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Almas em desfile 
Hilário Silva/ Francisco Cândido Xavier 



 “A moléstia assume a 
forma de dor pungente e 
agonizante. Geralmente 
a crise perdura por 
segundos e termina com 
a morte... A dor começa 
no ombro esquerdo...”

Almas em desfile 
Hilário Silva/ Francisco Cândido Xavier 



- “É lamentável que você tenha vindo antes do 
tempo...”

- “Como assim? Li os sintomas finais de minha 
enfermidade.”

- “Houve engano. A corrente de ar virou a página do 
livro.  Os apontamentos que você leu no livro eram 
sobre a angina de peito e não artrite reumatóide.  
Você possuía um processo anginoso, mas ainda tinha 
catorze anos de sobrevida!” 

Almas em desfile 
Hilário Silva/ Chico Xavier 



“Aflitivo problema”

“Somos defrontados com frequência por aflitivo 
problema cuja solução reside em nós. A ele de-bitamos 
longas fileiras de irmãos nossos que não apenas 
infelicitam o lar... mas igualmente enxameiam nos 
consultórios médicos... tomando o lugar de 
necessitados autênticos.” 

                                                         André Luiz/ Waldo Vieira

Estude e viva 
Emmanuel e André Luiz/Chico Xavier e Waldo Vieira



“Referimo-nos às criaturas menos vigilantes, 
sempre inclinadas ao exagero de quaisquer sin-
tomas ou impressões e que se tornam doentes 
imaginários,  vítimas que se fazem de si mesmas 
nos domínios das moléstias-fantasmas.”

                                               André Luiz/ Waldo Vieira

“Aflitivo problema”

Estude e viva 
Emmanuel e André Luiz/Chico Xavier e Waldo Vieira



HIPOCONDRIA

üMedo e preocupação constantes com a possibilidade 
de ter determinada doença orgânica ou psíquica grave.

üAtinge 8% da população brasileira.

üMais frequente nos homens.

üAdulto jovem.
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HIPOCONDRIA
ü Acredita que a doença é real. 

ü Consultas frequentes e realização de exames.
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“Experimentam, às vezes, leve intoxicação... e, dra-
matizando em demasia pequeninos desajustes orgâ-
nicos, encharcam-se de drogas, respeitáveis quando 
necessárias...”                       André Luiz/ Waldo Vieira

Estude e viva 
Emmanuel e André Luiz/Chico Xavier e Waldo Vieira
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HIPOCONDRIA

üHá o pensamento constante de que alguma coisa está 
errada.

ü Uso habitual de remédios.

Doenças-fantasmas



HIPOCONDRIA

üCuidados excessivos com doenças leves, ou tratamento 
superprotetor.

üHistórico de familiares ou amigos que morreram de 
doenças graves.

üDoença grave particularmente na infância.

üValorização excessiva das questões ligadas a doenças. 

üBenefícios... 
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“Atingido esse ponto... caem fisicamente em proces-
sos de desgaste, cujas consequências ninguém pode 
prever, ou entram... nas calamidades sutis da obsessão 
oculta,  pelas quais desencarnados menos felizes lhes 
dilapidam as forças.”

                                                  André Luiz/ Waldo Vieira 

Estude e viva 
Emmanuel e André Luiz/Chico Xavier e Waldo Vieira
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“Depois disso, instalada a alteração do corpo ou da 
mente, é natural que o desequilíbrio real apareça e se 
consolide, trazendo até mesmo a desencarnação 
precoce, em agravo de responsabilidade daqueles que 
se entibiam diante da vida, sem coragem para trabalhar, 
sofrer e lutar.”

                                                 André Luiz/ Waldo Vieira 

Estude e viva 
Emmanuel e André Luiz/Chico Xavier e Waldo Vieira
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“Precatemo-nos contra esse perigo... Se uma dor 
aparece, auscultemos nossa conduta... Se surge a 
depressão nervosa, examinemos o teor das emoções a 
que estejamos entregando as energias do pensa-
mento... Aprendamos a socorrer-nos através da 
autoanálise, criteriosa e consciente.”

                                                          André Luiz/ Waldo Vieira

Estude e viva 
Emmanuel e André Luiz/Chico Xavier e Waldo Vieira
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üQual tem sido o teor dos nossos pensamentos? 

üComo temos utilizado o tempo que nos resta dessa 
existência física? 

üNo que estamos investindo as nossas energias? 

ü...
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“Aflitivo problema 
cuja solução 

reside em nós.”
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üJustiça de Deus.

ü“Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer 
de novo”. (Jo, 3:3)

ü“Sede vós perfeitos”. (Mt, 5:48)

üIdeias inatas.

üA afeição imediata...

ü...
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“Temos um mundo 
dentro de nós”

Haroldo D. Dias

Reencarnação



Reprogramar



Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se 
melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? 

“Um sábio da antiguidade vo-lo disse: Conhece-te a ti 
mesmo.”

Reprogramar...

O Livro dos espíritos- questão 919
Allan Kardec



“Fazei o que eu fazia, quando vivi na Terra: ao fim do 
dia, interrogava a minha consciência...”                          
               

                                                                Santo Agostinho

O Livro dos espíritos- questão 919-a
Allan Kardec

Reprogramar...

Auto-observação!!



“O autoconhecimento é o caminho que irá nos conduzir 
à reforma de hábitos perniciosos, bem como à mudança 
de muitos paradigmas comportamentais que nos 
infelicitaram por muito tempo.” 

Caminho das virtudes
Jason de Camargo

Auto-observação



Mude o foco de observação

ü Observar o exterior:

-A natureza

-As pessoas

-Nosso “jeito”
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Mude o foco de observação

üObservar o interior:

-As emoções

-Os pensamentos

-Os sentimentos

Auto-observação



“ ... Deposita fé em Deus, na Sua bondade, na Sua 
justiça e na Sua sabedoria... Tem fé no futuro... Estuda 
suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente 
em combatê-las...” 

O Homem de Bem

O Evangelho segundo o Espiritismo- cap. 17, item 3
Allan Kardec



“Faze, então, do teu objetivo psicológico de 
vencer as inclinações do mal que ainda residem 
no teu mundo interior, a razão da tua existência, 

e passarás a fruir, desde esse momento, da 
inefável alegria de estar edificando o reino dos 
Céus nas paisagens iridescentes do espírito.”

Liberta-te do mal 
Joana de Ângelis/Divaldo Franco
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