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Ao espiritismo cristão...

“Ao espiritismo cristão cabe, atualmente, no mundo, 
grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as 
características veneráveis de Consolador da 
Humanidade, é preciso também revelar-lhe a feição de 
movimento libertador de consciências e corações.”        
                                                    Emmanuel 

Missionários da luz 
 André Luiz/Francisco C. Xavier



Dias atuais

“Vive-se na Terra o momento angustiante da incerteza. 
Tudo quanto constitui segurança... de um para outro 
momento muda de configuração e surgem os desafios 
que consomem as energias emocionais, mentais e 
físicas dos indivíduos, não raro levando-os... aos 
transtornos do comportamento e da mente.”                    
                   Joanna de Ângelis

Transtornos mentais 
 Suely Schubert



A “era da ansiedade”

“Entre os transtornos de comportamento que tomam 
conta da sociedade hodierna, com enormes prejuízos 
para a saúde do indivíduo e da comunidade, a síndrome 
do pânico apresenta-se, cada vez, mais generalizada.”

Rejubila-te em Deus 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



üJovens entre os vinte e os trinta e cinco anos;

üMulheres são duas vezes mais propensas que os 
homens;

üNa atualidade atinge entre 1% e 2% da população em 
geral; 

üNo Brasil: 1% da população tem um ataque de pânico 
por ano e 5% dos adultos relatam já terem tido pelo 
menos um ataque de pânico na vida. 

Síndrome do pânico



“Os sintomas característicos do transtorno do pânico 
são períodos espontâneos, episódicos e intensos de 
ansiedade, geralmente com duração de menos de uma 
hora... medo extremo e uma sensação de morte e 
destruição iminentes, mas o paciente não é capaz de 
indicar a fonte do seu medo.”

Síndrome do pânico

Compêndio de psiquiatria 
Harold Kaplan/Benjamin Sadock 



ü Boca seca; 

ü Tremores;

ü Taquicardia;

ü Falta de ar;

ü Tonturas;

ü Ondas de calor ou calafrios;

ü Enjôos; 

ü Sensação de desmaio...

Síndrome do pânico



“Indispensável esclarecer que, embora a gravidade da 
crise, o distúrbio de pânico não leva o paciente à 
desencarnação, apesar de dar-lhe essa estranha e 
dolorosa sensação.”

Amor, imbatível amor 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Síndrome do pânico



“Não raro, o paciente, desestruturado emocionalmente 
e vitimado pela sucessão das crises, pode desenvolver 
um estado profundo de agorafobia ou derrapar em 
alcoolismo, toxicomania...”

Amor, imbatível amor 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Síndrome do pânico



ü O “medo do medo”;

ü Experiências sociais negativas;

ü Depressão;

ü Dependência química.

Síndrome do pânico



“O distúrbio de pânico encontra-se enraizado no Ser 
que desconsiderou as Soberanas Leis e se reencarna 
com predisposição fisiológica, imprimindo nos gens a 
necessidade da reparação dos delitos transatos que 
permaneceram sem justa retificação...”

Amor, imbatível amor 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Síndrome do pânico



“O ser profundo, autor de todos os acontecimentos em 
sua volta, é o Espírito, seja qual for o nome que se lhe 
atribua.” 

Amor, imbatível amor 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Síndrome do pânico



“O Amor cobre a 

multidão 

dos pecados.”



“Já não se pode mais considerar como responsável 
pelos distúrbios mentais e psicológicos uma causa 
unívoca, porém, uma série de fatores...  facultam o 
desencadear da... instalação do distúrbio de pânico.”

Amor, imbatível amor 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Síndrome do pânico



“No imenso painel dos distúrbios psicológicos o medo 
avulta, predominando em muitos indivíduos e 
apresentando-se, quando na sua expressão patológica, 
em forma de distúrbio de pânico.”

Autodescobrimento 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Síndrome do pânico



ü Atitudes educacionais no lar;

ü Relacionamentos familiares agressivos;

ü Desrespeito pela identidade infantil; 

ü Narrativas apavorantes feitas por adultos;

ü Catástrofes naturais;

ü Violência;

ü Culpa...

O medo...



“Pode acontecer que, num surto do distúrbio do 
pânico... os inimigos espirituais do paciente aprovei-
tem-se do desequilíbrio emocional do seu adversário e 
invistam agressivamente... e produzam, simul-
taneamente, a indução obsessiva.”

Rejubila-te em Deus 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Síndrome do pânico



“Sem dúvida, a terapia psiquiátrica faz-se urgente, a 
fim de que determinadas substâncias químicas sejam 
administradas ao paciente, restabelecendo-lhe o 
equilíbrio fisiológico.” 

Autodescobrimento 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Síndrome do pânico

“O espiritismo não veio para combater a ciência 
médica, veio para iluminá-la.”

Divaldo P. Franco



“Nos *refolhos do ser espiritual... se encontram as 
matrizes  das enfermidades, e aí, portanto deverão ser 
tratadas, sem o que podem cessar os efeitos 
momentaneamente, postergando, porém, o pros-
seguimento desses sucessos perniciosos e destru-
tivos.”

*A parte mais secreta
 da alma.

Síndrome do pânico

Dias gloriosos 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“As enfermidades da alma se farão recuperar somente 
quando houver transformação estrutural do pen-
samento...”

Síndrome do pânico

Dias gloriosos 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



üEsforçar-se para fazer o controle mental;

üA boa leitura;

üAdotar o hábito de reflexão em torno das paisagens 
vivas e coloridas da natureza; 

üConvivência com os animais; 

üAtividades de cultivo de vegetais...

Transformação do pensamento

O despertar do Espírito
Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“Não vos inquieteis com o 
amanhã, pois o amanhã se 
inquietará consigo mesmo! 

Basta a cada dia o seu 
mal.” 

Mt, 6:34



Terapias espirituais...

“Concomitante ao tratamento especializado na área da 
medicina, as contribuições espíritas, de natureza 
fluídica, mediante os passes, a água magnetizada...”

Rejubila-te em Deus 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco



“É indispensável que o padecente recupere-se 
espiritualmente, por meio da vontade, para alterar a 
conduta para melhor, envide esforços para sensibilizar 
a sua vítima antiga e afaste-a...” 

Rejubila-te em Deus 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco

Alterar a conduta para melhor

Ações em favor do próximo em sofrimento!



“Não estais a sós! Vossos anjos tutelares velam por vós 
e, nos momentos em que os buscais, mediante a oração, 
nas pausas de reflexão, acercam-se vos e transmitem-
vos a coragem, o estímulo para a luta e um 
envolvimento terno e doce para superardes as aflições.”

Em nome do amor 
 Bezerra de Menezes/ Divaldo P. Franco

“Não estais a sós...”



“Não temais...”

“Não *recalcitreis ante o aguihão que vos impul-siona 
ao avanço. Não temais as situações dolorosas que 
certamente enfrentareis como parte do processo de 
elevação. Sigam confiantes...”

*Resistir

Em nome do amor 
 Bezerra de Menezes/ Divaldo P. Franco



“Já não se dispõe de tempo para futilidade 
nem tão pouco para a ilusão. Estes são os 

momentos em que deveremos colimar 
realizações perenes. 

Para tanto, resolvamo-nos em definitivo 
produzir em profundidade, acercando-nos de 
Jesus e por Ele facultando-nos conduzir até o 

termo da jornada.”  

Após a tempestade 
 Joanna de Ângelis/Divaldo P. Franco
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