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î O SENTIDO DA VIDA
Porquê e para quê vivemos ? A resposta
a esta pergunta é de importância para
compreendermos o problema da
obsessão. Segundo o Espiritismo,
v ive m os
para
d es en v olv er
as
potencialidades psíquicas de que todos
somos dotados.
Nossa existência terrena tem por fim a
transcendência, ou seja, a superação
constante da nossa condição humana.
Desde o nascimento até o nosso último
dia passamos pelas experiências que
desenvolvem as nossas aptidões inatas,
em todos os sentidos. A criança recémnascida cresce dia a dia, desenvolve o
seu organismo, aprende a comunicar-se
com os outros, a falar e a raciocinar, a
querer e a agir para conseguir o que quer.
Transcende a condição em que nasceu e
passa para as fases superiores da
infância, entrando depois na adolescência
e depois na mocidade, na madureza e
na velhice.
Ao fazer todo esse trajeto ela
desenvolveu suas forças orgânicas e
psíquicas, sua afetividade, sua
capacidade de compreender o que se
passa ao seu redor e seu poder de
dominar as circunstâncias. Isso é
transcender, elevar-se acima da condição
em que nasceu. É para isso que vivemos.
E isso nos mostra que o sentido da vida
é transcendência.
Hoje, a Filosofia Existencial sustenta esse
mesmo princípio no campo filosófico. Os
existencialistas consideram o homem
como um projeto, ou seja, um ser
projetado na existência como uma flecha
em direção a um alvo, que é a
transcendência. Mas no Espiritismo as
existências são muitas e sucessivas, de
maneira que em cada existência terrena
a t in g im os
um
nov o
grau
de
transcendência.
As
pesquisas
parapsicológicas atuais sobre a
reencarnação confirmam esse princípio.
O fato de vivermos muitas vidas na Terra,
e não apenas uma, mostra que temos
no inconsciente uma armazenagem de
l e m b r a nça s
e
co n h ec imen t os ,
aspirações, frustrações e traumas muito
maior que a descoberta por Freud.
É bom anotar na memória este dado
importante: quando Kardec descobriu as
manifestações do inconsciente, através
de suas pesquisas sobre os fenômenos
anímicos, Freud tinha apenas um ano de
idade. Isso não desmerece Freud, que
não conhecia as pesquisas de Kardec,
mas nos prova a segurança das
pesquisas espíritas do psiquismo
humano. A concepção espírita da vida
humana na Terra não é imaginária, mas
real, baseada em pesquisas científicas.
Os que consideram o Espiritismo como

uma doutrina supersticiosa, gerada pela
ignorância, revelam ser mais ignorante
do que poderiam pensar de si mesmos.
A Doutrina Espírita está hoje comprovada
cientificamente pelos cientistas mais
avançados. Dizemos isto para mostrar
aos leitores que o sentido da vida, a que
nos referimos, não é uma hipótese, mas
uma realidade. Se não compreendermos
que a vida é transcendência, crescimento, elevação e desenvolvimento
constante e comprovado do ser espiritual
que somos, não poderemos encarar com
naturalidade o problema da obsessão e
lutar para resolvê-lo.

î AS DIMENSÕES DA VIDA
O avanço atual da pesquisa científica no
mundo, com a descoberta da antimatéria,
do corpo-bioplásmico dos seres vivos
(perispírito, segundo o Espiritismo), dos
fenômenos
paranormais
e
da
sobrevivência humana após a morte
física, bem como das comunicações
mentais entre vivos e mortos (fenômenos
théta da Parapsicologia) confirmou a
descoberta espírita das várias dimensões
da vida. Essas dimensões correspondem
a diversas densidades da matéria, que
permitem a existência dos mundos
interpenetrados da teoria espírita.
A descoberta de que o pensamento e a
mente não são físicos, mas extrafísicos
(segundo a definição do Prof. Rhine) e
semimateriais, segundo o Espiritismo,
demonstrou a realidade dos diferentes
planos de vida, habitados por seres
humanos em diferentes graus de
evolução. A reencarnação e as
comunicações mediúnicas tornaram-se
necessárias nesse contexto dinâmico em
que não há lugar para o nada. A
transcendência
Humana se realiza nos planos sucessivos,
que vão desde o plano da matéria densa
da Terra até os planos de matéria
rarefeita que escapam aos nossos
sentidos materiais.
Não há mais lugar para a concepção
materialista absoluta na cultura científica
e filosófica do nosso tempo.

î O TRATAMENTO MEDIÚNICO
O tratamento mediúnico não segue uma
regra única. Varia de acordo com a
natureza dos casos e as condições
psicológicas específicas dos pacientes.
Deve sempre ser feito sob orientação
médica, mas de médico que tenha
suficiente conhecimento da doutrina. Sem
esse conhecimento, muitos médicosmédiuns extraviaram-se em práticas que
a pesquisa espírita já demonstrou serem
inúteis e portanto desnecessárias,
servindo apenas para dar ao tratamento

racional aspectos supersticiosos. Todo
tratamento mediúnico deve ser gratuito,
segundo a prescrição de Kardec, pois
depende estritamente do auxílio
espiritual. Os espíritos não cobram os
seus serviços e não gostam que cobrem
por eles. Por isso, deve ser realizado em
instituições doutrinárias, em que médicos
servem, como espíritas que possuem
conhecimentos médicos, excluindo-se o
profissionalismo. O serviço espírita é de
abnegação, é o pagamento que médiuns
e médicos fazem a Deus, através do
sofrimento humano por eles aliviado, do
muito que diariamente recebem do
am paro
di vi no.
Os
que
não
compreendem isso, deixando-se levar
pela ganância, acabam fatalmente
subjugados pelos espíritos inferiores.
A pureza de intenções de médiuns e
médicos é a única possível garantia da
eficácia do tratamento mediúnico. Como
assinalava Kardec, o desprendimento dos
interesses terrenos é a primeira condição
do interesse dos Espíritos Superiores
pelo nosso esforço em favor do próximo.

î A CURA DA OBSESSÃO
Voc ê é um s er hum ano a d u lt o e
consciente, responsável pelo seu
comportamento. Controle as suas idéias,
rejeite os pensamentos inferiores e
perturbadores , es ti m ul e a s su a s
tendências boas e repila as más. Tome
conta de si mesmo. Deus concedeu a
jurisdição de si mesmo, é você quem
manda em você nos caminhos da vida.
Não se faça de criança mimada.
Aprenda a se controlar em todos os
instantes e em todas as circunstâncias.
Experimente o seu poder e verá que ele
é maior do que você pensa.
A cura da obsessão é uma autocura.
Ninguém pode livrar você da obsessão
Se você não quiser livrar-se dela.
Comece a livrar-se agora, dizendo a você
mesmo: sou uma criatura normal, dotada
do poder e do dever de dirigir a mim
mesmo. Conheço os meus deveres e
posso cumpri-los. Deus me ampara.
Repita isso sempre que se sentir
perturbado. Repita e faça o que disse.
Tome a decisão de se portar como uma
criatura normal que realmente é,
confiante em Deus e no poder das forças
naturais que estão no seu corpo e no seu
espírito, à espera do seu comando. Dirija
o seu barco.
Reformule o seu conceito de si mesmo.
Você não é um pobrezinho abandonado
no mundo. Os próprios vermes são
protegidos pelas leis naturais. Por que
motivo só você não teria proteção? Tire
da mente a idéia de pecado e castigo. O
que chamam de pecado é o erro, e o
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erro pode e deve ser corrigido. Corrijase. Estabeleça pouco a pouco o controle
de si mesmo, com paciência e confiança
em si mesmo.
Você não depende dos outros, depende
da sua mente. Mantenha a mente
arejada, abra suas janelas ao mundo,
respire com segurança e ande com
firmeza. Lembre-se dos cegos, dos
mudos e dos surdos, dos aleijados e
deficientes que se recuperam confiando
em si mesmos. Desenvolva a sua fé.
Fé é confiança. Existe a Fé Divina, que é
a confiança em Deus e no Seu Poder que
controla o Universo. Você, racionalmente,
pode duvidar disso?
Existe a Fé Humana, que é a confiança
da criatura em si mesma. Você não confia
na sua inteligência, no seu bom senso,
na sua capacidade de ação?
Você se julga um incapaz e se entrega
às circunstâncias deixando-se levar por
idéias degradantes a seu respeito? Mude
esse modo de pensar, que é falso.
Quando vier às reuniões de desobsessão,
venha confiante. Os que o esperam estão
dispostos a auxiliá-lo. Seja grato a essas
criaturas que se interessam por você e
ajude-as com sua boa vontade. Se você
fizer isso, a sua obsessão já começou a
ser vencida. Não se acovarde, seja
corajoso.

î ROTEIRO DA DESOBSESSÃO

6 Ao sentir-se abatido, não entre na sabem da natureza dos fluidos, da
fossa. É difícil sair dela.
maneira apropriada e eficaz de aplicáLembre-se de que você está vivo, forte, los, dos efeitos diversos que eles podem
causar. Na verdade o médium só tem
com saúde e dê graças a Deus por
uma percepção vaga, geralmente
isso. Seus males são passageiros, mas
epidérmica dos fluidos. É simples
se você os alimentar eles durarão.
atrevimento - e portanto charlatanismo
É você que sustenta os seus males. - querer manipulá-los e distribuí-los a seu
Cuidado com isso.
modo e a seu critério. As pessoas que
7 Freqüente a instituição espírita com que acham que os passes ginásticos ou dados
se sintonize. Não fique pulando de uma em grupos mediúnicos formados ao
para outra. Quem não tem constância redor do paciente são passes fortes,
assemelham-se às que acreditam mais
nada consegue.
8 Se você ouve vozes, não lhes dê n a f o r ç a d a m a c u m b a , c o m s e u s
atenção. Responda simplesmente: Não apetrechos selvagens, do que no poder
tenho tempo a perder. Tratem de se espiritual. As experiências espíritas
melhorar enquanto é tempo. Vocês estão sensatas e lógicas, em todo o mundo,
a caminho do abismo. Cuidem- se. E desde os dias de Kardec até hoje
peça aos Espíritos Bons, em pensamento, mostraram que mais vale uma prece
silenciosa, às vezes na ausência e sem
por esses obsessores.
o conhecimento do paciente, do que
9 Se você sente toques de dedos ou todas as encenações e alardes de força
descargas elétricas, repila esses espíritos dos ingênuos ou farofeiros que ignoram
brincalhões da mesma maneira e ore os princípios doutrinários.
mentalmente por eles. Não lhes dê
atenção nem se assuste com esses Pesquisa baseada no livro Obsessão efeitos físicos. Leia diariamente, de O Passe - A Doutrinação, de José
manhã ou à noite, ao deitar-se, um Herculano Pires.
trecho de O Evangelho Segundo o
Espiritismo e medite sobre o que leu. î Na nossa Casa
Abra o livro ao acaso e não pense que a
lição é só para você. Geralmente é só Segundas-feiras
para os obsessores, mas você também à noite, reunião fechada pelos nossos
deve aproveitá-la. No caso de visões a obsessores.
técnica é a mesma.
Terças-feiras
Nunca se amedronte. É isso que eles
querem, pois com isso se divertem.

1 Ao acordar, diga a si mesmo: Deus me
concede mais um dia de experiências e Esse pobres espíritos nada podem fazer
aprendizado. É fazendo que se aprende. além disso, a menos que você queira
brincar com eles, o que lhe custará seu
Vou aproveitá-lo.
aumento da obsessão. Corte as ligações
Deus me ajuda. (Repita isso várias vezes,
que eles querem estabelecer com você,
procurando manter essas palavras na
usando o poder da sua vontade. Se
memória. Repita-as durante o dia).
fingirem ser um seu parente ou amigo
2 Compreenda que a obsessão é um falecido, não se deixe levar por isso. Os
estado de sintonia da sua mente com amigos e parentes se comunicam em
mentes desequilibradas. Corte essa sessões regulares, não querem
sintonia ligando-se a pensamentos bons perturbar.
e alegres. Repila as idéias más.
10 Leia o livro de Allan Kardec
Compreenda que você nasceu para ser
INICIAÇÃO ESPÍRITA, mas de Kardec
bom e normal. As más idéias e os maus
não outros de autores diversos, que
pendores existem para você vencê-los,
fazem confusões. Trate de estudar a
nunca para se entregar.
Doutrina nas demais obras de Kardec.
3 Mude sua maneira de encarar os
11 Dedique-se ao estudo, mas não
semelhantes. Na essência, somos todos
queira saltar de aprendiz a mestre, pois
iguais. Se ele está irritado, não entre na
o mestrado em espiritismo só se realiza
irritação dele. Ajude-o a se reequilibrar,
no plano espiritual. Na Terra somos todos
tratando-o com bondade. A irritação é
aprendizes, com maior ou menor grau
sintonia de obsessão.
de conhecimento e experiência.
Não se deixe envolver pela obsessão do
outro. Não o considere agressivo.
Certamente ele está sendo agredido e î A TÉCNICA DO PASSE
reage erradamente contra os outros.
Ajude-o que será também ajudado.

Os elaboradores e divulgadores de
técnicas do passe não sabem o que
fazem.

4 Vigie os seus sentimentos,
pensamentos e palavras nas relações A técnica do passe não pertence a nós
com os outros. O que damos, recebemos mas exclusivamente aos Espíritos
Superiores. Só eles conhecem a situação
de volta.
real do paciente, as possibilidades de
5 Não se considere vítima. Você pode
ajudá-lo em face de seus compromissos
estar sendo algoz sem perceber.
nas provas, a natureza dos fluidos de que
Pense nisso constantemente, para o paciente necessita e assim por diante.
melhorar as relações com os outros.
Os médiuns vivem a vida terrena e estão
Viver é permutar. Examine o que você c on dic io nados na enc arnaç ão que
merecem e de que necessitam. Nada
troca com os outros.

às 13h Reunião pública de caridade
À noite, reunião pelos irmãos viciados
Quartas-feiras
À noite reunião pelos nossos irmãos
doentes
Quintas-feiras
Às 14h Escola de Médiuns, aberta a todos
que desejarem
Às 19h Reunião pública de caridade
Sextas-feiras
Às 19 horas Escola de Médiuns, aberta a
todos que desejarem
Sábados
14h Evangelização de crianças e
adolescentes. Procure nossa secretaria.

î Expediente
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