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4º. ENCONTRO – A OBSESSÃO

Objetivo – refletir 
sobre os indícios 
para se detectar a 
obsessão.



A OBSESSÃO
Meditando sobre os indícios para se detectar a 
obsessão espiritual:
Feche os olhos e entre em contato com você 
mesmo(a) em essência, buscando sentir-se um 
Espírito imortal encarnado interagindo com outros 
Espíritos imortais, encarnados e desencarnados, 
muitos deles bons e outros imperfeitos. Qual o seu 
grau de consciência dos indícios da obsessão? 
Você tem consciência desses indícios ou nem os 
percebe? Deixe fluir os seus pensamentos e 
sentimentos, evitando qualquer mascaramento, num 
processo de autoengano. Seja verdadeiro(a) com 
você, analisando-se com autenticidade.



A OBSESSÃO

L.E. Q 471. Quando experimentamos uma 
sensação de angústia, de ansiedade 
indefinível, ou de íntima satisfação, sem 
que lhe conheçamos a causa, devemos 
atribuí-la unicamente a uma disposição 
física?
“É quase sempre efeito das comunicações 
em que inconscientemente entrais com os 
Espíritos, ou da que com elas tivestes 
durante o sono.”



A OBSESSÃO

REVISTA ESPÍRITA OUTUBRO 
1858 - A obsessão jamais se dá 
senão pelos Espíritos inferiores. 
Os Espíritos bons não causam 
nenhum constrangimento; 
aconselham, combatem a 
influência dos maus e, se não são 
ouvidos, afastam-se.



A OBSESSÃO

O grau de constrangimento e a 
natureza dos efeitos que produz 
marcam a diferença entre a obsessão, 
a subjugação e a fascinação.
A obsessão (simples) é a ação quase 
permanente de um Espírito estranho, 
que faz com que a vítima seja induzida, 
por uma necessidade incessante, a 
agir nesse ou naquele sentido, a fazer 
tal ou qual coisa.



A OBSESSÃO

A subjugação é uma opressão moral que 
paralisa a vontade daquele que a sofre, 
impelindo-o às mais despropositadas ações 
e, frequentemente, àquelas que mais 
contrariam os seus interesses.
A fascinação é uma espécie de ilusão, ora 
produzida pela ação direta de um Espírito 
estranho, ora por seus raciocínios 
capciosos, ilusão que altera o senso moral, 
falseia o julgamento e faz tomar o mal pelo 
bem.



A OBSESSÃO

EV.  CAP. XXVIII ITEM 81 - A 
obsessão é a ação persistente que 
um Espírito mau exerce sobre  um 
indivíduo. Apresenta caracteres 
muito diversos, desde a simples 
influência moral, sem perceptíveis 
sinais exteriores, até a perturbação 
completa do organismo e das 
faculdades mentais. 



A OBSESSÃO

Os Espíritos maus pululam em torno 
da Terra, em virtude da inferioridade 
moral de seus habitantes. A ação 
malfazeja que eles desenvolvem faz 
parte dos flagelos com que a 
Humanidade se vê a braços neste 
mundo. A obsessão, como as 
enfermidades e todas as tribulações 
da vida, deve ser considerada prova 
ou expiação e como tal aceita.



A OBSESSÃO

Do mesmo modo que as doenças 
resultam das imperfeições físicas, que 
tornam o corpo acessível às 
influências perniciosas exteriores, a 
obsessão é sempre o resultado de uma 
imperfeição moral, que dá acesso a um 
Espírito mau. A causas físicas se 
opõem forças físicas; a uma causa 
moral, tem-se de opor uma força moral. 



A OBSESSÃO

Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-
se o corpo; para isentá-lo da obsessão, é 
preciso fortificar a alma, pelo que 
necessário se torna que o obsidiado 
trabalhe pela sua própria melhoria, o que as 
mais das vezes basta para o livrar do 
obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio 
destes se faz indispensável, quando a 
obsessão degenera em subjugação e em 
possessão, porque aí não raro o paciente 
perde a vontade e o livre-arbítrio.



A OBSESSÃO

Quase sempre, a obsessão 
exprime a vingança que um 
Espírito tira e que com 
frequência se radica nas 
relações que o obsidiado 
manteve com ele em precedente 
existência.



A OBSESSÃO

Nos casos de obsessão grave, o obsidiado 
se acha como que envolvido e impregnado 
de um fluido pernicioso, que neutraliza a 
ação dos fluidos salutares e os repele. É 
desse fluido que importa desembaraçá-lo. 
Ora, um fluido mau não pode ser eliminado 
por outro fluido mau. Mediante ação 
idêntica à do médium curador nos casos de 
enfermidade, cumpre se elimine o fluido 
mau com o auxílio de um fluido melhor, que 
produz, de certo modo, o efeito de um 
reativo. 



A OBSESSÃO

Esta a ação mecânica, mas que 
não basta; necessário, sobretudo, 
é que se atue sobre o ser 
inteligente, ao qual importa se 
possa falar com autoridade, que só 
existe onde há superioridade 
moral. Quanto maior for esta, tanto 
maior será igualmente a 
autoridade.



A OBSESSÃO

E não é tudo: para garantir-se a 
libertação, cumpre induzir o Espírito 
perverso a renunciar aos seus maus 
desígnios; fazer que nele despontem o 
arrependimento e o desejo do bem, por 
meio de instruções habilmente 
ministradas, em evocações particulares, 
objetivando a sua educação moral. 
Pode-se então lograr a dupla satisfação 
de libertar um encarnado e de converter 
um Espírito imperfeito.



A OBSESSÃO
A tarefa se apresenta mais fácil quando o 
obsidiado, compreendendo a sua situação, 
presta o concurso da sua vontade e da sua 
prece. O mesmo não se dá, quando, 
seduzido pelo Espírito embusteiro, ele se 
ilude no tocante às qualidades daquele 
que o domina e se compraz no erro em 
que este último o lança, visto que, então, 
longe de secundar, repele toda 
assistência, É o caso da fascinação, 
infinitamente mais rebelde do que a mais 
violenta subjugação.



A OBSESSÃO

Em todos os casos de obsessão, a prece 
é o mais poderoso auxiliar de quem haja 
de atuar sobre o Espírito obsessor.
L.E. 660. A prece torna melhor o homem?
“Sim, porquanto aquele que ora com 
fervor e confiança se faz mais forte 
contra as tentações do mal e Deus lhe 
envia bons Espíritos para assisti-lo. É 
este um socorro que jamais se lhe 
recusa, quando pedido com sinceridade.”



A OBSESSÃO

EV.  CAP. XXVIII ITEM 16 - Os maus Espíritos 
somente procuram os lugares onde encontrem 
possibilidades de dar expansão à sua perversidade. 
Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo 
ordenar-lhes que se vão; é preciso que o homem 
elimine de si o que os atrai. Os Espíritos maus 
farejam as chagas da alma, como as moscas farejam 
as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo, 
para evitar a bicheira, também se deve limpar de 
suas impurezas a alma, para evitar os maus 
Espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam, 
nem sempre as boas qualidades do coração nos 
põem a salvo de suas tentativas; dão, entretanto, 
forças para que lhes resistamos.



A OBSESSÃO

EV.  CAP. XXVIII ITEM 20 Duas origens pode 
ter qualquer pensamento mau: a própria 
imperfeição de nossa alma, ou uma funesta 
influência que sobre ela se exerça. Neste 
último caso, há sempre indício de uma 
fraqueza que nos sujeita a receber essa 
influência; há, por conseguinte, indício de 
uma alma imperfeita. De sorte que aquele que 
venha a falir não poderá invocar por escusa a 
influência de um Espírito estranho, visto que 
esse Espírito não o teria arrastado ao mal, se 
o considerasse inacessível à sedução.



A OBSESSÃO
Quando surge em nós um mau pensamento, 
podemos, pois, imaginar um Espírito 
maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja 
atração podemos ceder ou resistir, como se 
se tratara das solicitações de uma pessoa 
viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar 
que, por seu lado, o nosso anjo guardião, 
ou Espírito protetor, combate em nós a 
influência e espera com ansiedade a 
decisão que tomemos. A nossa hesitação 
em praticar o mal é a voz do Espírito bom, a 
se fazer ouvir pela nossa consciência.



A OBSESSÃO

Reconhece-se que um pensamento é 
mau, quando se afasta da caridade, 
que constitui a base da verdadeira 
moral, quando tem por princípio o 
orgulho, a vaidade, ou o egoísmo; 
quando a sua realização pode causar 
qualquer prejuízo a outrem; quando, 
enfim, nos induz a fazer aos outros o 
que não quereríamos que nos 
fizessem.



A OBSESSÃO

Avaliação reflexiva: Feche os olhos e 
entre em contato com você mesmo(a) 
em essência, buscando sentir o 
conteúdo estudado neste encontro: 
O que você entendeu do conteúdo que 
se aplique à sua vida? 
O conteúdo estudado mudou a forma 
como entende o processo obsessivo? 
Caso positivo, que mudança foi essa?



A OBSESSÃO
Neste encontro refletimos sobre a 
obsessão em seus vários graus. A 
partir das Leis somos convidados a 
desenvolver o discernimento, a 
cooperação e a compaixão pelos 
obsessores, bem como o 
discernimento e a vigilância para 
resistir ao processo obsessivo. Como 
você se sente desenvolvendo essas 
virtudes? Como é para você realizar 
esforços para desenvolvê-las?



A OBSESSÃO

Como você sente a sua vida 
aplicando o conteúdo 
estudado? Você sente que ele 
pode melhorar a sua vida em 
sua busca de 
autotransformação e nas suas 
atividades na prática do Bem? 



A OBSESSÃO
Sinta-se, agora, um Espírito imortal que traz 
em si mesmo a determinação divina de 
evoluir até à perfeição relativa, pelo 
conhecimento pleno e cumprimento das 
Leis Divinas, pela prática das virtudes e pela 
busca da unidade com Deus. Mergulhe 
profundamente nessa verdade espiritual. 
Sinta-a, veja-se desenvolvendo todas as 
virtudes essenciais da Vida ao longo do 
tempo, desenvolvendo o poder real em si 
mesmo, sentindo a presença amorosa de 
seu Mentor espiritual em sua vida.


