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Equívoco e mal

✤ Equívoco

✤ Decorrente da ignorância

✤ Mal

✤ Decorrente da teimosia



Amar a Deus

Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, 
de  toda  a  tua  alma,  de  todo o  teu  espírito.  -  Esse  o 
maior  e  o  primeiro  mandamento.  -  E  aqui  está  o 
segundo, que é semelhante ao primeiro: Amarás o teu 

próximo, como a ti mesmo.

O que significa 
amar a Deus sobre 

todas as coisas?

Amar o próximo: ICEB - Curso 2013 
A Grande Teia - Mentes Emaranhadas        

http://www.ccconti.com/
VideosYoutube.htm



Bem-aventuranças

Mais  do  que  regras  comportamentais,  as  Bem-
aventuranças ditam um padrão mental, pois é o padrão 
mental que irá estabelecer as consequências.



Bem-aventuranças

Bem-aventurados Porque
Os humildes Deles é o reino dos céus

Os que choram Serão consolados
Os mansos Herdarão a terra

Os que tem fome e sede de justiça Serão fartos
Os misericordiosos Alcançarão a misericórdia

Os limpos de coração Verão a Deus
Os pacificadores Serão chamados filhos de Deus

Os perseguidos por causa da 
justiça Deles é o reino deus céus

Sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem 
todos o mal contra vós por minha causa.



ESE, Cap. IX 
Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos

3. Sabeis que foi dito aos antigos: Não matareis e quem 
quer  que  mate  merecerá  condenação  pelo  juízo.  -  Eu, 
porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera 
contra  seu  irmão  merecerá  condenado  no  juízo;  que 
aquele  que  disser  a  seu  irmão:  Raca,  merecerá 
condenado pelo conselho; e que aquele que lhe disser: És 
louco, merecerá condenado ao fogo do inferno.



ESE, Cap. VIII 
Bem-aventurados os que tem puro o coração

5. Aprendestes que foi dito aos antigos: “Não cometereis 
adultério.  Eu, porém, vos digo que aquele que houver 
olhado uma mulher, com mau desejo para com ela, já em 
seu coração cometeu adultério com ela.”



Não julgueis para não serdes julgados

ESE, Cap. X 
Bem-aventurados os misericordiosos



“Não julgueis, a fim de não serdes julgados; - 
porquanto sereis julgados conforme 

houverdes julgado os outros; empregar-se-á 
convosco a mesma medida de que voz 
tenhais servido para com os outros."

Jesus



Quem vai julgar?

✤ O próprio indivíduo é o único que realmente sabe e 
sua relação com a ação. Portanto, somente o próprio 
poderá se julgar com precisão.

✤ "Sereis  julgados  conforme  houverdes  julgado  os 
outros” determina o grau de autoperdão. 

✤ Não  há  autoperdão  sem  misericórdia  para  com  os 
outros.



“Julgamento" e “avaliação” - distinção

✤ Julgamento

✤ Atrelado à penalidade 

✤ Avaliação 

✤ Atrelada à concordância

Julga-se 
pessoas e avalia-se 

atitudes. Pois temos 
que aprender com o 

exemplo dos outros, torna 
a vida mais fácil e 
acelera o processo 

evolutivo.



Como usar o julgamento em nós

✤ Ver  a  trave  no  próprio  olho  é  um  trabalho  de 
autoconhecimento. 

✤ Todos nós temos traves nos nossos olhos e que não 
enxergamos ou não queremos enxergar. 



Como usar o julgamento em nós

✤ Jung se refere a estas traves como conteúdos da nossa 
psique que ele denominou de Sombra. 

✤ Empurramos para a Sombra a nossa parte obscura e 
o seu conhecimento é um processo terapêutico. 

✤ Devemos  abrir  as  nossas  mentes  para  trazer  esta 
sombra à luz, isto é, torná-las conscientes. 



Como usar o julgamento em nós

✤ A  conscientização  da  Sombra  faz  parte  do  processo  de 
individuação.

✤ Em termos espíritas, a individuação é o processo evolutivo

✤ Auto-avaliação

✤  Também não deve haver  sentimento de punição,  mas de 
estabelecer  pontos  que  necessitam  ser  trabalhados  e  de 
enfrentamentos. 

✤ A postura saudável, portanto, não é a permissividade  nem a 
severidade, mas algo entre ambos. 



Como usar o julgamento em nós

Jung  diz  que  a  conscientização  da  sombra  demanda 
disponibilização  de  energia,  isto  é,  demanda  esforço. 
Como espíritas, trabalhando pelo nosso aprimoramento 
pessoal,  já  sabemos  do  esforço  necessário  para  domar 
uma só tendência que seja.



Qual o efeito da prática de julgar e estipular, mesmo 
que inconscientemente, uma pena ao outro?

✤ Apesar de não ser vista, a trave no nosso olho existe em nosso 
psiquismo. O fato de não vermos, não significa que não existência.

✤ A "trave", portanto, existe. 

✤ Estipulamos julgamentos em decorrência de faltas. 

✤ Para o indivíduo como espírito, não há distinção entre as faltas 
alheias e as próprias.

✤ Aplicamos em nós mesmos as penas que consideramos válidas 
para os outros. Isto repercute no físico.



Qual o efeito da prática de julgar e estipular, mesmo 
que inconscientemente, uma pena ao outro?

A ação da mente no mundo material vai muito 
além do entendimento comum.



Como isso afeta nossa saúde, por 
exemplo?

✤ “Projeto Genoma” 

✤ Acreditava-se  que  traria  as  explicações  para  os 
segredos da vida.

✤ Não ter atingido as expectativas



Como isso afeta nossa saúde, por 
exemplo?

✤ Epigenética. 

✤ Estipula  a  influência  do  meio  em nossas  vidas  e, 
principalmente, a nossa relação com o meio. 

✤ Não somos regidos pela genética, mas a genética é 
regida  pelas  nossas  relações  com  o  meio  ou,  em 
termos  espírita,  com  a  nossa  condição  na 
encarnação.

A relação com as 
condições na reencarnação 

podem influenciar os genes, 
mesmo que não causem alterações 

em sua estrutura, e podem ser 
passadas para gerações 

futuras.



São os fenômenos quânticos que 
controlam a vida?

✤ Esta é uma tendência que vem ganhando força, uma 
abordagem em que eventos quânticos que estabelecem 
a relação mente-corpo.

✤ Segundo  Jung,  o  Ego  é  o  complexo  intermediador 
entre  mente  e  corpo,  responsável  pelo  processo  de 
comunicação entre os dois polos.



São os fenômenos quânticos que 
controlam a vida?

✤ Sob uma visão científica, podemos estabelecer que a 
comunicação entre as diversas camadas do perispírito 
com o corpo seria através de processo quânticos.

✤ Depurando ainda mais, podemos dizer que seria por 
entrelaçamento  quântico,  onde  partículas  se 
comportam como uma unidade.



São os fenômenos quânticos que 
controlam a vida?

✤ Estes processos quânticos de relação entre perispírito e 
corpo físico seriam controlados por processo mentais do 
espírito.

✤ Nesta  abordagem,  deixamos  de  considerar  o  sistema 
biológico  como  uma  cadeia  de  informação  sendo 
transmitida em um sistema newtoniano e linear seguindo 
um  fluxo  e  sequencia  bem  definidos.  Na  abordagem 
quântica  temos  um  sistema  de  relações  onde  o  todo 
influencia o todo; o todo é mais que a soma das partes.



Visão clássica
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Visão quântica
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Ação da mente



Jung - Sincronicidade 
Livro: Sincronicidade: Um Princípio de Conexões Acausais, pg. 94.

Causalidade: Maneira pela qual concebemos a ligação 
entre dois acontecimentos sucessivos. 

Sincronicidade:  Paralelismo  de  espaço  e  de 
significado  dos  acontecimentos  psíquicos  e 
psicofísicos,  que  nosso  conhecimento  científico  até 
hoje não foi capaz de reduzir a um princípio comum.



Jung - Sincronicidade 
Livro: Sincronicidade: Um Princípio de Conexões Acausais, pg. 70

“Sendo assim, devemos nos perguntar aqui se a relação 
entre a alma e o corpo não pode ser comparada sob este 
ângulo, isto é, se a coordenação dos processos psíquicos 
e físicos no organismo vivo pode ser entendida como um 
fenômeno sincronístico, em vez de uma relação causal.”



Isto  parece  que  não  tem aplicação  ao  que  se  chama mesas 
falantes,  visto  que,  quando objetos  inertes,  como as  mesas, 
pranchetas e cestas dão respostas inteligentes, o Espírito do 
médium, ao que se nos afigura, nenhuma parte toma no fato.

LM - 223. 9a

"É um erro; o Espírito pode dar ao corpo inerte uma vida 
fictícia momentânea, mas não lhe pode dar,  inteligência. 
Jamais um corpo inerte foi inteligente. É pois, o Espírito 
do médium quem recebe, a seu mau grado, o pensamento 
e o transmite, sucessivamente, com o auxílio de diversos 
intermediários.”



Cadeia de comunicação

Méd
ium

Médium 
(Espírito)

Comunicante

1. Ação

2. Ação

3. Liberação 
de fluido 

4. Ação no
fluido

5. Mesa 
responde

Figuras: openclipart.org

Relação íntima



Méd
ium

Médium 
(Espírito)

Figuras: openclipart.org

Relação espírito-matéria do corpo



CAUSA E EFEITO

paradigma
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Novo
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