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“Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários 
na acepção comum do termo; são almas que fracassaram 
desastradamente,  …,  e  que  resgatam,  sob  o  peso  de 
severos  compromissos  e  ilimitadas  responsabilidades,  o 
passado  obscuro  e  delituoso  …  Quase  sempre,  são 
espíritos que tombaram dos cumes sociais,  pelos abusos 
do poder,  da autoridade,  da fortuna e da inteligência,  e 
que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em 
favor  do  grande  número  de  almas  que  desviaram  das 
sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude…” 

Livro: Emmanuel (Emmanuel; Francisco C. Xavier) 
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Objetivo Geral

❖ Discutir  os  diversos  aspectos  de  trabalho  das  Casa 
Espíritas,  …,  unindo,  agregando  e  propondo  analises 
nos  campos  de  trabalhos  mediúnico,  assistencial, 
administrativo e doutrinário.
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Ao final do Cap. V:

“O  processo  dedicado  à  destruição  da  Casa  Espírita 
prosseguia.  Os  instrutores  espirituais  do  agrupamento 
cristão  permaneciam  atentos,  acompanhando  o  caso  de 
infiltração,  respeitando,  contudo,  o  livre-arbítrio  dos 
trabalhadores encarnados, ensejando-lhes a oportunidade 
de colocar em prática os ensinos cristãos."



Ao final do Cap. V:

A base do estudo é o livre-arbítrio dos 

trabalhadores.



Início do Cap. VI:

"Agora, os médiuns ostensivos é que seriam 

experimentados."



Objetivos Específicos
❖ Analisar as dificuldades nas tarefas das casas espíritas:

❖ Destacar os efeitos das leis universais nos trabalhadores;

❖ Mostrar a necessidade da mediunidade educada;

❖ Conhecer a obsessão suas causas e seus mecanismos;

❖ Estudar e valorizar a pureza doutrinaria;

❖ Reconhecer que o Espiritismo visa curar almas;

❖ Refletir sobre a bondade de Deus para com as criaturas.
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Cap. VI 
INTERVENÇÃO SUPERIOR

Objetivo específico:
Destacar os efeitos das leis universais no trabalhadores.
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3.  ”Entretanto,  quando se  preparavam para  invadir  um 
grupo  de  desobsessão,  foram  fortemente  barrados  por 
alguns espíritos bons, impedindo-lhes o acesso na reunião 
de orientação e libertação espiritual.”

O médium e a atividade
1.  ”Os  invasores  das  sombras  julgavam-se  livres  dos 
protetores espirituais. Sentiam-se fortalecidos no desejo de 
dominar o Centro Espírita, por permanecerem imantados 
aos trabalhadores que ofereciam brechas neste ou naquele 
campo.”
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O médium e a atividade

O livre-arbítrio é do médium.

A atividade é dos mentores.



A atividade

4. ”O agrupamento dedicado à desobsessão era composto 
de  pessoas  graves  e  idealistas,  o  que  naturalmente  lhes 
garantia  o  amparo,  livrando-os  dos  adversários 
perturbadores das tarefas.”

A atividade somente será considerada pelos 

mentores enquanto os médiuns fornecerem 

condições adequadas para ser efetiva.
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A desobsessão

“…o  instrutor  do  nosso  plano  conduziu  Gonçalves 
cuidadosamente  ao  médium  socorrista  que,  sentindo  as 
emanações  do  adversário,  mantinha-se  firme,  cultivando 
bom ânimo para o serviço caridoso."

Capataz de Júlio César 
(chefe  das sombras)



A desobsessão

Cabe ao médium de desobsessão a 

tranquilidade e postura adequada diante de 

espíritos equivocados, percebendo a intenção 

e não se deixando ser conduzido por ele.



"Nossos pensamentos, desejos mais secretos, imperfeições 
e até mesmo nossas dívidas reencarnatórias nos colocam 
em  posição  vulnerável  a  estes  e  também  aos  nossos 
desafetos, sejam eles encarnados ou desencarnados.”

Balthazar (Instruções dos espíritos Cap.V pg. 114) 
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Cap. VII 
VERIFICANDO OS RESULTADOS

340 do Livro dos Médiuns 

Objetivo específico:
Mostrar a necessidade da mediunidade educada.
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do cap. VI

"Dos  fenômenos  mediúnicos,  nada  se  compara  às 
realizações  da  mediunidade educada colocada a  serviço 
do socorro espiritual.”



Soraia e Sérgio - Médiuns de desobsessão

1.  ”Ela,  médium não muito  educada,  comparecia  raramente  às 
reuniões de estudos doutrinários … Julgava-se,  algumas vezes, 
privada  das  alegrias  do  mundo  por  causa  do  compromisso 
mediúnico. Casada com homem digno e respeitável, não se sentia 
feliz diante da sagrada oportunidade do casamento."

“O  dialogador,  igualmente  consorciado,  com  dedicada  esposa, 
digna de admiração e amparo espiritual. 

Entretanto,  ignorando  as  orientações  espíritas,  colocavam-se  à 
disposição  de  entidades  desequilibradas,  gozando  a  vida  de 
maneira irresponsável.”
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Soraia e Sérgio - Médiuns de desobsessão

A realidade da nossa condição deve ser 

conhecida.
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Ao espírita

O autoconhecimento é necessário.

Ao médium, é fundamental.



"Quero  dizer  que,  como  eles  não  se  dedicavam  aos 
estudos, mas se dedicavam ao fenômeno, para eles a coisa 
estava compensada: mediunidade é fenômeno, então não 
há estudo. Então eles justificavam o seu comportamento e 
eles que tinham essas afinidades de intenções ligavam-se 
magneticamente  por  ondas  mentais.  Eles  ficavam  entre 
eles permutando informações e forças magnéticas…”

Altivo (Apostila do livro Aconteceu na Casa Espírita)
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Autoconhecimento - Como?

Com o estudo das obras fundamentais do 

Espiritismo e a análise deste material 

aplicando a si mesmo.

Todos os estudos decorrentes devem ser 

pautados nas obras fundamentais.



Considerações: Se o homem pudesse contemplar com os 
próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria, 
de pronto, que todos vivemos em regime de comunhão, 
segundo os princípios da afinidade. 

(Livro: Pensamento e Vida de Emmanuel, lição 8) 
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Cap. VIII 
CEDENDO À TENTAÇÃO

Objetivo específico:

Conhecer a obsessão suas causas e seus mecanismos.
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Definição
❖ Obsessão:

❖ O  domínio  que  alguns  Espíritos  logram  adquirir 
sobre certas pessoas (LM - cap. XXIII - item 237);

❖ Ação persistente que um Espírito mau exerce sobre 
um indivíduo (A Gênese - cap. XIV - item 45).



KARDEC - O LIVRO DOS MÉDIUNS.

“…ESPÍRITOS MALÉVOLOS LIGAM-SE AOS 
GRUPOS, DA MESMA MANEIRA QUE AOS 

INDIVÍDUOS...” 
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Tipo de obsessão

❖ Simples;

❖ Subjugação;

❖ Fascinação. Elvira, espírito voltado para 
a sensualidade, exarcebou a 
atração entre Soráia e Sérgio.

Daniel, espírito com 
potencial fluídico, implantando 
ideias fanáticas no marido de 

Márcia Boaventura.



Radio Corredor????

1. ”Viram também como funciona a 'rádio corredor'?"

Altivo (Apostila do livro Aconteceu na Casa Espírita)

Sobre Sérgio e Soráia
1. ”Cabe a cada um de nós analisarmos se estamos sendo 
envolvidos  ou se  é  o  resultado de  uma providência  do 
nosso  próprio  espírito  mesmo,  que  deseja  mudar  de 
parceria.  Nem  todos  os  casos  que  acontecem  são 
obsessões,  por  isso  temos  que  analisar  exatamente  isso, 
porque pode ser uma obsessão."
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Pode um espírito implantar um sentimento em outro?

"Potencializa, mas a partir do sentimento dela, porque se 
não tiver nada dentro dela, aquela imagem vai chegar e 
não vai dizer nada: ela vai rejeitar aquele pensamento - 
Naquele  momento  que  foram  dominados,  não  foram 
cuidadosos e as criaturas descaridosas ouviram."

Altivo (Apostila do livro Aconteceu na Casa Espírita)
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Pode um espírito implantar um sentimento em outro?

No caso de Sérgio e Soráia…

O sentimento nos médiuns e a fofoca no 

grupo.
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Cap. IX 
ENTRE MENSAGENS E CRÍTICAS

Objetivo específico:
Estudar e valorizar a pureza doutrinaria.
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Obsessão: Vigiai e orai - Como?

“Não  podemos  esquecer  de  valorizar  a  pureza 
Doutrinária.”
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Obsessão: Vigiai e orai - Como?

A pureza Doutrinária nos mantém nos ideais 

espíritas.

O sincretismo, no caso do Espiritismo, é porta 

para a discórdia e a obsessão.
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Interpretação da mensagem
❖ “Tarefeiros espirituais dedicados envolveram de maneira doce 

e terna vários médiuns, efetuando o sublime intercâmbio entre 
as duas realidades da vida."

❖ "Centenas  de  mensagens  foram  irradiadas,  ressaltando  a 
necessidade  de  mais  trabalho,  discrição,  zelo  pela  doutrina 
espírita e tolerância entre os cooperadores do amor.”

❖ “Os médiuns captavam as informações espirituais,  cada qual 
com  suas  capacidades  medianímicas,  vestindo  as  ideias  dos 
benfeitores com o próprio material mental,  mantendo-se fiéis 
ao fundo das informações superiores."



Interpretação da mensagem

Toda mensagem estará limitada à 

interpretação do médium segundo sua 

capacidade pessoal.

O conhecimento doutrinário é, portanto, 

fundamental.



O que é zelo pela Doutrina?

“…É  manter  o  controle  das  comunicações,  do 
comportamento, para que a doutrina seja preservada. 

"Hoje em dia na casa espírita  está havendo um cuidado 
excessivo com a personalidade. Exemplo: eu sou assim ou 
tenho que falar a verdade. A pessoa se expõe e a doutrina 
fica sendo achincalhada,  porque as  pessoas comparam o 
espírita  com  o  comportamento  daquela  pessoa.  Isso 
também é zelo pela doutrina"

Altivo (Apostila do livro Aconteceu na Casa Espírita)
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O que é zelo pela Doutrina?

"Nisso vemos realmente a necessidade do estudo. Quando 
vamos  estudando  esses  autores  consagrados  dentro  da 
Doutrina  Espírita,  vamos  percebendo  que  eles  não  se 
afastam do núcleo da doutrina que é a base Kardequiana. 
Chico  foi  assim,  dona  Yvonne  Pereira  também.  Neles 
vemos  o  cuidado  que  tem  em  se  manterem  dentro  da 
codificação.”

Altivo (Apostila do livro Aconteceu na Casa Espírita)
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Considerações:  Como  impedir  que  nossos  interesses  e 
caprichos  falem mais  alto?  Através do esforço próprio, 
muita  coragem e  tendo a  norma cristã  como inspiração 
para todas as lides cotidianas aprenderá a dividir o que 
temos com os nossos semelhantes. 
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Cap. X 
FASCINAÇÃO

Objetivo específico:
Reconhecer que o Espiritismo visa curar almas.
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ESE
❖ No ESE (552 páginas) encontramos vários ensinamentos 

sobre um mesmo tema. Os principais são:

❖ Orgulho     127 vezes

❖ Egoísmo      54 vezes

❖ Perdão         31 vezes

❖ Caridade   232 vezes

❖ Duas coisas para combater e duas para desenvolver.



ESE

Isto também é válido para os médiuns.



Ativando o orgulho

“…Maria  Souza,  a  médium  'curadora',  já  organizara 
considerável  movimento… Os  adversários,  contudo,  lhe 
apareciam  em  sonhos  com  propostas  extravagantes, 
prometiam-lhe  destaque,  publicidade,  aparecimento  na 
mídia,  garantiam-lhe verdadeiros prodígios com as suas 
“faculdades curativas”.  Tendo recebido estas orientações 
falsas,  do  plano  espiritual  inferior,  mas  tomadas  como 
verídicas pela própria médium, passava, agora, a planejar 
a concretização das 'orientações' recebidas."
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Ativando o orgulho

Todo médium tem uma tarefa grandiosa a 

cumprir:

Promover sua própria transformação.
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KARDEC - O LIVRO DOS MÉDIUNS.

“… SE UMA RESISTÊNCIA ENÉRGICA NÃO O 
DESENCORAJA, A OBSESSÃO TORNA-SE, 

ENTÃO, COMO UM MAL CONTAGIOSO, QUE 
SE MANIFESTA, NOS MÉDIUNS, PELA 
PERTURBAÇÃO DA MEDIUNIDADE...” 
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A mediunidade é atividade realizada no 

silêncio e no recolhimento.

“Holofotes” é tarefa para pouquíssimos 

médiuns.



Sociedades Espíritas

❖ Kardec sugere em O Livro dos Médiuns (cap. XXIX):

❖ Uma  Sociedade,  …,  onde  os  seus  componentes  se 
reunissem  com  o  propósito  de  se  instruírem  pelos 
ensinos  dos  Espíritos  e  não  na  expectativa  de 
presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou 
para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria 
não só viável, mas também indissolúvel.



Considerações:  A  fascinação  instaurada  no  espaço  por 
uma  falange  de  desordeiros  faz  com  que  os  tarefeiros 
caiam  em  armadilhas  espirituais  cedendo  às  tentações 
emocionais e carnais. Essa história nos estimula a refletir 
sobre nossas posturas ética, moral e espiritual diante das 
adversidades e crises da vida e na casa espirita. 
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Cap. XI 
NO AUGE DA CRISE

Objetivo específico:
Refletir sobre a bondade de Deus para com as criaturas.
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Na casa dos Boaventura

"Na  casa  dos  Boaventura,   Gonçalves  e   Daniel,   os  
prepostos  das  trevas  para  aquele  caso, dominavam o 
ambiente  espiritual.  A  porta  de  entrada  era  o  sr. 
Boaventura, que lhes atendia com facilidade às ondas de 
pensamentos e sentimentos inferiores."A responsável pelo 
atendimento fraterno padecia grandes dificuldades!"
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Márcia Boaventura - a tarefeira abnegada;
Marido - porta de entrada para os obsessores.



Qual o ‘calcanhar de Aquiles’?

As questões materiais.



❖ Pensamento vertical:

❖ Cumprir o dever 
como espírito.

❖ Não existe 
comparação.

Pensamento horizontal / Pensamento vertical 

❖ Pensamento horizontal:

❖ Cumprir o dever de 
encarnado;

❖ Comparação de 
atividades.
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Pensamento horizontal / Pensamento vertical 

Diferença entre servir a Deus e a Mamom.
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Ação de alerta
"Durante  esta  agitação,  Israel  efetuou  um  seminário  a  
respeito  da  Casa  Espírita,  seu funcionamento, trabalho e 
trabalhadores, tal como havia sido sugerido e incentivado 
pelos amigos espirituais.

"No  decorrer  da  palestra,  os  bons  espíritos  envolveram  
todos  os  presentes  em  fortes vibrações, ajudando-os a 
compreender as lições.

"Terminada  a  exposição,  o  saldo  fora  muito  positivo,  os 
participantes retiraram-se pensativos e alertados."

Dirigente da casa espírita.



CELD
12/06/16

Claudio C. Conti
www.ccconti.com

Fim da primeira 
parte.

VII Encontro das Casas Espíritas


