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É  ação persistente ou domínio  que alguns 
Espíritos logram adquirir sobre certas 
pessoas. É praticada pelos Espíritos 
inferiores, que procuram dominar.  

 

Apresenta caracteres muito diversos, 
desde a simples influência moral, sem 
perceptíveis sinais exteriores, até a 
perturbação completa do organismo e das 
faculdades mentais.  
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 Um dos caracteres distintivos dos maus 

Espíritos é a imposição; eles dão ordens e 

querem ser obedecidos (...). Resulta daí que a 

impressão que em nós produzem os maus 

Espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas 

vezes desagradável. 

 

 A Obsessão exprime quase sempre s 

vingança exercida por um Espírito e que como 

frequência tem sua origem nas relações que o 

obsidiado manteve com ele em precedente 

existência. 

 
 

O Que É O Espiritismo, II/72. 

O Evangelho segundo o Espiritismo, XXVIII/81. 
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O livro dos Médiuns, XXIII/237 

Ação 
persistente 

e má 

Apresenta 
gradações 

Produz 
Sofrimento 

físico 
mental e 
espiritual 

Vingança 
com 

raízes no 
passado 
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Más ações 
cometidas no 

passado  

Ações lesivas 
na atual 

reencarnação 
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Imperfeições 

morais 

significativas 

Estrutura 

psicológica 

e/ou 

cognitiva 

alteradas 

Alterações 

orgânicas 

e/ou 

neurológicas 

Dificuldades 

afetivas e/ou 

emocionais 
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Alterações 

orgânicas 

e/ou 

neurológicas 

Imperfeições 

morais 

significativas 

 
“Donde a precoce perversidade, 
senão da inferioridade do 
Espírito, uma vez que a educação 
em nada contribuiu para isso? As 
que se revelam viciosas é porque 
seus Espíritos muito pouco hão 
progredido”(LE, q. 199-a) 

Havendo lesões perispirituais, a “alma 

ressurge no equipamento físico 

transportando consigo as próprias 

falhas a se refletirem na veste carnal, 

como zonas favoráveis à eclosão de 

determinadas moléstias.”André Luiz 

(Ação e reação/cap.19) 
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Dificuldades afetivas e/ou emocionais 

Estrutura psicológica e/ou cognitiva alteradas 

Há dificuldades para fazer vínculos afetivo; frieza, 

indiferentismo de comportamento; tendência à 

violência, à automutilação, etc. 

 Imaturidade da personalidade. Surgem, como o 

tempo,  neuroses, psicoses, fobias; manifestação  de  

complexos, insegurança, medo, desconfiança, medo, 

egocentrismo, vaidade doentia, autoritarismo, uso da 

mentira, etc. 
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“Os Espíritos dos pais 

exercem alguma 

influência sobre os dos 

filhos, depois  

do nascimento destes?”  

“Muito grande. (...) Os Espíritos dos  pais têm 
por missão desenvolver os de seus filhos pela 
educação. Isso constitui para eles uma tarefa: 

se falharem serão culpados.” 
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“A educação, convenientemente entendida, 
constitui a chave do progresso moral. Quando 
se conhecer a arte de manejar os caracteres, 
como se conhece a de manejar as 
inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do 
mesmo modo que se aprumam plantas novas. 
Essa arte, porém, exige muito tato, muita 
experiência e profunda.”  

O Livro dos Espíritos, q. 917-comentário. 
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“Quando o homem se acha, de 
certo modo, mergulhado na 

atmosfera do vício, o mal não se 
lhe torna um arrastamento quase 

irresistível?” 

 

Arrastamento, sim; irresistível, não; porque, 

mesmo dentro dessa atmosfera viciosa,´podeis 

encontrar, algumas vezes, grandes virtudes. São 

Espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao 

mesmo tempo, receberam a missão de exercer 

boa influência sobre os seus semelhantes.”  

Livro dos Espíritos, q. 645. 
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O Espírito retoma sua 

natureza e   se mostra tal 

qual era. LE, q. 385 

As alterações hormonais, 

somadas às condições de 

vida doméstica e à 

influência externa podem, 

desencadearem, ou não,  

processo obsessivo. 
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Quando o Espírito impuro sai do homem, 

atravessa  lugares áridos procurando repouso; 

não  encontrando, diz: “voltarei para minha casa, 

de onde saí.” Após vir, encontra-a varrida (limpa) 

e arrumada. Então sai e traz consigo outro sete 

espíritos,  piores do que ele e, entrando, habitam 

ali. E torna-se o último estado daquele homem 

pior que o primeiro.   

Lucas, 11:24-26 
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E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, 

trazido por quatro [homens]. E, não podendo 

aproximar-se dele, por causa da multidão, 

descobriram o telhado onde estava e, fazendo um 

buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E 

Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: “Filho, 

perdoados estão os teus pecados. (...) Levanta-te e 

toma o teu leito, e vai para tua casa. E levantou-se 

e, tomando logo o leito,saiu em presença de todos 

(...).” 

Marcos, 2: 3-11 
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E, chegada a tarde, trouxeram-lhe 

muitos endemoninhados, e ele, 

com a sua palavra, expulsou deles 

os espíritos e curou todos os que 

estavam enfermos... 

Mateus, 8:16 
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E aconteceu também, em outro sábado, que 

entrou na sinagoga e estava ensinando; e havia ali 

um homem que tinha a mão direita mirrada; (...) 

disse ao homem que tinha a mão mirrada: 

“Levanta-te e fica em pé no meio. E, levantando-se 

ele, ficou em pé.” (...) E, olhando para todos ao 

redor, disse ao homem: “Estende a mão.” E ele 

assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a 

outra.  

Lucas, 6:6-11 
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E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, 

Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é 

o único que eu tenho. Eis que um Espírito o toma, e 

de repente clama, e o despedaça até espumar; e só 

o larga depois de o ter quebrantado. (...) E Jesus, 

respondendo, disse: “traze-me cá o teu filho”. E, 

quando vinha chegando, o demônio o derribou e 

convulsionou; porém Jesus repreendeu o espírito 

imundo, e curou o menino, e o entregou a seu pai.  

Lucas, 9: 38-42 
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Eles atravessaram o mar e foram para a região dos 

gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com 

um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. 

Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia 

prendê-lo, nem mesmo com correntes. (...) Ninguém era 

suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele 

andava gritando e cortando-se com pedras entre os 

sepulcros e nas colinas.  

Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante 

dele, e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho 

do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me 

atormentes! “ Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, 

espírito imundo! “ Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu 

nome? " "Meu nome "Meu nome é Legião", respondeu ele, 

"porque somos muitos“ 

Marcos, 5: 1-20.  
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 MELHORIA MORAL. 

 CONHECIMENTO. 

  ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL, NA CASA 

ESPÍRITA E NO LAR.  

 ORIENTAÇÃO MÉDICA/PSICOLÓGICA 

 HABITO DA ORAÇÃO. 

  PASSE, ÁGUA MAGNETIZADA. 

  EVANGELHO NO LAR. 

  SERVIÇO AO SEMELHANTE. 


