
ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE 

DESOBSESSÃO



¡  Explicar como se realiza a 
desobsessão, segundo os 
fundamentos do Espiritismo. 
¡  Relacionar os requisitos 
necessários para a melhoria do 
trabalho de desobsessão no 
Centro Espírita. 



¡  Processo de 
regeneração da 
humanidade 

¡  Tratamento das 
obsessões, orientado 
pela Doutrina Espírita 

¡  Libertação do 
obsediado e obsessor 

¡  Cessão de processos 
negativos 



¡  Profilaxia – conjunto de medidas 
para evitar uma doença 

¡  Obsessão – doença da alma 
¡  Prática do bem 
¡  Lei de justiça, amor e caridade 



¡ FERRAMENTAS 
§ Conhecimento das leis de 

reencarnação 

§ Oração 
§ Humildade 
§ Paciência 
§ Resignação 

¡ IMPORTANTE 
§ Todo obsediado é um médium em 

desequilíbrio 

§ O obsediado é o responsável pela 
sua cura 



¡ Psicofonia 
§ Comunicação com os espíritos sofredores 
§ Bondade, segurança, humildade e vigilância 

¡ Desconexão lenta – concordar com situações para 
prosseguir no processo 

¡ Diálogo inoperante – hipnose construtiva - 
sonoterapia – encaminhamento 

¡ Escolha do médium pela equipe espiritual 
¡ Razão e sentimentos – todo o grupo participa 



¡  Condições necessárias 

§ Harmonia de conjunto 

§ Elevaçao de propósitos 

§ Conhecimento doutrinário 

§ Concentração 

§ Conduta moral sadia 

§ Equilíbrio interior dos 
médiuns e doutrinadores 



¡  Obsediado 
§ Passes e água fluidificada 
§ Participação em outras atividades da 

casa 

§ Atendimento fraterno  
§ Transformação moral 
§ Atividades de assistência social 
§ Hábito da oração e leitura edificante 
§ Mudança do campo mental e vibratório 

§ Tratamento médico e psicológico 
¡  Combate às imperfeições morais 



¡  Vínculos encarnatórios do passado 
¡  Recomendações 

§ Cercar o enfermo com manifestações de carinho, 
atenção e amor 

§ Acompanhá-lo durante o atendimento espírita e, se 
for o caso, durante o tratamento médico ou 
psicológico 

§ Envolvê-lo em vibrações harmônicas de prece; 
§ Fazer o culto do Evangelho no Lar, favorecendo a 

participação do enfermo. 



¡  Dirigentes, médiuns e colaboradores - 
pessoas experientes e estudiosas da 
Doutrina Espírita 

¡ Responsáveis diretos - conhecimento do 
processo obsessivo e análise com 
lucidez 

¡ Família ou os amigos próximos do 
obsidiado - envolvidos no processo de 
desobsessão 

¡ Responsáveis pela tarefa -  analisar e 
sugerir atendimento médico-psicológico, 
concomitante à desobsessão. 



“ Não existe uma caminho para a felicidade. A felicidade é o 
caminho”  

Mahatma Gandhi 
 


