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Os
Orientadores
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"A tarefa dos grupos mediúnicos de desobsessão
apoia-se nos mesmos princípios, pois também é
trabalho de cooperação e entendimento entre
os dois planos da vida. Os benfeitores espirituais
não vão ditar um breviário de instruções minuciosas. É
preciso que fique margem suficiente para a iniciativa
de cada um, para o exercício do livre-arbítrio,
para que tenhamos o mérito dos acertos,
tanto quanto a responsabilidade pelos erros
cometidos. Em suma, os Espíritos não nos tomam
pela mão, mas não deixam de apontar-nos o caminho
e seguir-nos amorosamente."          (p.64) [p.113]. 06



"Os Espíritos dizem que precisam
de nós para determinadas
tarefas, que somente podem ser
desenvolvidas com o concurso
da mediunidade, ou seja, em
contacto com o ser humano
encarnado." (p.62) [p.108].
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(p.65) [p.114].

"O suporte de que os grupos mediúnicos
necessitam vem do mundo espiritual
superior, onde qualquer exteriorização
voltada para os aspectos materiais é
dispensável. Nada, pois, de velas, simbolos,
imagens, ritos ou vestes especiais. Não é
preciso. E se um companheiro começar a
recomendar tais processos, podemos
tranquilamente dissuadi-lo, com bons
modos, é claro, mas com firmeza." 
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Equilíbrio entre
Vigilância e Confiança 

 

09



Os
Manifestantes
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Espíritos em processos de
atordoamentos morais. 

Variam muito as Categorias dos
Espíritos que se comunicam.
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Espíritos integrantes de Equipes
Socorristas.



O Obsessor
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Espíritos que buscam o domínio sobre
outros de uma forma persistente.
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Na maioria dos casos é uma vingança
pessoal.

Mas também envolve as questões
institucionais.

Simples, Fascinação e Subjugação
(Possessão). 



O Perseguido

14



15

Há uma Conexão entre Obsessor e
Obsidiado.

OCI - CPVF: Art. 16º - Arrepender,
Expiar e Reparar.

Arrependimento é diferente da Culpa
que cultiva o Ácido do Remorso.

O obsidiado é sempre um Espírito
Endividado perante a Lei.



Deformações
Perispirituais
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LM/1ª Parte/Cap.4/Dos
Sistemas/IT.51.

LM/2ª Parte/Cap. 1/Da ação dos
Espíritos sobre a matéria/IT.56.
AG/Os Milagres e as Predições
Segundo o Espiritismo/Cap.1/Caráter
da Revelação Espírita/IT. 39.

LE - 93 a 95.



O Dirigente
das Trevas
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Autoridade Autoritária, Arrogante,
Frio, Calculista, Inteligente, Experiente,
Violento.
Vem Exigir, Ordenar, Ameaçar,
Intimidar.

Enquanto odeiam e infligem
sofrimentos, fogem das suas próprias
dores.

Figura frequente na desobsessão.



O Planejador
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Excelente dialético, Pensador Sutil,
Busca Confundir o Dialogador.

Mostra-se aparentemente Amável,
Tranquilo, sem Ódios.
Limita-se a estudar e Traçar Planos
para dificultar a atividade do Grupo.

Frio, Impessoal, Inteligente, Culto.



Os Juristas
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Fogem de suas realidades ao se fixarem
no julgamento do Próximo, na dinâmica
desses Processos.

Mantem o Orgulho, a Vaidade e a
Prepotência das Cortes Humanas
Egoicas.

Impessoais e Frios Aplicadores das "Leis".
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