
 CONCEITOS, TÉCNICAS E PRÁTICAS 

Aula n°. 24 

A INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS 
    NOS ACONTECIMENTOS DA VIDA 

 

 

 

 

MÚSICA: INFLUÊNCIA NEFASTA  
https://www.youtube.com/watch?v=N0Qa6vmT8NQ 

https://www.youtube.com/watch?v=N0Qa6vmT8NQ
https://www.youtube.com/watch?v=N0Qa6vmT8NQ


P’SSOR,  TÔ CUM  DÚVIDA... 

  Será que os Espíritos influenciam em nossas  
       atitudes e atos? 

  Se sim,  como ocorre?  Como se processa essa influência? 

  Porque os Espíritos votam atenção a certas pessoas e não outra? 

 No caso de uma influenciação negativa, existe algum mecanismo   para  
     nos defendermos?  De neutralizarmos essa influência? 

  “Tabalho Feito”, uma Zique-Zira, uma Obssessão?  Isso pega?  

 Existe  “Casas Mal Assombradas”, tipo, Espíritos influenciando  
     nossas vidas em ambientes? 



A INFLUÊNCIA EM NOSSOS PENSAMENTOS,  
ATOS E ACONTECIMENTOS DA VIDA 

L.E. – 459 

Influem os Espíritos em nossos pensamentos  
e  Atos? 

“ Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto,  
    que, de ordinário (comum), são eles  que vos dirigem. ” 



COMO SE OPERA ESSA INFLUENCIAÇÃO? 

“[...]  todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns,  
  em qualquer fase da vida, um “desejo-central” ou “tema básico” 
  dos interesses mais íntimos.  
 
  Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à 
  experiência rotineira, emitimos com mais frequência os  
  pensamentos que nascem do “desejo-central” que nos 
  caracteriza, pensamentos esses que passam a constituir o 
  reflexo dominante de nossa personalidade.  
 
Desse modo, é fácil conhecer a natureza de  qualquer pessoa, ... 

CAPÍTULO - 08 

“Porque, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração..”  
(Mateus, 6:21) 



 “ Conhecido o reflexo da criatura ... é, assim, muito fácil  

   superalimentá-la com excitações constantes1, robustecendo-lhe  

   os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e  

   criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe, dessa  

   forma, a fixação mental2.  

Exemplo de excitação constante – MENTAL  
 O teste do três?  

COMO SE OPERA ESSA INFLUENCIAÇÃO? 

CAPÍTULO - 08 



EXCITAÇÃO CONSTANTE - ESPIRITUAL 
EXEMPLOS 

“[...] Um homem ...perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente.  

   Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista, e espera.  

   Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom Espírito lhe  

   sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si.  

   [...] reunindo as forças, ele descobre um regato. Ganha coragem. (Um Espirito Protetor)  

 

   Se tem fé, exclamará: “Obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste.”  

   Se lhe falta a fé: “Que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho” 

ESE, cap. XXVII (Pedi e Obtereis) – item 8 

 SOZINHO? 

https://www.youtube.com/watch?v=o1yWr3pejx8&t=369s 

https://www.youtube.com/watch?v=o1yWr3pejx8&t=369s


ESTUDO DE CASO - INFLUENCIAÇÃO 
Cap. XIV, item 5 – Médiuns Videntes 



 “ É assim que muitas vezes fomos testemunha do papel que os  
    Espíritos    desempenham entre os vivos.  

    Em diversos lugares de reunião, em bailes, concertos, sermões,  
    funerais, casamentos, etc. 

    Por toda parte os encontramos atiçando paixões, soprando  
    discórdias,  provocando rixas e rejubilando-se com suas proezas.   

Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas,  
porém, raramente eram atendidos.      (Tentações) 

ESTUDO DE CASO - INFLUENCIAÇÃO 
Cap. XIV, item 5 – Médiuns Videntes 

 Vícios 

https://www.youtube.com/watch?v=DoDasQOLkRE&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=DoDasQOLkRE&t=9s


TEMAS CENTRAIS NUM MUNDO DE  
EXPIAÇÕES E PROVAS 
 OS QUATRO P’s  

 



QUALIDADE DE NOSSO TEMA CENTRAL  
PADRÃO VIBRATÓRIO 



INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS 
COMO SE PROCESSA? 

ESE, cap. 27 – item 10 

   Todo o universo está mergulhado em um mesmo fluido universal  

   que vibra sob a ação do  pensamento e da vontade.  

VEÍCULO DE TRANSMISSÃO DO PENSAMENTO  FCU  

De acordo com o que pensamos, falamos e gostamos na vida,  
entramos na sintonia dos espíritos, que significa um processo  
de  aproximação psiquica (mental) um do outro.  

Tornamo-nos SIMPÁTICOS um dos outros  Lei de Sintonia  Somos Cúmplices 

 Uber 

https://www.youtube.com/watch?v=FgZE6K-yLtU&t=77s 

https://www.youtube.com/watch?v=FgZE6K-yLtU&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=FgZE6K-yLtU&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=FgZE6K-yLtU&t=77s


 “ Essa influência é permanente e os que não se preocupam   com os  

   Espíritos, ou mesmo não crêem em sua existência,  ficam mais expostos  

   a ela, e até mais que outros, por não disporem de meio de defesa.” 

 “ Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair 
    seres do mundo invisível.  Eles povoam o espaço, estão 
    constantemente ao nosso redor nos acompanham nos veem, nos  
    observam, intrometem-se nas nossas reuniões,  procuram-nos ou  
    evitam-nos, conforme  os repelimos ou  atraímos.”  

INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS 
COMO SE PROCESSA? 

(Paulo aos Hebreus, 12:1) 
“Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, 

livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com 
perseverança a corrida que nos é proposta.” 

Somente Médiuns sofrem essa influência? O que você acha?  



 

      
      460.    De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que 
                  nos sejam sugeridos? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 “Vossa alma é um Espírito que pensa. Não ignorais que, freqüentemente, muitos   
pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários 

 uns dos outros.  
 

Pois bem! No conjunto deles, estão sempre de mistura os vossos com  os nossos 
 Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas idéias a se  combaterem.” 



INFLUÊNCIA  E  LIVRE-ARBÍTRIO 

Influência  

 Quando um pensamento nos é sugerido, “é como uma voz que fala” 

 Os pensamentos próprios, em geral, são que ocorrem  no 1º impulso 

Qual dos dois pensamentos devemos seguir? O Primeiro ou o segundo? 

 “ Seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair seres  
    do mundo invisível.”   

 POSITIVA  Espíritos Bons, querem nosso progresso espiritual. (Ex.: Anjo da Guarda) 

 NEGATIVA  Espíritos comuns (S/ intenção de prejudicar) ou obsessor (c/ intenção) 

(LM – item 232) 

Mediunidade 

 2m27s 



O HOMEM NO MUNDO 
“TUDO POSSO, MAS NEM TUDO ME CONVÉM”  

“[...] Purificai, pois, os vossos corações; não consintais que neles demore qualquer  
pensamento mundano ou fútil; elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim  
de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a  
semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. (...) 

ESE, cap. XVII (O Homem no Mundo) – item 10 

Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental,  
pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde  
estais condenados a viver. Não; vivei com os homens da vossa época, como devem viver  
os homens;  

Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres  
opostos: não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. 
  
Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma  
consciência limpa; ...                                                                      

(se tiver vergonha....não faça) 



INFLUÊNCIAS NEGATIVAS 
COMO NEUTRALIZÁ-LAS ? 

Se as influências negativas existem, como neutralizá-las?  
 

 “Agindo sempre assim, conseguimos nos imunizar.”  

“A Prática do bem”  

“A fé em Deus”  

“O hábito da prece.”  

 6m13s? 



ASSIM MESMO 
 
 


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Número do slide 4
	Número do slide 5
	Número do slide 6
	Número do slide 7
	Número do slide 8
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11
	Número do slide 12
	Número do slide 13
	Número do slide 14
	Número do slide 15
	Número do slide 16
	Número do slide 17

