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 ASSOCIAÇÃO MÉDICO ESPÍRITA DO BRASIL 

Estresse e Espiritualidade 
 

Por Dra. Marlene Rossi Severino Nobre (in Memoriam) 

 

Para o grande público, estresse é uma situação psicologicamente agressiva que repercute 
no corpo. Este, porém, é apenas um dos aspectos do estresse, a sua versão 
psicossomática, há outros, porém, a serem considerados. Na verdade, o ser humano vive 
em estado de estresse permanente, bombardeado por fatores estressantes diversos - 
físicos, psicoemocionais, e espirituais - que lhe exigem constante adaptação ao mundo 
que o cerca. 

 

Os fatores estressantes emocionais tanto podem ser tristes, como a morte de um ente 
querido, o desemprego, quanto felizes, como o sucesso do atleta ou as alegrias do 
reencontro - todos desencadeiam, do mesmo modo, os mecanismos e as consequências 
do estresse. O mesmo acontece em relação aos abalos nervosos, como no estado de 
cólera, medo, etc., assim como frente aos fenômenos físicos nocivos - frio, calor, fadiga, 
agentes tóxicos ou infecciosos, jejum, exercícios físicos exagerados, etc. 
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Na verdade, o estresse é a resposta não específica que o corpo dá a toda demanda que 
lhe é feita. Ele corresponde à interação entre uma força e a resistência do organismo a 
esta força. É o complexo agressão-reação. 

Se a agressão é ocasionada por uma grande diversidade de fatores, a reação comporta 
uma parte idêntica, comum a todos os indivíduos, e uma parte própria de cada um, 
denominada "coping" ou aspecto específico da reação não específica. 

A medicina hoje considera a doença como sendo a resultante da agressão mais a reação 
não específica, mais reação específica. Isto pode ser resumido em estresse mais coping. 
Desse modo, considera-se a originalidade própria das reações específicas ao agente 
estressor, superpostas às reações não específicas do estresse, criando a diversidade dos 
aspectos clínicos. 

Em 1936, Hans Selye, descobridor do estresse, publicou os seus primeiros trabalhos sobre 
o assunto. Em 1950, descreveu a Síndrome Geral de Adaptação - Reação de Alarme, 
estágio de Resistência e de Exaustão - com seus aspectos bioquímicos e endócrinos, 
mostrando qual a reação não específica do organismo às agressões do mundo exterior. 
Para ele, a intensidade da demanda, a duração e a repetição determinam a resposta. E 
condiciona o bom ou o mau estresse à eficiência ou não da fase de adaptação. Para 
Selye, todo indivíduo tem um capital de energia biológica diferente e pode consumir suas 
reservas conforme tenha maus estresses. 

Na reação de alarme, a primeira resposta do organismo ao estresse, entra em ação o 
sistema hipotálamo-simpático-adrenérgico que prepara o organismo para a luta ou fuga. 
Entram em jogo a adrenalina e a noradrenalina, com isso, há muita produção de 
glicogênio, taquicardia, respiração acelerada, concentração do sangue nos vasos 
principais e nos músculos estriados, inibição dos sistemas digestivo, sexual e imunológico. 
Depois disso, outro sistema vai entrar em jogo, o hipotálamo - hipófise-suprarrenal com 
produção de ACTH e corticóides. 

Esses sistemas entram em funcionamento na fase de reação e o organismo pode sofrer 
esgotamento ou entrar na fase de exaustão, tendo como resultado final doença e morte. 
São inúmeras as doenças de adaptação, entre elas, hipertensão, úlcera, hemorroidas, 
ataques cardíacos, acidente vascular cerebral, diabetes, enxaqueca, etc. 

Como vemos, o estresse está ligado ao centro das emoções no hipotálamo, assim é 
importante o estudo de fatores como o medo, a raiva, etc., nos seus mecanismos e 
reações. Assim, quando o indivíduo sente raiva, por exemplo, é como se ele estivesse 
diante de um predador, de um perigo iminente e isto desencadeia a reação. 

Cada indivíduo tem uma reação específica frente ao estresse. Ele coloca suas estratégias 
de ajuste cognitivas e comportamentais, o "coping", para fazer face aos agentes 
estressores. 

As pesquisas têm demonstrado que doenças como depressão estão absolutamente 
ligadas ao estresse. Investigação ampla, realizada em 52 países, da qual participou o Dr. 
Álvaro Avezum, do Brasil, acerca dos fatores de risco da doença cardíaca, demonstrou 
que os psicossociais entram em mais de 30% dos casos. 

O estresse é o campo da medicina que reunifica corpo e alma. O seu estudo está, 
portanto, intimamente ligado à espiritualidade. 
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Segundo as lições espirituais dadas em 1947, no livro No Mundo Maior, o nosso cérebro 
tem três áreas distintas: a inicial, onde habita o automatismo e que está no plano 
subconsciente, a do córtex motor que engloba as conquistas do hoje e está na área do 
consciente e a dos lobos frontais que representam o ideal e a meta superiores e estão 
vinculados ao superconsciente. Esta classificação encontra respaldo no livro de Paul 
Maclean, de 1968, The Triune Brain in Evolution, que nos fala acerca dessas três regiões, 
afirmando que vemos o mundo através de três cérebros distintos. 

Aprendemos também com os Instrutores Espirituais que somos seres em evolução. 
Quanto mais perto nos encontramos da animalidade mais agimos com instintos e 
sensações. Com o passar do tempo, e a evolução espiritual consequente, passamos a ter 
sentimentos, sendo o amor, o mais sublimado deles. 

Se estamos escravizados aos instintos, a maneira pela qual fazemos face aos fatores 
estressantes é muito primitiva e resulta quase sempre em um mau estresse. 

Aprendemos também que é preciso humildade para vencer a animalidade inferior. 
Infelizmente, porém, em nossas relações em sociedade e no lar estamos muito longe 
desse sentimento sublime que está intimamente ligado ao amor. 

Assim, a fé é importante porque abre as portas do coração para sentir e viver o amor 
divino em nossas vidas. Através da oração, da meditação, da compreensão do valor da 
dor, temos a possibilidade de conhecermo-nos a nós mesmos e a reagirmos de forma 
mais equilibrada às tensões da existência humana. Compreendemos, igualmente, que é 
preciso treino para o perdão e para eliminação da raiva, da inveja, da mágoa e de outros 
sentimentos negativos. 

A nossa busca da paz para viver no lar, no ambiente de trabalho, dentro da sociedade tem 
de ser centralizada em Jesus, o Médico das Almas, que afirmou ter a paz verdadeira para 
nos oferecer. Chico Xavier disse com muita sabedoria: "A paz em nós não resulta de 
circunstâncias externas e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido." 
Para vencer positivamente o estresse é preciso guardar a paz, tê-la como patrimônio. E 
esta pacificação interior que é responsável pelo sucesso do "Coping", só será uma 
conquista definitiva quando houver harmonia entre os três cérebros. Para isso, no entanto, 
é imprescindível não esquecer que é preciso fé em Deus e obediência às Suas Leis. 

Artigo em: http://www.amebrasil.org.br/2017/estresse-e-espiritualidade 

 

PARA REFLETIR 

 
 
A Doutrina Espírita sempre nos transmite 
grandes ensinamentos de forma muito simples. 
Na visão Espírita, a vida nada mais é, do que um 
eterno aprendizado. Confira a seleção para 
reflexão.  

 

http://www.amebrasil.org.br/2017/estresse-e-espiritualidade
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 “Existem perdas que te induzem a mudança de orientação para grandes lucros.” 
Emmanuel 

 

“O bem que praticas em qualquer lugar será teu advogado em toda parte.” 
Emmanuel 

 

. “A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, no qual a 
felicidade e a dor se alternam programando a paz futura.” 

Joanna de Ângelis 

 

. “Esclarece e avisa para o bem, mas não exijas do próximo aquilo que ainda não 
consegues fazer.” 

Emmanuel 

 

“Saúda o dia com alegria de viver aureolada pela gratidão a Deus. Cada novo dia 
é abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior.” 

Joanna de Ângelis 

 

“A arte de ouvir é também a ciência de ajudarO amor é luz permanente no cérebro e 
paz contínua no coração.” 

Joanna de Ângelis 

 

“Quem ora em favor dos outros, ajuda a si próprio.” 
André Luiz 

 

“Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa jamais a causa.” 
Joanna de Ângelis 

 

“Ama-te, respeitando-te, e agindo de maneira que não te envergonhes de ti mesmo 
quando submetido ao crivo da consciência.” 

Joanna de Ângelis 

 

“Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer.” 
Cecília  – Os Mensageiros 

http://www.refletirpararefletir.com.br/frases-joanna-de-angelis
http://www.refletirpararefletir.com.br/frases-joanna-de-angelis
http://www.refletirpararefletir.com.br/frases-joanna-de-angelis
http://www.refletirpararefletir.com.br/frases-do-andre-luiz
http://www.refletirpararefletir.com.br/frases-joanna-de-angelis
http://www.refletirpararefletir.com.br/frases-joanna-de-angelis
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A FÍSICA QUÂNTICA DO ÁTOMO AO ARCANJO 

Física Quântica e Espiritualidade 
 

É possível compreender o invisível? A física quântica acredita que sim. 

Mostrando que assim como a física clássica estuda as leis na 
natureza que são maiores que um átomo, ela também é capaz 
de comprovar a existência do que está abaixo disso. 

Como “enxergar” o invisível? 

Aos olhos da física quântica, aquilo que é menor que um átomo 
deve ser analisado de uma forma diferente, pois se altera as regras da física clássica 
nestes casos. 

É desta forma que a Doutrina Espírita pode acrescentar informações à física quântica com 
relação aos dois exemplos que daremos abaixo: 

O Passe 

Um estudo realizado recentemente pela USP – Universidade de São Paulo em conjunto 
com a Unifesp – Universidade Federal de São Paulo mostrou que a energia liberada pelas 
mãos tem o poder de curar qualquer tipo de mal estar. A pesquisa investigou quais seriam 
os possíveis efeitos da prática de imposição das mãos e chegou a conclusão de que 
houve uma redução nos níveis de tensão e estresse, por exemplo. 

Os Outros Planetas 

Léon Denis na obra “O Gênio Céltico e o Mundo Invisível” pág. 154 explica: “… O homem 
moderno evoluído retirará as suas conclusões partindo da ação das forças superiores e 
tornar-se-á comparável à antena das vossas telegrafias sem fios. Não está longe o dia em 
que ficareis convencidos de que o infinito é o próprio Deus e de que a vida universal 
circula por toda a parte, sendo os espaços unicamente campos vibratórios radiantes.” 

As outras esferas existentes no universo são denominadas pela física quântica de 
“hiperespaço”. As mesmas são designadas por Allan Kardec de “Mundo Espiritual” e por 
André Luiz de “Esferas Espirituais”. 
 
A concepção do Espiritismo se amplia sobre esta revelação, uma vez que ao sabermos da 
existência de tantos planetas no universo, concluímos que é impossível somente haver 
vida na Terra e conforme as próprias palavras de nosso Mestre Jesus: “Na casa de meu 
Pai há muitas moradas.” 
 
Tudo está interligado na natureza e esta lei nos auxilia a entender esta realidade. 
 
Fonte:http://radioboanova.com.br/editorial/fisica-quantica-atomo-ao-arcanjo/ 

http://radioboanova.com.br/editorial/fisica-quantica-atomo-ao-arcanjo/


IDEM                        Page 6 | 10 
 
 

 
 

CANTINHO DO CHICO 
                                        

         Mensagens De Chico Xavier 

 

Ganhando resistência 
 

Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar; por isso mesmo não despreze o 
esforço no bem algum tanto a mais além do nível. 

Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe 
envolvem os encargos. 

Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais 
em favor de outrem para que o seu grupo alcance a segurança ideal. 

Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos 
incalculáveis. 

Abstenha-se algo mais de reclamações mesmo justas, no que se reporta aos seus 
interesses pessoais, e observará quanta simpatia virá depois ao seu encontro. 

Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no 
apoio providencial de muita gente. 

Confie algo mais na proteção da Bondade Divina e conseguirá superar obstáculos que se 
lhe figuravam intransponíveis. 

Nos dias de enfermidade aguente um tanto mais as dificuldades do tratamento e você 
apressará as suas próprias melhoras de maneira imprevisível. 

Tolere um tanto mais as intrigas que, porventura, lhe assediem o campo de ação, sem lhes 
oferecer qualquer importância e defenderá a sua própria felicidade, com inesperado 
brilhantismo. 

Você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de 
aluno entre as lições de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento; 
aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da 
resistência. 

Fonte: www.espiritismosemfronteiras.com.br 
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QUIZ ESPÍRITA 
 

Quiz de questões extraídas do livro "Conduta Espírita". 
Livro  ditado pelo Espírito André Luiz ao médium Waldo Vieira. 

 

Ao apresentar esta obra de André Luiz, o espírito Emmanuel explica: 
Abraçando o Espiritismo, pedes, a cada passo, orientação para as atitudes que a vida te 
solicita. 

Assim é "Conduta Espírita", coletânea de mensagens que buscam aconselhar sobre a 
forma de agir perante as múltiplas situações que se apresentam na vida. 

 

1 - "Esquivar-se à suposição de que detém responsabilidades ou missões de 
avultada transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, 
conquanto graves e importantes como as de qualquer outra pessoa." Esta 
orientação de André Luiz destina-se: 

Capítulo 4, “Do médium” 

a) A todos os trabalhadores espíritas e em especial aos médiuns.  b) Exclusivamente aos 
palestrantes.  c) A todos que assistem as reuniões públicas.  d) Exclusivamente aos 
evangelizadores. 

 

2 - "Demonstrar, com exemplos, que o espírita é cristão em qualquer local. A Vinha 
do Senhor é ______________________." Complete o trecho vazio. 

Capítulo 6, "Na via pública". 

a) A Casa Espírita. b) O lar. c) O mundo inteiro. d) Os lugares onde temos amigos. 

 

3 - "O culto da caridade não exige circunstâncias especiais." A partir desta 
orientação de André Luiz podemos entender que: 

Capítulo 6. "Na via pública". 

a) A caridade deve ser realizada em horários marcados.  b) A caridade deve ser realizada 
em locais próprios para isso, como a Casa Espírita. c) A caridade deve ser realizada 
apenas com os nossos amigos. d) A caridade deve ser realizada em qualquer 
circunstância. 
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4 - "O dever, lealmente cumprido, mantém a saúde da consciência." Neste trecho, 
André Luiz faz referência: 

Capítulo 8, “No trabalho” 

a) Ao repouso. b) A conquistas materiais. c) Ao trabalho. d) A preguiça. 

 

5 - "Na casa assistencial de caráter espírita, alimentar a simplicidade doutrinária, 
desistindo da exibição de quaisquer objetos, construções ou medidas que 
expressem supérfluo ou luxo. O conforto excessivo _________________ as criaturas 
menos afortunadas." Complete o espaço em branco. 

Capítulo 12, "Na obra assistencial". 

a) Ajuda. b) Agrada. c) Humilha. d) Diverte. 

 

6 - "Em todas as circunstâncias, lembrar-se de que o Espiritismo expressa, antes de 
tudo, obra de__________________, integrando a alma humana nos padrões do 
Divino Mestre." Complete o espaço em branco. 

Capítulo 42, "Perante a instrução". 

a) Educação. b) Salvação. c) Libertação d) Purificação 

7 - "Estudar previamente e com bastante critério as apresentações de pregadores ou 
médiuns, bem como as homenagens a companheiros e parentes encarnados e 
desencarnados, para não incorrermos na exaltação da vaidade e do orgulho ou ferir 
a modéstia e a humildade daqueles a quem prezamos." Segundo esta orientação de 
André Luiz, as homenagens exacerbadas... 

Capítulo 37, "Perante as fórmulas sociais". 

a) São desejáveis por aumentar auto estima, contribuindo para a evolução. b) Às vezes faz 
bem. c) Devem ser evitadas. d) São desejáveis quando trata-se de alguém que não está 
mais encarnado. 

8 - "Fugir de julgar-se superior somente por estar na cabina de comando. Não é a 
posição que exalta o trabalhador, mas sim o comportamento moral com que se 
conduz dentro dela." A esse respeito é correto afirmar que: 

Capítulo 3, "Do dirigente de reuniões doutrinárias". 

a)Os dirigentes das Casas Espíritas são os trabalhadores mais importantes. b) A função 
não determina a qualidade moral do trabalho. c)Devemos nos esforçar para ficarmos em 
evidência no trabalho. d)O bom comportamento moral é dispensável nas pequenas 
tarefas. 
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9 - "Acostumar-se a não confundir preguiça ou timidez com humildade, abraçando 
os encargos que lhe couberem, com desassombro e valor." A esse respeito é 
correto afirmar: 

Capítulo 11, "No templo". 

a)Recusar o trabalho é um verdadeiro sinal de humildade. b)É muito raro confundirmos 
preguiça e timidez com humildade. c)Devemos estar atentos a fim de não confundirmos a 
preguiça ou a timidez com a humildade. d)Devemos recusar todo e qualquer tipo de 
trabalho para não sermos vaidosos. 

 

10 - "Estimar e reverenciar os irmãos de outros credos religiosos. O sarcasmo não 
edifica." A esse respeito podemos entender que: 

Capítulo 23, "Perante os profitentes de outras religiões". 

a)Devemos respeitar apenas os espíritas. b)Devemos respeitar apenas os irmãos de 
religião Cristã. c)Devemos respeitar apenas os irmãos de outras religiões 
espiritualistas. d)Devemos respeitar todos de qualquer crença 

 

Confira seu conhecimento da Doutrina e descubra onde você pode melhorar! 

1-a / 2-c / 3-d / 4-c / 5-c / 6-a / 7-c / 8-b / 9-c / 10-d. 

 

Fonte: https://quadrinhoalp.com/atividades/quiz/  

 

ASSUNTOS DA NOSSA CASA 
 
 

 
 
 

Agradecemos a todos que 
prestigiaram a nossa festa julina! 

Foi um sucesso e 
uma alegria ver a 

Família GEEDEM reunida! 
 

 
                                                                               

https://quadrinhoalp.com/atividades/quiz/
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Tem algo em sua casa que pode ser doado? Então não perca tempo e Doe para nosso bazar 
ASIMD. 

 

PARTICIPE DO IDEM! 
 

Envie sugestões de melhorias e artigos interessantes ou escritos por você. O IDEM é do 
GEEDEM. Ele é nosso e requer  participação de todos desta família. 

 
Email para idem@geedem.org.br 
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