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AULA 4 EMOÇÃO E CURA  

São José, 28/03/2017

Emoções e Cura
 “[…] a lei de amor constitui o primeiro e o mais
importante preceito da vossa nova doutrina, porque é
ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a
forma sob que se apresente, dado que, além do
egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de
casta, de nacionalidade. Disse Jesus: `amai o vosso
próximo como a vós mesmos.’ Ora, qual o limite com
relação ao próximo? Será a família, a seita, a nação?
Não; é a Humanidade inteira.”

Fénelon (Bordéus, 1861) – ESE, Cap. 11 – item 9
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HOSPITAL ESPERANÇA – ALERTA     
AOS ESPÍRITAS ENCARNADOS

Estatísticas de desencarnes de Irmãos Espíritas
ocorridos nas três últimas décadas do século XX (70‐
80‐90) realizadas no HOSPITAL ESPERANÇA

Coordenado pelo Guia Dr. ADOLFO BEZERRA DE
MENEZES , evidenciaram os seis principais quadros de
adoecimento espiritual dos irmãos que desencarnaram
naquelas três décadas finais do Século XX.

HOSPITAL ESPERANÇA – ALERTA     
AOS ESPÍRITAS ENCARNADOS

 1 – Enfraquecimento da aspiração ao progresso;

 2 – Dor do conflito com a hipocrisia;

 3 – Ausência de realização afetiva;

 4 – Fuga da realidade;

 5 – Ignorância sobre si mesmo;

 6 – Falta de sentido para viver.
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HOSPITAL ESPERANÇA – ALERTA     
AOS ESPÍRITAS ENCARNADOS

 Eurípedes Barsanulfo expediu alerta em reunião do
colegiado do Hospital Esperança:

 ‐ “Tornavam‐se urgentes algumas iniciativas
educativas, começando por divulgar um alerta
renovador aos que se encontravam reencarnados na
comunidade espírita, disseminando as recomendações
de Eurípides”.

 Uma medida: objetivava reunir um grupo de 1.500
expositiores espíritas cujos nomes estavam registrados
nas frentes de trabalho do Departamento de
Comunicação e Educação do Hospital Esperança.

HOSPITAL ESPERANÇA – ALERTA     
AOS ESPÍRITAS ENCARNADOS

 Na ocasião do encontro Programado no mês de Março de
1997, foram tomadas todas as providências objetivando
reunir os 1.500 mensageiros que seriam os divulgadores
desse alerta a comunidade espírita.

 A divulgação entre os mensageiros … “tinha por fim o
aumento da sensibilidade dos amigos espíritas a respeito
dos cuidados necessários para a expanção das luzes do
espiritismo em seus próprios corações”.

 “Somente 436 dos expositores convocados, ou seja, menos
de um terço do grupo, conseguiram superar as barreiras das
lutas na matéria para comprarecer a reunião abençoada”.
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HOSPITAL ESPERANÇA – ALERTA     
AOS ESPÍRITAS ENCARNADOS

 A missão dos presentes era … “disseminar nas
agremiações de amor à luz do espiritismo esses seis
principais focos da PSICOLOGIA DA LIBERTAÇÃO”.

 Após aquela reunião … “cada um dos participantes que
se fizeram merecedores … terão a sua disposição cursos
de aprefeiçoamento e encontros noturnos de
preparação para aprofundarem seus conhecimentos
nesses pilares, passando por tratamentos e recebendo
orientações a respeito de si mesmo…”.

HOSPITAL ESPERANÇA – ALERTA     
AOS ESPÍRITAS ENCARNADOS

 Os técnicos e condutores do Hospital destinaram
esforços em seis especializações com objetivos
terapêuticos nos referidos quadros, quais sejam:

 1 – Resgate da Arte de Sonhar;

 2 – Desenvolvimento da honestidade emocional;

 3 – Educação da carência afetiva;

 4 – Morte da idealização;

 5 – Desenvolvimento do autoconhecimento;

 6 – Sentido de continuidade da vida.
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PSICOLOGIA DA LIBERTAÇÃO
 AFLIÇÃO E ANGUSTIA

 FRASE DE JESUS CRISTO:

 “VINDE A MIM, TODOS OS QUE ESTAIS
CANSADOS E OPRIMIDOS, E EU VOS ALIVIAREI”

(Mateus, 11:28)

PSICOLOGIA DA LIBERTAÇÃO
 “O Cansaço espiritual vem do conflito milenar que
temos enfrentado por não sermos quem gostaríamos
de ser, o EU IDEAL…temos culpa pelo que somos e
culpa pela nossa idealização de ser, ainda não
alcançada”.

 “A culpa traz a angústia, um estado de sofrimento
existencial….a angústia cansa, exaure, desmotiva,
trazendo uma nítida e inconfundível sensação de
abatimento perante a vida, podendo se transformar
numa porta de entrada de alguns tipos de
DEPRESSÃO”.
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PSICOLOGIA DA LIBERTAÇÃO
 “A operessão mencionada por Jesus é aquela provocada
pela ignorância acerca de nosso mundo interior, ou
seja, é aquela provocada por não sabermos o que
sentimos e o que queremos. Ela gera aflição, um estado
de ânsia de causa ignorada, que consequentemente
cria a instabilidade emotiva, principalmente através da
insegurança acerca de nossas escolhas e desejos. A
aflição, por fim, entristece e desorienta.”

 “Cansados porque não nos autotransfoirmamos,
oprimidos porque não aprofundamos no
autoconhecimento”.

PSICOLOGIA DA LIBERTAÇÃO
 JESUS ORIENTA:  “VINDE A MIM…”

 “É a recomendação para entrarmos em relação com a
melhor parte de nós próprios, com nosso Cristo
interno. É o autoamor, o acolhimento amoroso e
revigorante de nos perdoarmos, nos aceitarmos e
caminharmos avante na busca de nossa paz e cura
espiritual.”

 “… Deus nos criou com todos os recursos que nos
capacitam a transformar o ato de existir em uma
experiência plena de crescimento e felicidade”.



15/03/2017

7

CONTEÚDOS DA MENTE HUMANA    
HERANÇAS PRESENTES 

DNA ESPIRITUAL
 Nossas CRENÇAS são programações indutoras dos
modos de sentir e pensar.

 Através dos hábitos milenares, as crenças
condicionaram estados emocionais e psicológicos que
respondem pelo que a criatura sente e pensa na rotina
de seus dias.

 Desamor ou Autoestima Baixa – é um destes
automatismo milenares, induzem condutas, escolhas,
fugas e idealizações que se assemelham a uma prisão
construida em milênios de condutas repetitivas na
esfera do egoísmo.

AUTOESTIMA BAIXA
 O Desamor constitui‐se numa das principais causas de
nossos desajustes na escola dos relacionamentos frustrados
e conflituosos.

 “Se não amamos quem somos, como poderemos envolver
com amorosidade o nosso próximo?”.

 CARMA – somos atraídos para a busca de pessoas,
experiências e contextos que representam nossas
necessidades e limitações profundas. Acentuada atração
para lugares, pessoas e situações que expressam as lições
que a vida quer nos ministrar para resgate de nossa
condição intima de autoamor e plenitude.
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CARMA E PSICOLOGIA DA   
LIBERTAÇÃO

 “A lei de causa e efeito obedece a probabilidades
naturais que regem com absoluta perfeição os destinos
e o aprendizado de todos nós”.

 CARMA – “não são os outros,… são nossas carências e
ilusões, talentos e habilidades…”.

 “Os outros são os estágios de aprendizado que a vida
nos entrega em favor de nosso avanço e crescimento”.

 “Temos planejamentos visando à reparação de nossas
condições íntimas.”

CARMA E PSICOLOGIA DA   
LIBERTAÇÃO

 “O que determina nossa prisão a condições de colheita
obrigatória é o que construímos dentro de nós
mesmos”.

 Em nossa Estrutura Mental… “arquivamos e
orientamos os mais graves e profundos desajustes
perante nossa própria consciência.”

 CARMA – próximo dos sentidos de reparação e
aprefeiçoamento. Temos que reparar os efeitos
infelizes da ação lesiva em nós mesmos.
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CARMA E PSICOLOGIA DA   
LIBERTAÇÃO

 CARMA – “É oportunidade redentora na repetição de
aprendizados que a vida já nos conferiu algum dia e
não aproveitamos tanto quanto poderíamos.”

“Será um lamentável equívoco pensar no carma como
salvação do outro sem salvação de nós mesmos”.

CARMA  E AMOR  
PSICOLOGIA DA LIBERTAÇÃO

 “O que nos faz crer que carma é passar pelas agonias da
provação dolorosa é nossa concepção de amor nas
relações. As crenças que construímos sobre o amor
foram as que mais engessaram nossa verdadeira
capacidade de amar”.

 “Nosso histórico em relação ao amor é muito mais uma
forma de pensar do que um sentimento adquirido”.
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CARMA ‐ AMOR E  PSICOLOGIA 
DA LIBERTAÇÃO

 “Pensamos que amamos porque sentimos algo que
nomeamos como amor quando em considerável
parcela desse sentimento ainda é um reflexo do
egoísmo, isto é, nós nos “amamos”no outro.”

 “A mudança de nossa concepção sobre libertação
cármica depende da renovação de nossas crenças sobre
o amor”.

CRENÇAS SOBRE O AMOR
 1 ‐ Crença de que podemos mudar o outro com nosso
amor, mesmo que ele não queira – Conexão entre amor
e prepotência;

 2 – Crença de que amar é tolerar sem impor limites –
Conexão entre amor e sacrifício;

 3 – Crença de que amar é ser submissoà vontade do
outro – Conexão entre amor e autoabandono;

 4 – Crença de que amar é prover a pessoa amada de
tudo o que ela solicita – Conexão entre amor e
julgamento do que o outro precisa;
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CRENÇAS SOBRE O AMOR
‐ Crença de que o outro vai se modificar por nossa
causa – Conexão entre amor e expectativas muito
elevadas;

‐ Crença de que somente com o amor do outro
podemos ser felizes – Conexão entre amor e carência.

“Pensar que amamos ainda é uma das expressões
sombrias do nosso egoísmo milenar”.

PSICOLOGIA DA LIBERTAÇÃO

 “A maturidade emocional… nos traz muitas vantagens,
e algumas das mais gratificantes são descobrir nossa
originalidade e não sermos cópia de ninguém. Não ter
uma opinião bem construída sobre si, sem dúvida, é
uma fonte de escravidão.”
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