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RESUMO 

A monografia tem como proposito discutir a interpretação de saúde, doença e cura na 

Fraternidade Espírita Amor e Caridade, localizada na cidade de Sete Lagoas, MG. Serão 

discutidos os conceitos antropológicos de Noção de Pessoa e Ritual para abordar a relação 

entre religião e tratamentos de cura. No espiritismo a constituição da pessoa aparece na 

doutrina e é reafirmada nas praticas rituais, onde são reelaboradas as experiências dos sujeitos. 

Portanto, também discuto como o corpo se torna o lócus da experimentação e a base da 

percepção e da prática dos tratamentos religiosos de cura.  Como material de apoio, busco nas 

obras de Allan Kardec compreender o ponto de vista espírita sobre quem são os espíritos 

obsessores e como eles desencadeiam o processo de adoecimento. Uso como metodologia as 

narrativas de vida, a observação participante e o acompanhamento de algumas praticas rituais, 

afim de, interpretar os sentidos que os nativos dão aos tratamentos espirituais.    

    

Palavras-chave: Saúde, doença, espiritismo, noção de pessoa, ritual, cura.  
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ABSTRACT  

The monograph has as propose discuss the interpretation of health, illness and healing 

on Fraternidade Espírita Amor e Caridade, located in the city of Sete Lagoas, MG. There are 

going to discuss the anthophologic concepts of Notion of Person and Ritual to address the 

relation beetween religion and healing treatments. In spiritism the constitution of person 

appears in the doctrine and is reaffirmed in the ritual practices, where are reworked the 

experiences of subject. Therefore, also discuss how the body becomes the locus of 

experimentation and the basis of perception and the practice of religious healing treatments. As 

supporting material, seek in the works of Allan Kardec understand the spiritist point of view 

about who are the obsessors spirits and how they trigger the process of illness. Use as 

methodology the narratives of life, the participant observation and monitoring some ritual 

practices, in order to interpret the meanings that the natives give to spiritual treatments.  

  
Keywords: Health, illness, spiritism, notion of person, ritual, healing.  
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INTRODUÇÃO 

  Esta monografia é o resultado de uma escolha acertada e coerente com meu percurso 

acadêmico. Em 2015 cursei a disciplina de antropologia da religião que me possibilitou ter um 

amplo panorama sobre o cruzamento entre religião, saúde, doença e cura. As fronteiras entre 

ciência e religião também foram abordadas de maneira que percebemos como cada uma se 

constrói social e simbolicamente. Uma das coisas que mais me chamou a atenção era a 

interdisciplinaridade do tema a partir dos textos. Assim, adentramos no campo da antropologia 

da saúde e doença
1
, dialogando com a religiosidade e descontruindo a biologização dos termos 

saúde, doença e cura.  

Entre todas as religiões e religiosidades que perpassamos durante as aulas, o 

espiritismo foi a mais instigante para mim, por causa da relação histórica e conflituosa que ele 

tem com a ciência. Ao mesmo tempo em que, o espiritismo se afirma como ciência: ele 

mantém com as ciências médicas uma relação de diferença por abordar saúde, doença e cura 

pelo viés espiritual. Contudo, existe intertextualidade com as ciências médicas na construção 

do espaço, dos símbolos, das linguagens e na relação médico/paciente ou doente/médium.   

Escolher uma Fraternidade Espírita como campo etnográfico foi uma consequência de 

um interesse antropológico, mas também de um interesse pessoal que só veio a ser apurado 

depois. Devo esclarecer que eu desconhecia os ensinamentos da doutrina espírita kardecista, 

mas já havia me aproximado do tema. As relações se desenvolveram durante a pesquisa e o 

meu lado pesquisadora foi se estabelecendo aos poucos.  

Desde o mês de janeiro de 2016 venho participando de alguns tratamentos 

disponibilizados pela Fraternidade Espírita Amor e Caridade (FEAC) no município de Sete 

Lagoas, MG, convidada por minha tia Vera que já usufruía das terapias de cura. Na busca 

pessoal almejava me aproximar da espiritualidade e através da dor física interliguei matéria 

com a aflição espiritual que eu sentia. Inicialmente não havia uma proposta de pesquisa, ainda 

sim, esses primeiros contatos foram de grande valia para conhecer a Fraternidade.   

O problema de pesquisa com o qual me deparei é: se a doença não se limita ao corpo, 

qual é o papel do espírito e dos Espíritos obsessores para o desencadeamento da doença? 

                                                   
1
 A chamada Antropologia médica se desenvolve nos Estados Unidos na década de 1960 quando já havia um 

discurso antropológico sobre a enfermidade, até que em 1975 é organizada a Society for Medical Anthropology. 
No início da década de 1970 o tema da Antropologia Social e Medicina ganha espaço na Inglaterra com enfoque 

estrutural funcionalista nos sistemas médicos não ocidentais. Na França e no Brasil a Antropologia da saúde e 
doença ganha maior impulso nos anos de 1980. (CANESQUI, 1994). Ana Maria Canesqui aponta que a 

antropologia da saúde investiga o significado e representações da doença, sua causalidade, medicina tradicional e 
medicina moderna. Já a antropologia médica prima pelo estudo dos problemas de saúde em geral, da incidência e 
distribuição das doenças e da etnomedicina. 
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Partindo deste problema tracei o objetivo principal da monografia que é entender os 

significados de saúde, doença e cura da Fraternidade Espírita Amor e Caridade de Sete Lagoas, 

MG.  

As pesquisas sobre espiritismo e saúde/doença têm perdido um pouco o espaço dentro 

da antropologia; como observei ao iniciar o levantamento bibliográfico, há poucos textos 

atuais sobre o tema. Por isso, esta pesquisa busca recuperar o interesse antropológico pelo 

espiritismo e sua relevância está em ampliar as discussões sobre saúde e doença, religião e 

ciência.   

No trabalho de campo usei como metodologia as narrativas de vida, a observação 

participante e o acompanhamento dos tratamentos espirituais de cura.  As reuniões da FEAC 

acontecem nas sextas feiras, a partir das oito horas da noite e aos sábados a partir das duas 

horas da tarde. Organizei as visitas dentro da minha disponibilidade de horários da seguinte 

forma:  

Quadro1- Cronograma de visitas de campo  

Dias de visita  

  Meses       

Jan-Mar  Abril  Junho  Junho  Setembro  Outubro  Novembro  

Sexta- feira              XX  XX  XX  

Sábado  XXXX  XX  X  X  X  XX  X  

  

  

Em sintonia com a definição de Goldman (2006) penso que é fundamental a vivência 

do pesquisador em campo para que ele possa produzir reflexões sobre seu trabalho e pensar 

criticamente sobre o que o aproxima e o que o distancia do campo etnográfico escolhido. Além 

do que, as experiências de campo contribuem para o amadurecimento do pesquisador com a 

construção da sua alteridade em relação ao grupo.   

  

O cerne da questão é a disposição para viver uma experiência pessoal junto a um 

grupo humano com o fim de transformar essa experiência pessoal em tema de 
pesquisa que assume a forma de um texto etnográfico. Nesse sentido, a característica 

fundamental da antropologia seria o estudo das experiências humanas a partir de uma 
experiência pessoal. E por isso, penso que a alteridade seja a noção ou a questão 
central da disciplina, o princípio que orienta e inflete, mas também limita nossa 

prática. (GOLDMAN, 2006, p.167)  

  

Tomei também como referencia o trabalho de Jeanne Favree Saada (2005) em que ela 

defende o afeto como metodologia desejada para que haja interação, comunicação e 

compartilhamento das experiências que são vividas em campo. Na visão dela, a exposição do 
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pesquisador sobre sua experiência na etnografia também compõe o campo e deve ser levada 

em conta. De acordo com seu pensamento engajar-se é ser afetado pelo campo, o que não quer 

dizer que o pesquisador assuma o ponto de vista do nativo, mas que considerando sua 

alteridade de pesquisador, se permita ser afetado. Não sei até que ponto a minha afetação 

poderá ser vista neste trabalho, porém o campo me trouxe inúmeros questionamentos pessoais 

que envolvem a maneira de lidar com minha espiritualidade e saúde.      

  O ritual é uma prática que transforma a experiência dos seus participantes (RABELO, 

1994) e os conduz a determinados estímulos sensoriais e intelectuais. Como ator social que 

também integra o campo etnográfico, penso que a participação ritual
2
, quando possível, 

permite ao pesquisador refletir sobre o que está produzindo a partir de sua experiência e 

engajar-se efetivamente. No meu caso, pude usufruir de todas as práticas ofertadas pela casa, 

sessões de reiki, consultas, passe mediúnico, cirurgia espiritual, e desobsessão individual. 

Também presenciei as sessões mediúnicas de desobsessão que aconteciam uma vez na semana 

e que são abertas para todos.   

 Para obter as narrativas de vida entrei primeiro em contato com o Rodrigo, dirigente 

da FEAC que é também quem incorpora o espírito do médico Dr. Pedro Luiz. Depois de 

esclarecer a proposta da monografia esbocei um questionário semiestruturado com as 

principais perguntas que seriam feitas a ele
3
 e gravei, com sua permissão, a narrativa. As 

narrativas de vida de outros dois participantes também foram ouvidas e algumas perguntas 

foram modificadas. O próprio Rodrigo me indicou algumas pessoas com quem eu poderia 

conversar e a partir destas pessoas outras me foram indicadas. Houve boa receptividade 

daqueles que eu contatei e percebi que havia por parte deles boa vontade de compartilhar o 

conhecimento e as experiências vivenciadas. Isso facilitou muito a inserção no campo, ainda 

que as entrevistas tenham acontecido fora da FEAC.  

Todas as narrativas eram de membros que conheciam muito bem a doutrina espírita. 

Ressalto, porém que a Fraternidade Espírita Amor e Caridade é frequentada por pessoas de 

outras crenças religiosas, como católicos e evangélicos. Orientada pelo objetivo da pesquisa, 

busquei conversar com aqueles que ou adoeceram ou vivenciaram a doença de uma pessoa 

próxima afetivamente. Através das narrativas avaliei o que essas pessoas entendiam por saúde, 

                                                   
2
 Apesar de estar ciente que muitos espíritas negam a existência do ritual na pratica espírita, compreendo os 

tratamentos espirituais de cura como rituais. Explico melhor o significado de ritual que adoto, no capítulo 1. Essa 
negação às vezes aparece como um contraponto a outras religiões que nomeiam os rituais para marcar 
explicitamente os momentos especiais da vida. Estas seriam as cerimônias que designam o conjunto de eventos 
que tem como objetivo “fazer passar um indivíduo de uma situação determinada à outra situação igualmente 
determinada” (VAN GENNEP, 2011, P.24). 
3
 Conferir as perguntas e respostas do Rodrigo nos respectivos anexos I e II.  
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doença e cura. Também pude observar como as pessoas se viam antes e depois do percurso 

espiritual procurando compreender nas falas qual foi o momento da experiência de aflição que 

transformou aquela pessoa.   

No primeiro capítulo abordo a relação entre religião e doença, exemplificando com 

alguns trabalhos clássicos da antropologia da religião. A ciência também é discutida em 

relação à religião com o intuito de mostra-la como mais um sistema de crenças e valores que 

trata da cura. Em seguida apresento outros trabalhos importantes sobre religião e cura no 

contexto brasileiro, trazendo pesquisas que envolvem o protestantismo evangélico, o 

candomblé, o santo daime, e o espiritismo.   

No segundo capítulo entrelaço ritual e cura começando por um esboço geral sobre 

ritual para a antropologia. Os tratamentos de cura suscitam símbolos, a construção de um 

espaço apropriado e de papéis sociais e todos esses elementos se reúnem no ritual. Depois 

apresento as categorias de pessoa, indivíduo e sujeito e como elas foram e continuam sendo 

significadas no contexto dos tratamentos de cura.  

Com base no trabalho de Cavalcantti (1997) no capítulo três explico a noção de 

pessoa no espiritismo. Ela fornece sustentação para introduzir na sequencia quem são os 

Espíritos obsessores e como eles interferem na saúde das pessoas. Algumas obras de Allan 

Kardec são empregadas para entender na fonte principal da doutrina espírita o que é dito sobre 

obsessão e adoecimento.   

O capítulo quatro foi divido em três partes, a primeira é a apresentação da 

Fraternidade Espírita Amor e Caridade, logo mais explicito os tratamentos espirituais de cura 

ofertados pela casa, trazendo meus relatos e experiências. Por fim, organizo as narrativas de 

vida que foram coletadas. Centrei a análise das narrativas na explicação sobre a origem das 

doenças cármicas, no merecimento de cura e nos termos para designar estados de saúde e 

doença.  
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CAPÍTULO 1  

1.1  Antropologia da religião e doença  

   A religião se empenha em esclarecer aquilo que pertence à ordem do desconhecido e 

do intangível e utiliza esses elementos para elaborar seu ideal de mundo. A partir da descrição 

e interpretação das representações, símbolos, crenças e práticas, a antropologia procura 

compreender como esses aspectos da vida religiosa são construídos socialmente e até que 

ponto estruturam a vida dos grupos.  

Interessado em descobrir um aspecto essencial e permanente da humanidade 

Durkheim (1978) se propôs a desvendar o porquê da natureza religiosa do homem e para isso 

estudou as religiões ditas mais primitivas e simples. Sua pesquisa representa um marco 

importante para os trabalhos de antropologia da religião e caracteriza uma perspectiva 

racionalista da conhecida Escola Sociológica Francesa. Durkheim foi influenciado pela 

filosofia de Kant e pelo darwinismo o que explica suas tentativas de estabelecer leis gerais 

usando o método comparativo (QUINTANEIRO; BARBOSA; OLIVEIRA, 2003).  

Foi pesquisando o sistema totêmico da Austrália que ele observou que os totens, 

representações materiais dos ancestrais míticos e sagrados, eram fundamentais na organização 

social dos grupos em clãs. Ele percebeu que antes de tudo a religião é um sistema de 

representações e crenças que exprimem um ideal coletivo, que em algum momento foi 

idealizado pelos indivíduos a fim de construírem uma explicação social de mundo. O 

totemismo como uma forma elementar religiosa é tanto uma representação coletiva como uma 

categoria do pensamento que surge na mente humana (MONTERO, 2014).   

Em as “As Formas Elementares da vida religiosa” (1978) Durkheim explicita outra 

relação importante que é entre pensamento religioso e pensamento científico. Diz assim: 

 

A religião esforça-se por traduzir essas realidades em linguagem inteligível que não 

difere, quanto à natureza, daquela empregada pela ciência; de ambas as partes, trata-
se de ligar as coisas entre si, de estabelecer relações internas, de classifica-las, de 
sistematiza-las (1978, p.507).  

   

Mesmo ancorado numa perspectiva evolucionista, ao reaproximar ciência e religião e 

afirmar a existência de objetivos comuns entre elas, Durkheim põe as duas formas de  

conhecimento em posições simétricas. Ele reconhece que “as crenças religiosas repousam 
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sobre uma experiência específica, cujo valor demonstrativo não é inferior ao das experiências 

científicas, mesmo sendo diferentes” (1978, p. 494).    

Lévi Strauss (1989), assim como Durkheim considera a importância das categorias do 

pensamento e parte da etnografia para discutir o pensamento selvagem. Descontruindo a ideia 

de que a lógica é própria do pensamento do homem civilizado, Lévi Strauss (1989) ressalta 

que os povos selvagens classificam as coisas pela lógica das qualidades sensíveis. Argumenta 

que a lógica das qualidades sensíveis precisa ser entendida como uma forma de classificação 

tão válida quanto o sistema de classificação científico. Ele afirma então que “toda classificação 

é superior ao caos, e mesmo uma classificação no nível das propriedades sensíveis é uma etapa 

em direção a uma ordem racional” (LEVI STRAUSS, 1989 p.30). Portanto, Lévi Strauss e 

Durkheim tendem para a ideia da universalidade da mente humana, mas se distanciam quanto à 

teoria da representação. Para Durkheim a teoria da representação é uma teoria do pensamento 

enquanto que para Lévi Strauss ela é uma teoria da comunicação (MONTERO, 2014).   

O entendimento de que a ciência “ajuda a pensar” e a religião “ajuda a viver e agir” 

está presente no pensamento durkheimiano e no meu ver, se reflete em Bruno Latour (2008) 

sutilmente quando ele esboça o significado de fe(i)tiche.   

Versando sobre as simetrias entre religião e ciência Latour (2008) mostra que do 

ponto de vista dos modernos, entende-se que são os povos que pertencem a uma tradição de 

conhecimento europeia e branca, é inaceitável a ideia de que aquilo que se cria pode superar o 

seu criador, por isso a agencialidade daquilo que se cria é por vezes negada. Questionando a 

definição entre o que é dado e o que é construído
4
, ele compreende que a ciência também se 

baseia em crenças e representações apesar da separação que ela tende a estabelecer entre teoria 

e prática. O fe(i)tiche é o que permite que a fabricação se torne a realidade, é o que “faz-fazer” 

e o que “faz-falar” (LATOUR, 2008, p.69) e tanto a ciência como a religião produzem seus 

fe(i)tiches. Sérgio Carrara (1993) conseguiu resumir bem a forma como a ciência age:  

 

O que os cientistas fazem em seus laboratórios não é certamente como quer o 
cientismo vulgar, descobrir fenômenos que desde sempre estiveram lá à sua espera. 
Eles constroem símbolos a partir de certos materiais e a relação entre símbolos e a 

realidade que buscam exprimir não é nem totalmente aleatória, nem totalmente 
arbitrária. A questão certamente, não é saber se o „vírus‟ existe lá antes de qualquer 

olhar curioso, mas se, a partir do momento em que ele se transforma em símbolo da 
doença com a qual ele foi construído, ele tem poder explicativo e é eficiente para 

orientar uma intervenção eficaz. Ele é artefato biológico, foi feito pelos cientistas 
como todos os outros artefatos humanos, da roda ao computador (p.43).  

  

                                                   
4
 Incluindo a velha oposição entre o que faz parte da natureza e o que pertence à cultura.  
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Buscando os trabalhos etnográficos mais clássicos, quando ainda não havia definição 

epistemológica do campo da antropologia da saúde e doença, nos deparamos com enfoques 

diferentes sobre os significados de cura em outros contextos culturais, onde a explicação 

mágica era acionada.  

A magia se destaca como o fenômeno social predominante em algumas sociedades e 

como a primeira manifestação das representações coletivas. Ela também possui características 

que a aproximam tanto da religião como da ciência. Assim como na religião, na magia a fé 

precede a experiência, porém a magia, bem como a ciência, produz técnicas concretas a partir 

de gestos e habilidade manual (LÉVI STRAUSS, 1974).   

Em “O Feiticeiro e sua Magia” (1949) Lévi Strauss narra um episódio em que um 

indivíduo é acusado de feitiçaria, por ter estado em contato direto com o indivíduo que ficou 

doente. Ao invés de se defender negando o ato, ele age de maneira a fortalecer o sistema 

reafirmando sua atuação como feiticeiro. Essa postura é explicada por Lévi Strauss pela 

relação que o indivíduo mantém com o grupo a qual pertence. Para o grupo social a verdade 

interessa menos do que a reafirmação de um sistema que fundamenta o mito em que a cura se 

baseia, pois é esta última que garante a “coerência mental do grupo”. Ele afirma que a 

realidade é produzida pela tríplice experiência, do doente, do xamã e do público que participa 

da cura, e é isso o que garante a eficácia simbólica da magia para a cura. Assim também os 

sujeitos constroem suas identidades sociais, através da performance em torno da cura.  

Outro ponto relevante desse texto é a similaridade estabelecida entre psicanálise e 

xamanismo. Ao comparar o tratamento xamânico com o psicanalítico Lévi Strauss estabelece 

equivalências entre ciência e religião, assim como Latour (2008) e Durkheim (1978). Na 

psicanálise existe um termo para se referir à técnica de fazer com que através da fala, o doente 

reaviva a desordem que o acomete e assim se aproxime da cura. O xamã é como um “abeator 

profissional”, pois durante sua fala “o xamã oferece ao doente uma linguagem, na qual se 

podem exprimir imediatamente estados não formulados, de outro modo informuláveis” (LÉVI 

STRAUSS, 1949, p.228).   

A Escola Sociológica Britânica também foi influenciada por Durkheim (MAIA, 2014) 

e trouxe contribuições importantes para a antropologia da religião com a perspectiva da análise 

estrutural funcionalista (OLIVEIRA, 1988). Neste paradigma, do qual faz parte o antropólogo 

Evans Pritchard, o papel das instituições e suas funções são usados como explicação para a 

manutenção social.  

Entre o povo Zande da África central, chamou a atenção de Evans Pritchard (2005) o 

modo como eles elaboravam a explicação para os infortúnios usando a bruxaria.  A bruxaria é 
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o conjunto de valores e crenças que fornece as respostas para os insucessos, a má sorte, ou 

outras desventuras, exceto quando esses problemas são atribuídos à inabilidade individual ou 

quebra de algum tabu. A bruxaria é a causa socialmente relevante no contexto social zande, 

mas ao contrário do que se imagina não faz parte dos eventos sobrenaturais, pois ela integra os 

eventos cotidianos dos Azande.  

Algumas características específicas ajudam a identificar o bruxo dentre elas a 

hereditariedade. Se houver na família do indivíduo algum parente próximo que tenha sido 

bruxo, logo ele também pode ser um bruxo pelo parentesco, só os parentes mais próximos são 

considerados bruxos. Outra particularidade do bruxo é que ele possui uma substância da 

bruxaria no corpo, identificada através de autopsia quando morto. Quando vivo é via oráculo 

que o nome do bruxo é revelado. Segundo Evans Pritchard, quanto mais próximo na linha de 

parentesco e mais velho for o indivíduo, maiores as chances de ele ser o causador da 

desventura de outro parente.  

Quando alguém adoece entre os azande eles atribuem à causa a bruxaria, porque ela é o 

resultado de uma sequência de eventos particulares em condições específicas que interligam a 

vítima ao dano que ela sofreu (EVANS PRITCHARD, 2005).  Assim eles fazem a 

diferenciação entre bruxaria e magia, a primeira é responsável pela decadência gradual do 

indivíduo até ele adoecer, já a segunda acontece quando o indivíduo cai rapidamente em estado 

de moléstia.   

O oráculo é consultado nos casos que envolvem a saúde, empreendimentos sociais e 

econômicos. Nas situações que envolvem saúde, o oráculo é procurado pelos parentes do 

doente a fim de descobrirem quem é que o está embruxando. Quando se conhece o nome do 

bruxo por meio do oráculo é feita uma oração pública pelos parentes e nela eles admitem 

conhecer a identidade do bruxo, mas garantem não expô-la, caso ele pare de usar a bruxaria 

contra a vítima. De acordo com Evans Pritchard (2005) esse evento ocorre de maneira cordial 

quando o bruxo é alguém com quem os parentes não querem entrar em conflito, em outros 

casos o procedimento é outro.   

  

Se um homem está gravemente enfermo, os parentes dão a conhecer o veredicto do 
oráculo de atrito; caso contrário, colocam os nomes selecionados por esse oráculo 

diante do oráculo de veneno, pois este é considerado o mais digno de confiança, e em 

geral a denúncia de bruxos só é feita a partir de suas declarações (EVANS 

PRITCHARD, 2005, p.68).  

 



13  
  

Para os Azande, o bruxo possui uma alma que tem a capacidade de se desvincular do 

corpo e perambula devorando a alma do órgão de outros indivíduos. A construção da pessoa 

do bruxo é articulada pelas suas características físicas, psíquicas e espirituais. A noção de 

corpo dele é diferente da do restante do grupo, pois ele pode predar outras almas e assim 

destruir os corpos de outros indivíduos ocasionando a morte destes. O bruxo é assim um zande 

que muitas vezes não é reconhecido pelos outros e por si mesmo como bruxo, mas lança sua 

bruxaria nos fenômenos cotidianos simbolizando “poder e perigo” (DOUGLAS, 1976) para o 

restante do grupo. “Os bruxos tendem a ser aqueles cujo comportamento se afasta mais das 

exigências sociais” (EVANS PRITCHARD, 2005, p. 79).  

Victor Turner (2005), outro autor incluído na Escola Sociológica Britânica, destaca que 

entre os Ndembu, no centro sul da África “o caminho de prestígio religioso passa pela aflição” 

(p.39). A formação dos curandeiros Ndembu é diretamente associada à experiência de cura. Se 

um indivíduo adoece e passa por um tratamento de cura com sucesso ele pode vir a se tornar 

um curandeiro secundário. A repetição do mesmo ritual de cura para outras pessoas pode até 

transformar o indivíduo que inicialmente sofreu com a doença, em curandeiro principal. Caso 

aconteça do indivíduo não obter a cura da moléstia, isso significa que ele ofendeu de alguma 

maneira a memória de seus parentes mortos e que por isso, as sombras destes continuarão a 

perturbá-lo. Outra possibilidade da persistência do sofrimento é que a pessoa pode estar sendo 

vítima de feitiçaria proferida pelos vivos, explicação também presente ente os Azande 

(EVANS PRITCHARD, 2005).  

O caos interno vivenciado pelos sujeitos, em alguns casos, é atribuído às forças 

espirituais externas que intervém tanto na pessoa e na forma como pensa, como no seu corpo 

físico, lhe causando desequilíbrio. Portanto, o significado do adoecimento no contexto 

religioso está intimamente ligado ao entendimento que os grupos têm sobre o que é corpo e 

pessoa, como Miriam Rabelo (2010, p.6) realça que, “as práticas de cura desenvolvidas nas 

religiões estão frequentemente associadas a um projeto mais amplo de transformação da 

pessoa”.   
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1.2  Religião e cura no contexto brasileiro  

No contexto religioso brasileiro observamos que existe uma diversidade de agentes 

causadores de doenças e outros males que variam conforme a cosmologia de cada religião. Na 

Igreja Universal do Reino de Deus, por exemplo, a cura é intermediada pelo pastor e pelas 

obreiras. Eles se unem para expulsar Satanás e seus companheiros que às vezes são apontados 

como exus, numa clara referência às entidades das religiões de matriz africana (RABELO, 

1994, p.52). O ritual é reproduzido como uma luta entre forças do bem e forças do mal em que 

o doente é retirado de uma posição de desordem e direcionado para um mundo ordenado.  Os 

rituais pentecostais visam restituir o sujeito a si mesmo, porque na visão pentecostal a 

possessão demoníaca é um estado inconsciente no qual o sujeito é dominado pelas forças do 

mal e perde o controle de seu corpo.   

Segundo Goldman (1985) a possessão no candomblé adquire outro significado que é 

coerente com a noção de pessoa múltipla, composta por mais de um sujeito
5
. Antes do 

indivíduo se iniciar no candomblé, ele é constantemente influenciado pelos espíritos dos 

mortos, conhecidos como eguns. Interpreta-se que chegou o momento da iniciação quando este 

cai no chão e perde os sentidos, o corpo é o mediador que comunica a necessidade dos 

Espíritos.  

Na iniciação diz-se que o orixá foi “assentado na cabeça do filho de santo” que tem 

que cumprir suas obrigações com o santo, cerimonias que acontecem conforme o tempo de 

iniciação. O corpo fechado designa o corpo saudável, imune, que está em dia com as 

obrigações com o santo (TEIXEIRA, 2009), já o corpo aberto se refere a um estado de 

poluição
6
 provocado por distúrbios físicos e sociais (2009, p.124). Se o corpo está aberto, a 

doença emerge interferindo no axé, força vital dos indivíduos e para mantê-lo é necessário 

restituir o equilíbrio com o mundo sobrenatural. “Alguém doente, o é materialmente (em seu 

corpo) e espiritualmente (seu Axé, sua força vital); sua capacidade intrínseca de viver fica 

ameaçada ou diminuída” (TEIXEIRA, 2009, p.126).  

No espiritismo, os espíritos obsessores são um dos condicionantes para o surgimento 

da doença. Diferente da concepção pentecostal, esses espíritos não são vistos como bons ou 

maus e sim como ignorantes quanto à maneira correta de agir. Por isso, essas entidades 

                                                   
5
 De acordo com Goldman (1985) no candomblé entende-se que o espírito humano é composto por sete orixás, 

sendo o principal o “dono da cabeça”; um erê, entidade que possui qualidades infantis e que não fala; o egum, 
espírito dos mortos inferior aos orixás; e um exu, entidade mensageira que serve ao Olori, “dono da cabeça”. 
6
 Entendo este termo a partir do sentido de impureza discutido por Mary Douglas (1976) que será tratado mais 

adiante. 



15  
  

recebem um tratamento cuidadoso por parte dos médiuns espíritas que ensinam o obsessor a 

melhorar seu comportamento e assim progredir moralmente. A cura envolve um processo 

pedagógico de aprendizado do obsessor para que ele alcance níveis mais elevados de 

existência (RABELO, 1994). Os espíritas focam no desenvolvimento espiritual, porque 

segundo a doutrina o espírito é imortal e o corpo pertence ao mundo material que é efêmero e 

por isso mesmo considerado inferior. Mais adiante isso será esclarecido quando eu for tratar 

sobre a noção de pessoa espírita.  

No Brasil o espiritismo se desenvolveu bastante, em parte, isso se deve à feição 

terapêutica que ele adquiriu (AURELIANO, 2012). No inicio houve conflitos com os médicos 

brasileiros que disputavam o campo da saúde no Brasil
7
, no entanto a ligação dos médicos com 

os espíritas faz parte da história da constituição do espiritismo. As primeiras traduções da obra 

de Kardec
8
 no Brasil foram feitas por médicos e muitos médiuns incorporam espíritos de 

médicos desencanados. Além disso, existe no Brasil desde 1995
9
 a Associação Médico Espírita 

do Brasil (AME-Brasil) que possui médicos associados em todo o país.    

Waleska Aureliano (2012) discute a complementariedade entre biomedicina e 

espiritismo ao estudar como as substâncias medicamentosas eram utilizadas e significadas 

dentro do Centro de Apoio ao Paciente com Câncer em Florianópolis (SC). Até meados do 

século XX era comum no Brasil a mediunidade receitista que ocorria quando o médium 

prescrevia um medicamento através da incorporação de um Espírito de um médico 

desencarnado. Na avaliação de Waleska, a prática receitista diminuiu, mas continua presente 

de maneira mais discreta, principalmente com a homeopatia, os fitoterápicos e os florais. Esses 

são tratamentos da medicina alternativa complementar que tiveram boa aceitação entre os 

espíritas brasileiros, porque trabalham com a perspectiva de que a cura deve ser direcionada ao 

sujeito e não à doença. Na homeopatia entende-se que para que o indivíduo fique bem é 

necessário que sua força vital esteja equilibrada, essa força vital é imaterial e quando alterada,  

                                                   
7
 O código penal de 1890 que vigorou até 1942, criminalizava o espiritismo por entender que os praticantes 

exerciam ilegalmente a medicina. O espiritismo ameaçava o monopólio médico sobre os cuidados com a saúde 

por distribuir receituários mediúnicos, passes e remédios homeopáticos. Giumbelli (2003) discute a categoria de  

“baixo espiritismo” afirmando que nem sempre ela foi empregada para designar as práticas religiosas espíritas 
ligadas a uma tradição africana. O pesquisador alega que a categoria de “baixo espiritismo” não surge na 
jurisprudência e na legislação, mas por meio das ações dos agentes que reprimiam os crimes contra a saúde 
pública. Ele demonstra que o discurso de oposição entre falsos e verdadeiros espíritas corroborou para uso da  
categoria de baixo espiritismo que foi incorporado pelo discurso jornalístico da época.  
8
 Allan Kardec, o pedagogo francês decodificador da doutrina espírita, também foi formado dentro de uma 

tradição de ensino científica, positivista e moderna. Sua aproximação com as questões espirituais foi instigada 
pela curiosidade científica do fenômeno das mesas girantes, primeira forma de comunicação com os espíritos 

desencarnados. Como comenta Ricardo Alvares da Silva (1997) existe uma perspectiva racional no que ele chama 
de “mito de fundação” do Espiritismo.  
9
 Informação disponibilizada em: http://www.amebrasil.org.br/2015/node/10  



16  
  

abre espaço para a manifestação de doenças. Mesmo que a homeopatia tenha surgido antes do 

espiritismo e que tenha um caráter científico, ela também adquiriu no Brasil um status 

espiritualista por tratar da formação subjetiva e imaterial da pessoa.  

Waleska também dialoga sobre a constante produção de semelhança e diferença entre 

o espiritismo e a biomedicina, na manipulação e prescrição de medicamentos, no vocabulário, 

ou em outros aspectos materiais, como na construção do espaço e vestimentas.   

 

Desse modo, no CAPC, os medicamentos e sua imagem, assim como o jaleco, a 
roupa branca, o cheiro de iodo, os horários, o silêncio, a hierarquia das funções, os 

prontuários, o bisturi, os curativos, são momentos de recorte e modelagem desse 
outro (biomedicina), a fim de captura-lo, criar poder sobre ele e usar esse poder da 

cópia para influenciar o que é copiado. Por outro lado, há uma série de práticas que 
são exclusivamente executadas pelos médicos e profissionais de saúde que ali 
trabalham e que atestam os lugares invioláveis desse outro que, ao marcar sua 

posição nesse espaço terapêutico empresta a ele sua legitimidade social e política. 
(AURELIANO, 2012, p.276)  

 

  Outro movimento religioso que começou no Acre nos anos 1920 e 1940 e que tem 

crescido no Brasil e fora dele, é o Santo Daime. Ele é conhecido entre outras coisas pelo uso 

ritual da bebida alucinógena que leva o nome da religião e também por reunir rituais e crenças 

das tradições indígenas, católicas, kardecistas e das religiões afro-brasileiras (ROSE, 2005).  

No trabalho “Cura espiritual, biomedicina e intermedicalidade no Santo Daime”, 

Isabel de Rose (2014) discorre sobre a convivência entre sistemas médicos distintos numa 

comunidade do Santo Daime. A pesquisadora faz um levantamento dos principais tratamentos 

terapêuticos utilizados pela instituição e mostra que as crenças sobre saúde e doença 

juntamente com as intervenções terapêutica estão interligadas e não podem ser entendidas 

isoladamente.   

Ela faz duas observações pertinentes sobre o que chama de “terapeutização da 

espiritualidade” e “espiritualização dos procedimentos terapêuticos”. O primeiro conceito diz 

respeito “ao desenvolvimento de uma tendência de que os participantes desta comunidade 

procurem profissionais da área da saúde ligados ao Santo Daime” (ROSE, 2014 p.4), enquanto 

que o segundo processo ocorre quando “a espiritualidade, torna-se uma parte importante do 

idioma e dos procedimentos terapêuticos das pessoas que trabalham profissionalmente na área 

da saúde e que estão ligadas ao Céu da Mantiqueira” (ROSE, 2006 p.5). Portanto, ela admite a 

influência mútua entre tratamentos espirituais e tratamentos médicos, ora para os tratamentos 
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espirituais se legitimarem em relação ao tratamento médico, ora para que estes também 

ampliem sua rede de influencia.  

Os temas associados à saúde e doença sempre foram objetos da ciência e foi 

promovendo seu status de objetividade que as ciências biológicas monopolizaram, por muito 

tempo, o entendimento dessas categorias. Mas é no tratamento religioso que o indivíduo 

encontra a possibilidade de se posicionar como agente do seu processo de cura, enquanto o 

tratamento médico, científico e objetivo, despersonaliza o doente (RABELO apud 

TAUSSING, 1994). Na religião os sujeitos reelaboram sua compreensão de saúde e doença, 

pois a experiência é reordenada e o que antes era caótico e nebuloso torna-se mais passível de 

ser compreendido pela ótica religiosa. Ainda sim, religião e ciência dialogam e são 

constantemente reinterpretadas pelos sujeitos que usufruem dos tratamentos que os dois 

conhecimentos proporcionam.  
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CAPÍTULO 2  

 

2.1  Ritual e Cura  

  

Ritual já foi erroneamente visto como um evento repetitivo, vazio de significado e 

próprio das sociedades “não racionais”. A antropologia tem mérito em realçar que esse 

fenômeno, nunca foi estranho para sociedades ocidentais e se seu significado foi reduzido é 

porque não houve um esforço para entendê-lo contextualmente.   

Parafraseando Mariza Peirano (2002) entendo que os rituais são constituídos por atos, 

palavras e símbolos que servem para comunicar valores e conhecimentos, resolver conflitos e 

perpetuar as relações sociais. Os rituais integram as práticas religiosas, mas não se limitam a 

elas, também permeiam outros âmbitos da vida social.   

Instigada a descontruir o significado higienista da noção de impureza das sociedades 

ocidentais, Mary Douglas (1976) aborda como essa categoria se constrói a partir de diferentes 

sistemas simbólicos. Para tanto, confronta a tese de que os ritos primitivos são baseados em 

símbolos, enquanto “as nossas noções de impureza” derivam do conhecimento sobre a higiene 

e patogenia. A autora demonstra que as ideias de impureza se fundamentam “por um lado, na 

existência de conjunto de relações ordenas e, por outro, na subversão desta ordem” 

(DOUGLAS, 1976, p.30). Douglas contribui para o esclarecimento de que as noções de 

impureza implicam na existência de sistemas simbólicos distintos.  Impureza é tudo aquilo que 

está fora do esquema de classificação social e isso inclui os elementos ambíguos que não 

podem ser etiquetados. Aquilo que é ambíguo foge ao controle e se transforma em perigo 

iminente à ordenação de mundo do indivíduo e da sociedade na qual ele vive.   

A doença nos tratamentos religiosos é vista como desequilíbrio, caos interno ou 

desordem vivida pelo sujeito. Seguindo a interpretação de Douglas, compreendo a doença 

como um estado de impureza e os rituais religiosos, por meio de símbolos próprios, visam 

restituir a saúde dos sujeitos, ou seja, reinseri-los no mundo ordenado religioso. Já nos 

sistemas médicos de saúde, as descobertas das bactérias e dos vírus os transformaram em 

símbolos de doença e a impureza se articula com a higiene como forma de evitação dos 

microorganismos infecciosos.  

Entre os índios Navajo, os ritos de cura envolvem o suor foçado e o vômito induzido 

como forma de expelir a doença fisicamente que é materializada pelos fluidos e secreções 

corporais (GEERTZ, 1989 p.77). O cântico é o símbolo de ação contra a doença e é por meio 

da entoação dele que curandeiro, paciente e público se envolvem na performance ritual.  A 
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“ação performativa” do rito que o permite ser eficaz para comunicar, fazer, modificar e 

transformar (PEIRANO apud TAMBIAH, 2002). A eficácia acontece no sentido de que dizer 

algo implica em também fazer; no sentido de que os participantes experimentam intensamente 

uma performance que utiliza vários meios de comunicação e no sentido de que valores são 

criados e inferidos pelos atores durante a ação.  

A prece atua de maneira similar ao cântico e reúne ao mesmo tempo elementos do 

mito e do rito (MAUSS, 1979). Reafirmando o caráter social da prece, Mauss faz uma 

distinção entre os ritos que são tradicionais e as práticas individuais. Os ritos tradicionais são 

realizados mediante uma forma adotada pela sociedade ou por uma autoridade reconhecida, já 

as práticas individuais são mais pessoais, não são repetitivas e não se submetem a nenhuma 

regulamentação. Os ritos são, pois atos tradicionais, mas nem todo ato constitui um rito, pois o 

que difere o rito é que a sua eficácia material advém de forças sobrenaturais.    

Os rituais dos Ndembu da Zâmbia (antiga Rodésia do Norte) estudado pelo 

antropólogo britânico Victor Turner nos anos de 1950, são bons exemplos de ritos tradicionais. 

Ele escreveu vários artigos sobre a sociedade Ndembu estimulado a compreender como os 

símbolos rituais influenciavam o processo social e ajudavam o grupo a se ajustar às mudanças 

internas e ao ambiente externo. Ele considerou os principais rituais Ndembu, entre eles os 

rituais de aflição que estão relacionados às doenças e a ação dos espíritos dos mortos. A 

chihamba é o ritual para tratar as doenças e problemas reprodutivos dos homens e mulheres. 

Destaca também os ritos de crise de vida, dentre eles a mukanda, iniciação masculina; 

nkang’a, a iniciação feminina; e os funerais.  

Para Turner (2005) o símbolo é a unidade mínima do ritual e consiste em “uma coisa 

encarada pelo consenso geral como tipificando ou representando ou lembrando algo através da 

posse de qualidades análogas ou por meio de associações em fatos ou pensamentos” (p.49). A 

respeito do mesmo conceito, Geertz (1989) assinala que os símbolos religiosos servem para 

sintetizar o que ele nomina como o ethos, disposições morais e estéticas de um povo; e sua 

visão de mundo, as ideias de ordem.  

  

É em alguma espécie de forma cerimonial –  ainda que essa forma nada mais seja que 

a recitação de um mito, a consulta a um oráculo ou a decoração de um túmulo – que 
as disposições e motivações induzidas pelos símbolos sagrados nos homens e as 
concepções gerais da ordem da existência que eles formulam para os homens se 

encontram e se reforçam umas às outras. Num ritual, o mundo vivido e o mundo 
imaginado fundem-se sob a mediação de um único conjunto de formas simbólicas, 

tornando-se um mundo único e produzindo aquela transformação idiossincrática no 
sentido de realidade ao qual Santayana se referiu na epígrafe por mim transcrita 

(GEERTZ, 1989 p.82).  

    



20  
  

Na formulação de Turner as propriedades dos símbolos dominantes consistem em 

condensação, quando muitas coisas são representadas em uma só; unificação de significados 

díspares em uma única formação simbólica; e polarização do significado, sendo ele ideológico 

ou sensorial. No polo ideológico predominam os valores e normas e no pólo sensorial 

emergem os desejos e sentimentos. O ritual converte o obrigatório no desejável, porque atinge 

o inconsciente e o comportamento individual expressando as normas e valores sociais. 

Segundo Turner “o antropólogo trata o polo sensorial do símbolo como constante e o polo 

ideológico e aspectos sociais são as variáveis” (TURNER, 2005, p. 69).  

Conforme Turner (2005) os rituais geram três tipos de dados diferentes que são 

produzidos de acordo com as características observáveis, as interpretações dos especialistas 

leigos e os contextos significativos elaborados pelo antropólogo. Ele observou que havia um 

desencontro das interpretações nativas do símbolo dominante no ritual de puberdade das 

meninas Ndembu em relação ao comportamento que o grupo apresentava. Sobre isso ele 

expressa que o antropólogo ocupa uma posição peculiar e por isso ele pode “situar esse ritual 

no seu campo significante e descrever a estrutura e as propriedades desse campo” (p.57). Ele 

frisa que “o participante tende a ser governado em suas ações por uma série de interesses e 

sentimentos, dependentes da sua posição específica, que prejudicam sua compreensão da 

situação total” (p.57) 
10

.   

Turner conclui que símbolos rituais têm vários significados dependendo do contexto 

em que são usados. Ele não nega a possibilidade de se detectar um único valor ritual nos 

símbolos, mas atenta para a multiplicidade dos significados em ação, nos processos, conflitos e 

dramas.  

Lévi Strauss também trata sobre os ritos, contudo relega aos rituais uma posição 

marginal em relação aos mitos (PEIRANO, 2002). Para ele os mitos eram considerados 

essenciais para atingir as estruturas da mente humana, enquanto os ritos se limitavam às 

formas de viver às práticas sociais. Turner (2005) se contrapõe a Lévi Strauss nesse sentido, 

porque ele reforça a importância dos ritos para resolver conflitos sociais e explicar as 

ambiguidades sociais.  

Mesmo tendo sido influenciado por Lévi Strauss, Edmund Leach (1995) discorda do 

francês ao igualar a importância de mitos e ritos. Para ele mitos e ritos estão presentes no 

                                                   
10

 Na verdade pode-se dizer o mesmo do antropólogo, porque a subjetividade dele também interfere no campo e 
na produção acadêmica. Essa aparente neutralidade imputada ao antropólogo pode ser explicada pelo contexto 

histórico e social do britânico quando estudou os Ndembu. A antropologia discutia pouco sobre o lugar da 
experiência do pesquisador dentro do campo etnográfico na condição de pesquisador e nativo, isso se devia à 
grande parte das etnografias serem feitas sobre sociedades distantes do continente europeu.   
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campo da ação ele não faz, portanto, a distinção de mitos como “bons para pensar” e ritos 

como a execução de gestos e manipulação de objetos. Ele afirma o seguinte: “o mito em minha 

terminologia, é a contrapartida do ritual; mito implica ritual, ritual implica mito, ambos são 

uma só e a mesma coisa” (LEACH, 1995, p.76)  

Leach inova ao não diferir comportamentos verbais de não verbais do conteúdo ritual 

e define o aspecto ritual da comunicação em três aspectos: 1) o racional-técnico, dirigido para 

fins específicos que produzem resultados mecânicos; 2) o comunicativo, que faz parte de um 

sistema que serve para transmitir informações por meio de um código cultural e 3), o mágico, 

que é eficaz em termos de convenções culturais (PEIRANO, 2002).   

Retomando a discussão sobre ritual no contexto de cura, volto a falar de trabalho 

(MALUF, 2005) para designar as atividades rituais e terapêuticas. Segundo Maluf (2005) o 

trabalho proporciona à pessoa um envolvimento mais claro no seu processo de cura, o que 

resulta numa nova visão de si mesmo.  

  

Trabalho refere-se a dois momentos da experiência, a dois campos de significação 
diferentes e complementares. No primeiro, descreve os diversos momentos da 

situação terapêutica e espiritual (a consulta, o ritual, os procedimentos práticos); 
nesse sentido, é a terapia propriamente dita, assim como a forma nativa para designar 

o ritual. No segundo campo de significados, trabalho sintetiza o estilo e o projeto de 
vida da pessoa em terapia. (MALUF, 2005, p.500)  

  

  

A abordagem de trabalho de Maluf se aplica muito bem a esta pesquisa porque, ajuda 

a compreender como os usuários da Fraternidade Espírita Amor e Caridade de Sete Lagoas-

MG entendem suas experiências de adoecimento e como elas os modificam como pessoa.  

O trabalho terapêutico e espiritual implica na criação de um espaço próprio e os objetos 

simbólicos colaboram na sacralização desse espaço (MALUF, 2005). O tempo também é um 

fator determinante na experiência terapêutica.  É durante os tratamentos que os indivíduos 

revivem suas experiências dolorosas ressignificando no presente uma situação vivida no 

passado, assim como acontece durante os rituais, os sujeitos transitam de um tempo ordinário 

para um tempo sagrado (ELIADE, 1992).  Maluf ressalta que conforme o trabalho terapêutico 

vai sendo realizado, o espaço, o tempo e os rituais vão sendo reproduzidos no cotidiano dos 

sujeitos e se misturam ao tempo e espaços ordinários, profanos. Assim os indivíduos 

modificam sua situação de vida, seus hábitos e comportamentos, fazendo com que sagrado e 

profano se integrem.   
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Para que o trabalho ritual ocorra é necessário que os participantes junto com o 

terapeuta compartilhem uma linguagem, uma experiência emocional ou espiritual, além de 

crenças e valores. Justamente, por essa convergência de valores e crenças é que o trabalho de 

cura do espiritismo direcionado a ajudar os Espíritos obsessores pode se tornar difícil. Os 

obsessores muitas vezes resistem à doutrinação espírita. Não compartilham da linguagem e 

nem dos valores e crenças da comunidade. A eficácia do trabalho de doutrinação é completa 

quando o obsessor reconhece e se arrepende dos seus mal feitos.   

Os mediadores simbólicos também se destacam como uma linguagem não verbal no 

decorrer da prática terapêutica (MALUF, 2005). Na perspectiva de Maluf, “os símbolos e as 

imagens não possuem valor em si, mas existem enquanto contexto que dá um novo sentido a 

narrativa presente” (2005.p.514). Os símbolos funcionam como técnica para estabelecer uma 

conexão entre pacientes e terapeuta, provocando sensações e visões nos pacientes que vão 

facilitar o desenvolvimento das narrativas pessoais em torno da experiência de sofrimento.  
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2.2 Pessoa, Indivíduo e Sujeito  

  

Admitindo a relação entre tratamentos de cura espiritual e reconstrução do sujeito que 

vivencia a doença, acho imprescindível abordar antropologicamente os três conceitos que 

nomeiam este subcapítulo. O intuito é trazer as principais discussões sobre cada uma das 

categorias, mostrar como elas se diferenciam e dialogam entre si sem, no entanto, se fecharem 

em definições prontas e definitivas. O importante é perceber que pessoa, indivíduo e sujeito 

são conceitos sociais dinâmicos.  

Partindo do pressuposto de que todo ser humano elabora distinção entre sua 

individualidade corporal e espiritual, Marcel Mauss (1978) percorreu os caminhos históricos 

sociais da Noção de Pessoa. Ele afirma que o conceito não foi dado de uma só vez, foi sendo 

construído gradualmente em diversas sociedades até atingir o significado de um ser 

psicológico e individualizado.   

  

A noção de pessoa pode então ser sumariamente caracterizada como uma vertente 
coletiva da individualidade, uma máscara colocada em cima do indivíduo ou entidade 

individualizada (linhagem, clã, família, metade, clube, associação, etc.) que desse 
modo se transforma em ser social. (DAMATTA, 1997, p.223)  

  

Mauss evidencia que entre os índios Pueblos de Zuñi, os indivíduos cumprem 

determinados papéis nos dramas sagrados que ordenam seus gestos de forma que cada ator 

social constitui a totalidade do clã. A noção de pessoa é a de um personagem social que 

garante a perpetuação das coisas, das almas e do clã. Nessas sociedades o papel a cumprir é 

designado de acordo com o clã que é a instituição social que determina o título, a posição, a 

propriedade, a descendência, os nomes e todos os outros pertences herdados. Sobre os índios 

Kwakiutl do noroeste americano ele menciona:  

  

O que esta em jogo em modo isso é, portanto, mais do que o prestigio e a autoridade 
do chefe e do clã, é a existência mesma destes e dos antepassados que se reencarnam 

nos detentores de tal direito, que revivem no corpo dos que carregam seus nomes, 
cuja perpetuidade é garantida pelo ritual em todas as suas fases. (MAUSS, 1978, 
p.377)  

  

  

Nas sociedades latinas, em especial as romanas, o significado de pessoa é estendido 

para o âmbito jurídico. A pessoa é identificada pela sua posição hierárquica, seu estado de vida 

civil e pelos cargos e honrarias da vida civil e militar. No caso dos escravos, a noção de pessoa 

fica ainda mais evidente, porque está associada à condição de liberdade. Os servos não eram 
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considerados personas, visto que não eram donos de seus corpos, não possuíam antepassados, 

nem nome, nem sobrenome e muito menos bens próprios.  

Entre os estóicos gregos, a palavra pessoa tinha o mesmo sentido que persona, mas 

acrescenta-se “o personagem que cada um é e quer ser, seu caráter, a verdadeira face” 

(MAUSS, 1978, p.390). Ou seja, para além das máscaras que o indivíduo veste a pessoa 

também é o que está por baixo. Com o sentido moral, se atribui à pessoa, certa autonomia, 

liberdade, responsabilidade e consciência de suas ações e escolhas.  

Com os cristãos são arrogados o sentido metafísico, a unicidade e humanização da 

pessoa. A Santa Trindade é composta por pai, filho e Espírito Santo, mas os três são 

convertidos e uma única pessoa divina que é Deus. Se na tradição cristã entende-se que o 

homem é feito “a imagem e semelhança a Deus” 
11

, logo esse homem também é uno e 

indivisível feito de “substância e modo, corpo e alma, consciência e ato” (MAUSS, 1978, p. 

393).  

Quando os colonizadores europeus vieram para o Brasil a dúvida que os rondava era se 

os povos indígenas possuíam alma, enquanto a curiosidade destes era quanto ao tipo de corpo 

que os homens brancos possuíam (VIVEIROS DE CASTRO, 1996). Essa anedota ilustra bem 

a diferença entre visão multinaturalista e multiculturalista que foi desenvolvida por Viveiros de 

Castro na construção do perspectivismo
12

 ameríndio. Os colonizadores europeus foram 

educados segundo uma tradição cristã que acredita que em todo o mundo os homens possuem 

a mesma natureza, o que os diferem são as culturas às quais pertencem. Destaca-se nesse 

pensamento a natureza igual de todos os homens, todos foram feitos por Deus e como 

condição de sua humanidade cada um possui uma alma. Em religiões de matriz africana, como 

o candomblé também há um rompimento com este dogma da sociedade ocidental cristã. Como 

foi mencionado anteriormente, no candomblé entende-se que o espírito humano é composto 

por diferentes entidades.  

  

A mentalidade dos nossos antepassados até o século XVII, e mesmo até o final do 
século XVIII, é atormentada pela questão se a alma individual é uma substância ou se 

é sustentada por uma substância – se é a natureza do homem ou se é apenas uma das 
naturezas do homem; se é uma e indivisível ou divisível e separável; se é livre, fonte 

                                                   
11

 Bíblia Cristã, passagem de Gênesis 1: 26, 27.  
12

 Nome dado à teoria presente em muitas cosmologias indígenas sul americanas que diz respeito o modo como 
os seres humanos e não humanos entendem si mesmos e o outros. O aspecto visível de todos os seres é 
meramente uma roupagem que pode ser trocada. Assim o corpo é múltiplo e a natureza dos seres humanos e não 
humanos é uma só, porém é visível apenas aos olhos da própria espécie ou dos xamãs. A relação de predação 
entre os seres é o que vai determinar a forma como eles se vêm. Assim, os animais predadores e os espíritos vêm 
os homens como animais de presa; ao passo que os animais de presa vêm os humanos como espíritos ou como 
animais predadores; e os animais e espíritos se vêm como humanos.  
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absoluta de ações, ou se é determinada e está encadeada por outros destinos, por uma 

predestinação (MAUSS, 1978, p. 394).  

  

  

A feição psicológica de pessoa é a última investigada por Mauss e a que mais se 

individualiza e se aproxima da modernidade segundo o autor. Ela equivale à categoria do „Eu‟ 

que está associada ao conhecimento de si e com a consciência.   

Sem dúvidas o estudo de Mauss é uma das primeiras grandes referências quando se 

toca no tema do significado da pessoa. Porém considero válido citar alguns pontos 

problemáticos levantados por Goldman (1996) quando faz crítica à universalidade e ao viés 

evolucionista que Mauss dispensa a essa categoria. Não se pode afirmar que a noção de pessoa 

é um conceito elaborado em todas as sociedades segundo a rota histórica social traçada por 

Mauss. Também é preciso ponderar que nem todos os grupos sociais se interessam pelas 

questões do individuo e da pessoa, visto que são particularidades de uma sociedade ocidental 

moderna, não devendo, pois, ser estendida a todo o ocidente.   

  

Tudo se passa come ele buscasse, através das incontestáveis variações a que a noção 

de pessoa está subentendida ao longo da história e entre as sociedades, o caminho que 
teria conduzido ao pleno reconhecimento de uma essência dada confusamente desde 

o início - o que constitui, aliás, procedimento recorrente nas análises da escola 
sociológica francesa. (GOLDMAN, 1996, p.87)  

  

  

  

A noção de pessoa de Mauss é muito mais próxima, para Goldman, das 

representações sociais do indivíduo que variam conforme o grupo social. Ele nega dessa 

forma, a ideia sugerida em Mauss de que o desenvolvimento do significado da pessoa tenha 

passado por um trajeto progressivo e linear.  Necessário apontar a interdependência entre as 

ideias de sociedade e o conceito de pessoa que está atrelado a uma transformação sócio politica 

e não a um estado evolutivo (GOLDMAN, 1996).  

Dando continuidade aos estudos feitos por Mauss, Louis Dumont (DA MATTA apud 

DUMONT, 1997) trata da forma moderna da pessoa na modernidade, o individuo e o 

individualismo como sua ideologia máxima.  Para Goldman (1996) Dumont recai no mesmo 

problema que Mauss quando postula que o individualismo integra todas as sociedades 

humanas.  

  Roberto Da Matta (1997, p.225) sintetizou com clareza as diferenças entre pessoa e 

indivíduo e seus âmbitos de atuação. Em suas palavras:  
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Indivíduo: 

 

• Livre, tem direito a um espaço próprio.  

• Igual a todos os outros  

• Tem escolhas, que são vistas como seus 
direitos fundamentais.  

• Tem emoções particulares  

• A consciência é individual.  

• A amizade é básica no relacionamento = 
escolhas  

• O romance e a novela íntima individualista 

(obra do autor) são essenciais. 

• Faz as regras do mundo onde vive  

• Não há mediação entre ele e o todo. 

 

Pessoa:  

  

• Presa à totalidade social à qual se vincula de 

modo necessário  

• Complementar aos outros  

• Não tem escolhas  

• A consciência é social (isto é a totalidade tem 

precedência)  

• A amizade é residual e juridicamente definida  

• A mitologia, as formulações paradigmáticas 
do mundo são básicas como formas de 

expressão. 

•  Recebe as regras do mundo onde vive. 

•  A segmentação é a norma.  

 

 

Os saberes biomédicos têm um compromisso com o individualismo, racionalismo, 

universalismo, cientificismo (DUARTE, 2003). Enquanto os saberes da chamada medicina 

alternativa e das terapias de cura espiritual, estariam vinculadas a uma visão holística da 

pessoa. O intuito desses tratamentos é ajudar o paciente a compreender como a doença se 

insere na sua trajetória particular. Por mais que exista uma fundamentação racional no 

desenvolvimento dessas práticas curativas, elas estão voltadas para o aspecto subjetivo da 

pessoa.  

A Nova Era é compreendida como o cruzamento entre práticas terapêuticas 

alternativas e espiritualidade (MALUF, 2005) que abarcam meditações, astrologia, terapias de 

vidas passadas, tarô, runas, florais de Bach
13

, e outros métodos. Nas terapias de cura da Nova 

Era, percebe-se a tendência do uso de procedimentos e técnicas que visam o autoconhecimento 

dos sujeitos para aliviar seus sofrimentos. Sonia Maluf usa o termo “trabalho” para designar “a 

condição ou estado vivido pela pessoa” (2005, p.501) que resulta num processo de 

transformação do doente.  

  

                                                   
13

 Os Florais de Bach consistem em 38 essências de plantas e flores que representam as qualidades humanas 

positivas. São usados para curar doenças e desenvolver qualidades. O Dr. Edward Bach acreditava que as 

enfermidades eram originadas pela mente e que as palavras, os pensamento e atos positivos poderiam exercer a 

função de uma medicina preventiva. Os florais são prescritos observando os sintomas mentais e emocionais de                                                                                                                                               

uma pessoa. A saúde física é compreendida como dependente das energias internas do indivíduo, que são reflexo 

dos pensamentos e emoções vividas (VENNELLS, 2005).   
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Primeiro, o caráter inicialmente fragmentado do objeto da cura desloca-se, ao longo 

do trabalho espiritual, para uma compreensão global do indivíduo, de sua história 
pessoal e de seu “ser no mundo”. Segundo, a interpretação construída pelo terapeuta 
e pelo paciente não busca diagnosticar o mal dentro de uma cosmologia previamente 

estabelecida, mas traçar um perfil do indivíduo, encontrar o fundo espiritual de seu 
mal-estar. Terceiro, o trabalho, além de um reinvestimento de poder para o sujeito, 

significa uma redefinição do sentido e do projeto de vida (MALUF, 2005, p.517).  

  

  

Para Sonia Maluf (2013) a “Noção de pessoa” de Mauss fornece pouco espaço para as 

práticas e agenciamentos do sujeito e os modos como ele se constitui para além do ritual. Do 

mesmo modo, ela direciona crítica à Dumont ao constatar que ele não inclui no seu modelo 

como os sujeitos e indivíduos constroem sua individualidade através das experiências, 

novamente, a subjetividade é posta fora da discussão. Maluf sugere que pensemos no sujeito 

como um novo paradigma antropológico para refletir sobre o contemporâneo a partir das 

relações sociais que influenciam seus modos sociais de construção. A autora destaca que o 

“trabalho” na Nova Era (MALUF, 2005) possibilita que os sujeitos se reconstruam e se 

libertem de uma situação ou condição de sofrimento.  

 As práticas terapêuticas religiosas e espirituais estão fundamentadas na libertação da 

aflição, na autonomia do sujeito, na consciência e na experiência de doença e cura. Mas 

também tem o intuito de reconectar o paciente a uma zona sagrada ao mesmo tempo extrínseca 

e intrínseca a ele. Percebe-se, portanto, que não se trata apenas da pessoa social ou do 

indivíduo, mas as terapias de cura alternativas e espirituais dão ênfase ao sujeito que surge na 

dialética tecida entre pessoa e indivíduo, livre arbítrio e leis cosmológicas, moral individual e 

moral social.  
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CAPÍTULO 3 

3.1  Noção de pessoa no espiritismo  

Neste capítulo utilizo como referência base a dissertação de Maria Laura Viveiros de 

Castro Cavalcanti (1983), visto que sua pesquisa perpassa pelos principais pontos de definição 

da pessoa espírita.  

No espiritismo kardecista a dualidade entre espírito e matéria é o fio condutor da 

doutrina. Para os espíritas existe um mundo invisível, para onde vão os Espíritos 

desencarnados e um mundo visível, no qual vivem os Espíritos encarnados. Percebe-se que 

desencanar não se resume a morrer, porque a morte só alcança o que é efêmero, o corpo, mas o 

espírito não morre, ele renasce em outra vida e em outro corpo. Os dois mundos se 

complementam e o cruzamento entre eles é o que possibilita a reencarnação e a comunicação 

entre os Espíritos.  

O livre arbítrio é o que determina a individualidade moral da pessoa, porém encarnar 

não é um acontecimento vazio de significado, muito pelo contrário, implica na 

responsabilidade de cumprir uma missão no mundo visível. Todos os seres humanos possuem 

livre arbítrio e foram criados numa mesma posição de igualdade, pois inicialmente nascem 

ignorantes e imperfeitos. A reencarnação possibilita que esse ser humano use seu livre arbítrio 

para evoluir espiritualmente, só assim o ciclo de reencarnações pode cessar um dia. Ao 

encarnar no mundo material os indivíduos se diferenciam, estando uns mais próximos dos 

espíritos puros e outros sujeitos a continuarem o ciclo de encarnações.  

Por meio dessa diferenciação os Espíritos são caracterizados como: imperfeitos, bons e 

puros. Os imperfeitos são definidos por outras cinco categorias, sendo elas ligadas aos seus 

atos no mundo material. As qualidades mais atenuantes da condição de espírito imperfeito são 

o vício, a ignorância, a inconsequência, a arrogância, o materialismo e a perturbação. Os 

Espíritos bons são nivelados como: benévolos, pois progridem mais moralmente do que 

intelectualmente; sábios, o oposto dos benévolos; prudentes, que julgam com justiça; e 

superiores, porque acumularam todos os bons predicados e provavelmente desencarnaram com 

uma missão específica em progresso. Por fim, classificam-se os Espíritos puros que não entram 

mais nos ciclos de encarnação já que alcançaram uma superioridade definitiva.  
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O ponto máximo da trajetória evolutiva, o estado de Espírito puro, que corresponde à 

plenitude da identidade do Espírito, ao máximo de livre-arbítrio e de afirmação da 
individualidade, é simultaneamente a sua negação. O Espírito puro não está mais 
sujeito à encarnação, iguala-se a Deus no sentido em que passa a transcender a 

oposição entre os dois mundos, reintegrando-se e desfazendo-se no Todo, na 
Indistinção, na Plenitude, na Perfeição. (CAVALCANTTI, 1983, p.40)  

  

  

A hierarquia está bem demarcada nessas definições, mas também há maleabilidade, 

visto que os Espíritos podem mudar de classificação sempre no sentido de progredir 

espiritualmente. A evolução é gradual, unidirecional e finita, terminando no estágio de Espírito 

puro que é o que mais se aproxima de Deus.  

A pessoa é constituída pelo corpo, períspirito e espírito. O períspirito se prende, na 

zona do tálamo situado na base do cérebro, ele é o intermediário entre o corpo e o espírito, sua 

função é conectá-los. Os fluidos estão presentes em cada uma das dimensões que compõe a 

pessoa e são essenciais para que a comunicação espiritual aconteça, pois são eles que 

conduzem as intenções e os pensamentos. Os centros de força, ou plexos correspondem a 

regiões do corpo onde as energias fluídicas estão concentradas. Esses pontos de força 

atravessam o corpo humano ligando espírito com períspirito.   

Abro aqui um parêntese para fazer um paralelo entre a mediunidade para os espíritas e 

a bruxaria para os azande (EVANS PRITCHARD, 2005), visto que ambas são entendidas 

como dom orgânico
14

. Além disso, é a intenção somada à vontade de seus representantes que 

desencadeia ações, porém no plano das ações eles voltam a se diferenciar. No caso do médium 

as ações são de comunicação e intermédio nos tratamentos de cura. Já as ações atribuídas ao 

bruxo zande são os infortúnios, os sofrimentos, as doenças e até mortes. A bruxaria é perigosa, 

faz parte do mundo ordinário zande e não é vista como sobrenatural. No entanto, a 

mediunidade é considerada neutra
15

 e está em todas as pessoas em intensidades diferentes, 

constituindo o meio de comunicação com o mundo invisível.  

O médium que quer se desenvolver estuda a doutrina e aceita conscientemente seu dom 

e missão. Os primeiros sinais de mediunidade aparecem através dos sonhos que é o momento 

em que o espírito se desprega temporariamente da matéria. As visões, premonições, o 

sonambulismo, a letargia, a disritmia a catalepsia também são interpretadas como um chamado 

para desenvolver a mediunidade. Outra revelação é a percepção das vibrações espirituais que 

podem ocasionar obsessões, sentimentos depressivos e até suicídio. “Para enfrentar esses 

                                                   
14

 Estou ciente dos perigos desta comparação, mas se a faço é por entender que o períspirito, sendo semi-material 

e estando presente em todas as pessoas é também um dom orgânico inerente a todos os Espíritos encarnados.   
15

 A mediunidade pode ser usada para o bem ou para o mal, depende de como a pessoa usará seu livre arbítrio. 

Ela também pode se tornar perigosa para o indivíduo, porque quando não é bem trabalhada, pode ocasionar o 

aparecimento de doenças. (CAVALCANTI, 1983). 
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perigos, o médium deve gozar de saúde espiritual, i.e., deve vibrar na faixa mais elevada 

possível, o que depende de seu comportamento” (CAVALCANTI, 1983, p.89). Estudar e 

praticar a caridade são os dois pilares que sustentam a saúde espiritual do médium, assim ele 

mantém seu espírito elevado, fortalecendo a moral e o intelecto.   

Apesar de ser inferior ao espírito, o corpo é um aspecto que funda a pessoa espírita e é 

o lócus da experiência mediúnica. Porém, o registro destas experiências fica armazenado no 

espírito, pois só ele transpõe o tempo (através da reencarnação) e o espaço (durante os sonhos 

quando o espírito abandona o corpo). No espiritismo há uma ênfase no controle do corpo uma 

vez que ele denota emoções e fraquezas que podem ser perigosas para o espírito.   

Na modernidade o corpo é o ser cultural, ambos se confundem e o que antes era 

objeto (o corpo) se torna o sujeito cultural (CSORDAS, 2008). Para mim está claro como a 

ideia de corpo espírita é diferente da ideia de corpo na modernidade. Enquanto o primeiro é 

um aspecto menor da pessoa e que deve ser controlado, o corpo na modernidade é fonte de 

prazer, sujeito da experimentação, condição de existência e limite da individualidade.  

  

A visão moderna do corpo nas sociedades ocidentais, que de alguma forma oficial é 
representada pelo conhecimento biomédico, pela anatomofisiologia, repousa sobre 
uma concepção particular de pessoa. Foi necessário o desmantelamento dos valores 

medievais, as primeiras dissecações anatômicas distinguindo o homem do corpo, 
sendo ele próprio objeto de investigação que revela a carne na indiferença do homem 

cujo semblante, no entanto, ela mola. Foi necessário também o encontro com a 
filosofia mecanista, que encontrou em Descartes seu mais sutil porta-voz, 
estabelecendo o corpo como outra forma mecânica. Uma nova sensibilidade 

individualista nascente foi necessária para que o corpo fosse visto como algo 
separado do mundo que o acolhe e dá significação e separado também do homem ao 

qual dá forma. (LE BRETON, 2007 p. 26-27)  

  

O corpo na religião espírita se aproxima da noção de corpo para as sociedades 

tradicionais, pois ele é o elemento de ligação com a energia do grupo social
16

. (LE BRETON, 

2007). Contudo, essa relação não é evidenciada assim pela doutrina, visto que uma de suas 

características é a anti-materialidade, ou seja, a inferioridade da materialidade frente ao 

espírito.  

Inicialmente, Kardec negava a religiosidade do espiritismo, porque não considerava a 

prática ritual e o sobrenatural implícitos na definição de religião
17

 (SILVA, 1997). O 

espiritismo equivaleria unicamente à ciência, porque tinha o intuito de explicar os fenômenos 

                                                   
16

 Ainda assim, é notável essa relação nas práticas holísticas de cura nas comunidades espíritas brasileiras. O 

reiki, os florais de Bach e a homeopatia trabalham de formas diferentes a cura através do equilíbrio da energia 

vital interna (do indivíduo) com a externa, (do ambiente). 
17

 Até hoje isto é discutido pelos praticantes espiritas, porque alguns consideram o espiritismo apenas como 

ciência, ou „nova ciência‟ como eu já ouvi de uma palestrante da FEAC.  
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naturais. No momento em que Kardec admite que o espiritismo é também religião, ele o faz 

por entender que religião é antes de tudo “em sua acepção nata e verdadeira, é um laço que 

religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças” (SILVA, 

1997, p. 44). Com isso, o espiritismo é inserido no ponto intermediário entre religião e ciência, 

sendo considerado uma fé raciocinada embasada em conhecimento e não em dogmas.   

Como eu disse no primeiro capítulo, as práticas rituais eram atribuídas às religiões 

primitivas, logo não cabia sua aceitação no espiritismo
18

. São nas práticas rituais que a 

dimensão corporal é ressaltada, portanto, supervalorizar o espírito em relação ao corpo é o 

modo do espiritismo reafirmar seu conteúdo racional. A mediunidade consciente é mais bem 

quista, porque nela o indivíduo continua tendo controle sobre seu corpo, ou seja, a razão 

predomina. Porém, é na mediunidade inconsciente que a pessoa do médium se encontra mais 

separada do Espírito guia e este se manifesta de forma mais direta (CAVALCANTI, 1983), 

enfatizando a subordinação do humano (mundo visível) ao espiritual (mundo invisível).  

Todos os preceitos que envolvem o cuidado com o corpo, pela alimentação e evitação 

de “poluentes” 
19

 corporais estão diretamente vinculados ao equilíbrio do espírito, sua saúde e 

racionalidade. O corpo, segundo o espiritismo, nos aponta nossas imperfeições, aprisiona o 

espírito humano e pode ser fonte de sofrimento e dor. Portanto, diferente da concepção de 

corpo na modernidade, corpo no espiritismo é instrumento de comunicação, objeto necessário 

para que o períspirito se manifeste e se conecte ao espírito.  

  

  

  

 

 

 

 

  

                                                   
18

 Apesar de estar ciente que muitos espíritas renegam a existência do ritual na pratica espírita, não posso deixar 

de expor na pesquisa a relação antropológica entre o ritual e a construção da pessoa a partir dos símbolos. Essa 

negação do ritual no espiritismo às vezes aparece como um contraponto a outras religiões que nomeiam os rituais 

para marcar explicitamente os momentos especiais da vida. Estas seriam as cerimônias que designam o conjunto 
de eventos que tem como objetivo “fazer passar um indivíduo de uma situação determinada a outra situação 

igualmente determinada” (VAN GENNEP, 2011, p.24).  
19

 O tabaco, o álcool, a carne, o sexo, são alguns destes poluentes, pois exigem grande esforço do corpo para 

serem consumidos e eliminados (CAVALCANTI, 1983).   
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3.2  Espíritos obsessores e sofrimento segundo a doutrina espírita  

    

Reencarnar equivale a uma provação em que para alcançar o aprendizado e evoluir 

espiritualmente, a pessoa vivencia experiências que podem lhe causar sofrimentos. A doença é 

um dos sofrimentos existentes na vida do desencarnado que em alguns casos simboliza a sua 

má conduta na vida passada.   

  

No Espiritismo, as doenças que implicam um defeito físico são geralmente vistas 

como cármicas, produto de más ações e simultaneamente punição e redenção de 
crimes e maldades cometidos em vidas pretéritas. O paraplégico ostenta em seu corpo 

seu mau passado, é um símbolo vivo do carma, da reencarnação. É "um Espírito 
sofredor e necessitado". Todos os homens redimem também nessa vida seu passado, 
e são também, em grau menor, sofredores e necessitados. (CAVALCANTI, 1997, 

p.61)  

  

No Brasil, a feição terapêutica para as doenças cármicas é válida, porque existe o 

pressuposto da misericórdia e do perdão divinos, heranças do catolicismo (AURELIANO, 

2012). O espiritismo kardecista não cita tratamentos para essas doenças, mas frisa a justiça 

divina como justificativa para punir os espíritos pelos atos errantes. A justiça divina atua 

através da lei de causa e efeito, segundo a qual,  

  

[...] todo efeito tem uma causa, essas misérias têm uma causa, e desde que se admita 

um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, 
uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela, quer dizer, pertencer a 

uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se 
faz, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal; se não 
fizéssemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é 

impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus 
(KAREDC, 2008 [1864], p.56).  

  

  

O suicídio, por exemplo, é rejeitado, porque o espírito abdica da materialidade para 

encurtar o caminho que o leva a outra vida e “ninguém viola a Lei de Deus, que proíbe ao 

homem encurtar sua vida” (KARDEC, 2008[1864], p. 61), sua punição é não se reunir com 

aqueles com quem compartilhou afetos
20

.   

Entre os tratamentos de cura ofertados pelas inúmeras comunidades espíritas do Brasil 

estão o passe, a prece, a água fluidificada, o reiki, os florais, os medicamentos homeopáticos, 

                                                   
20

 Isto até este Espírito ser resgatado do Vale dos suicidas que é o lugar para onde vão os suicidas. Além do que 

foi dito, o suicídio é visto como uma falta de fé, incredibilidade na ideia de que na vida futura o individuo obterá 

os sucessos e felicidades que não desfrutou nesta vida (KARDEC, 2008 [1864]).  
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cromoterapia e a cirurgia espiritual
21

.  Os dois primeiros tratamentos são essenciais em todo 

grupo espírita de cura, os outros advém da medicina alternativa/complementar e são 

reconhecidos pelos organismos oficiais de saúde (AURELIANO, 2013).   

A desobsessão também constitui um tipo de tratamento de cura para as pessoas que 

são acometidas por aflições causadas por Espíritos obsessores e também para estes últimos. Os 

obsessores motivam e são motivados pela dor, ignoram a maneira correta de agir, sofrem por 

isso, e fazem os espíritos reencarnados sofrerem.  

Os Espíritos obsessores são conhecidos pela doutrina como Espíritos imperfeitos, por 

causa da ignorância, da propensão ao mal, da inveja, da dificuldade em perdoar, do orgulho, 

egoísmo e outras paixões que atrapalham o seu discernimento (KARDEC, 2013[1857]). 

Contudo, isso não quer dizer que eles sejam maus, são Espíritos que necessitam de ajuda para 

mudar sua condição e alcançar elevação espiritual. Encontram-se estagnados, nem encarnam e 

nem evoluem, estando presos ao mundo material sem, no entanto, vivenciá-lo.   

O perigo que eles representam está na interferência que provocam na vida dos Espíritos 

encarnados, mesmo quando não são vistos ou sentidos. Influenciam os pensamentos e atos, 

intervindo no livre arbítrio do Espírito encarnado. “O pensamento sugerido torna-se seu, e seu 

pensamento se anula. Ele torna-se, como vimos um médium às avessas. Obsidiado e obsessor 

apresentam-se confundidos num mesmo personagem” (CAVALCANTI, 1983, p.118), esta 

consiste na terceira etapa da obsessão.  

Fora esta última, a obsessão se divide em mais duas etapas: a obsessão simples ocorre 

quando o Espírito inferior interfere na força moral da vítima e a fascinação, quando o obsessor 

age diretamente sobre o pensamento da pessoa. De acordo com "O Livro dos Espíritos" 

(KARDEC, 2013 [1857]) é impossível a coabitação num mesmo corpo por dois Espíritos 

diferentes, porque isso configura a possessão, o que pressupõe a existência dos demônios. Os 

demônios são seres maus por natureza o que é incompatível com os Espíritos.  

                                                   
21

 O Espírito do Dr. Adolph Fritz, médico alemão que morreu durante a Primeira Guerra Mundial é uma das 
entidades mais conhecidas quando se fala em cirurgia espiritual. Muitos médiuns alegaram incorporar Dr. Fritz 

durante os trabalhos espirituais de cura em que ele utilizava facas de cozinha, tesoura e até serra elétrica para 
operar. João de Deus é outro médium cirurgião que vive em Abadiânia, Goiás e é conhecido também 
internacionalmente pelas operações espirituais envolvendo cortes nos pacientes. Segundo Waleska Aureliano 
(2011) alguns grupos mais ortodoxos da Federação Espírita Brasileira entendem que as cirurgias que envolvem 
cortes são desnecessárias, porém os que aprovam afirmam que este tipo de cirurgia é uma provação dos Espíritos 
direcionada às pessoas mais descrentes. O médium dirigente da FEAC me disse algo semelhante sobre o uso do 
bisturi e da tesoura durante as cirurgias espirituais realizadas na casa. Não há uma exigência de instrumentos para 

a eficácia da cirurgia, os objetos apenas conferem mais credibilidade para aqueles que ainda estão presos ao 
modelo cirúrgico dos sistemas biomédicos.  
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Além disso, a “possessão só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta 

em que uma alma pode achar-se com relação a Espíritos imperfeitos que a subjuguem” 

(KARDEC, 2013 [1857],  p.242).   

Sendo assim, a possessão não é o termo considerado para nomear a ação dos Espíritos 

obsessores, o transe
22

 é o termo mais bem aceito para indicar a perda do controle corporal do 

obsidiado.  Porém este é um sofrimento considerado consentido, porque o obsessor se alia ao 

espírito do obsidiado, e o faz por afinidade de pensamentos e vontades com o espírito do 

encarnado. Por este motivo, adoecer é um processo no qual o sujeito é ativo, pois ele se deixou 

estar suscetível às influências negativas. De modo inversamente proporcional, ele também 

pode se tornar agente no seu tratamento de cura espiritual, tornando seus pensamentos 

positivos e fazendo preces para que sua vibração espiritual se eleve. Sobre a eficácia da prece 

para a cura, a doutrina espírita esclarece:  

  

Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons Espíritos que acorrem a sustentá-lo 
em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força 
moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se 

afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas 
próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde, em consequência 

de excessos a que se entregou, e arrasta, até o termo de seus dias, uma vida de 
sofrimento: terá ele o direito de queixar-se, se não obtiver a cura que deseja? Não, 
pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. 

(KARDEC, 2008[1864], p.232)  

   

Durante o tratamento de desobsessão atuam o médium de incorporação, o Espírito 

superior, o doutrinador e o Espírito inferior (CAVALCANTI, 1983). O médium incorpora o 

Espírito obsessor e o doutrinador tem como função conduzir ensinamentos ao Espírito inferior 

para que ele se arrependa. O doutrinador também protege o médium por meio de preces e 

passes para que ele se mantenha imune às vibrações inferiores. Há notável contraste de 

linguagem e postura entre Espírito inferior e doutrinador. O obsessor, geralmente, é 

direcionado para a sessão involuntariamente, sua linguagem pode ser agressiva, ofensiva e 

descrente. O doutrinador, pelo contrário, fala baixo, com calma, emanando vibrações positivas 

em todo momento.  

 

Segundo uma médium, porém, os Espíritos superiores observam todo o tempo os 
inferiores, atentos ao momento indicado para sua regeneração, e levam-nos à sessão 
baseados em rápidos pensamentos, desejos, pequenos sinais de um desejo de 

recuperação, "um lampejo de possibilidade que eles não querem admitir". 
(CAVALCANTI, 1983, p.)  

                                                   
22

 Partilho com Cavalcanti (1983) a utilização da palavra transe como sendo o termo espírita para a manifestação 

mediúnica.   
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  No artigo “Efeito físico no indivíduo na ideia de morte sugerida pela coletividade”, 

Mauss (2003) explora a influência do meio social sobre os efeitos físicos que culminam na 

morte do indivíduo. Para ele, em algumas sociedades é comum que a obsessão de um 

indivíduo pela morte tenha sido causada pela sugestão do grupo social. Mauss evidencia os 

casos em que o indivíduo não sabe se está doente, mas tem certeza que vai morrer. Ele explica 

que a ruptura de comunhão do indivíduo com o grupo é o que o leva a crer na sua própria 

morte. Então, quando uma doença o atinge ele sabe que irá morrer, mas não por causa da 

doença em si, mas por ter cometido uma falta social. Uso este texto porque ele toca em dois 

pontos relevantes para a doutrina espírita que geram sofrimento: o adoecimento e a morte.  

Mauss elucida neste estudo de casos a influência da crença na eficácia das palavras. 

Seguindo a mesma crença, os espíritas falam da força dos pensamentos negativos e positivos 

para os estados de adoecimento e saúde. A linguagem está além da expressão verbal, pois 

abrange também os gestos, comportamentos e pensamentos. Ainda que não haja manifestação 

verbal de um pensamento ele se configura como linguagem mentalizada pelos indivíduos. 

Como eu havia dito, o pensamento é um dos meios de manter a vibração espiritual elevada e 

assim se proteger dos Espíritos obsessores. Portanto, além de diferenciar os Espíritos, a 

linguagem é determinante para a cura ou para o adoecimento da pessoa.   

O outro aspecto ressaltado por Mauss é a interpretação da morte como uma ruptura 

com o grupo social. Para grande parte das sociedades ocidentais a morte é uma das causas do 

sofrimento humano e é uma das aflições humanas citadas na doutrina kardecista. A morte dos 

entes queridos adquire uma nova interpretação no espiritismo que é o que permite os 

indivíduos reformularem o sentido da morte.   

Os espíritas não usam o termo morte, por entenderem que só o corpo é extinto, mas o 

espírito continua vivo em outro plano existencial. A possibilidade de reencontrar o ente 

querido em outra vida é o que atenua o sofrimento e ajuda o indivíduo a reelaborar um sentido 

para a vida, já que na perspectiva espírita a vida é uma provação.   
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CAPÍTULO 4  

4.1  Fraternidade Espírita Amor e Caridade  

   

Para entender o que hoje é a Fraternidade Espírita Amor e Caridade é preciso antes de 

tudo voltar no tempo e descrever o percurso pessoal de Rodrigo, o médium dirigente da FEAC. 

Em sua narrativa pessoal ele me contou que há dezoitos anos exerce o trabalho espiritual de 

cura. Inicialmente colaborava como voluntário em outra casa espírita conhecida por todos 

como Curtume
23

 e dirigida por Pausanes. Até então Rodrigo não tinha desenvolvido a 

comunicação com o Dr. Pedro Luiz, o seu guia espiritual, ele ajudava nos passes e na 

desobsessão. Quando um dos médiuns do Curtume precisou sair, o médico espiritual que 

trabalhava com ele chamou Rodrigo para conversar. O médico espiritual disse que um amigo 

dele que também era médico espiritual iria trabalhar com Rodrigo e assim ele desenvolveria a 

mediunidade. Segundo Rodrigo está é uma das maneiras de se tornar um voluntário nos 

trabalhos espirituais, através de um chamado direto de um Espirito de Luz
24

. No entanto, a 

negação do chamado não implica em nenhuma penalidade espiritual, visto que o indivíduo tem 

livre arbítrio para fazer suas escolhas.  

Um tempo depois, o Curtume precisou ser desocupado e a comunidade espiritual que 

atuava lá saiu em busca de outro local onde pudesse continuar suas atividades. Encontraram 

um galpão que ficava próximo ao corpo de bombeiros da cidade e Rodrigo relata que antes de 

pagarem o primeiro aluguel, eles receberam a notícia de que dois galpões haviam sido doados 

anonimamente. A escritura foi passada em nome da casa espírita que foi registrada como Casa 

de Caridade Juscelino Kubistchek (CCJK), também conhecida como Galpão. Rodrigo atribui 

esse ato a alguém que provavelmente recebeu algum tipo de cura na casa, mas não quis se 

revelar, mantendo a discrição. Há pouco mais de um ano houve um desentendimento na CCJK 

e Rodrigo, juntamente com outros 25 membros, romperam com a Casa dirigida por Pausanes.   

Da fragmentação da Casa de Caridade Juscelino Kubistchek surge a Fraternidade 

Espírita Amor e Caridade. Localizada no município de Sete Lagoas, MG a FEAC fica em um 

local cedido sem nenhum custo e divide o espaço com uma oficina mecânica que funciona 

durante a semana. O dono do local reside em Nova York, EUA e soube através de seu filho 

                                                   
23

 O curtume era uma fábrica de couros inativa que pertencia à família de Pausanes e que serviu como local de  
atuação dos trabalhos espirituais.                                                                                                                                                         
24

 Os Espíritos de Luz são também chamados de Espíritos Puros e vive versa. 
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que Rodrigo e outros irmãos
25

 espíritas estavam em busca de um espaço para trabalhar.  A 

FEAC tem pouco mais de um ano de existência, começou em agosto de 2015 e conta hoje com 

42 voluntários de diversas profissões como, engenheiro, médico, psicóloga, advogado, 

contadora, mecânico e outros. Rodrigo é o dirigente da FEAC e é quem incorpora o guia 

espiritual da casa, Dr. Pedro Luiz
26

.   

A biografia do Dr. Pedro Luiz ainda é desconhecida para Rodrigo, porque o mentor 

nunca lhe contou nada pessoal. Mesmo assim, Rodrigo fez e continua fazendo pesquisas sobre 

a possível identidade do médico espírita. Ele já suspeitou que Dr. Pedro Luiz pudesse ter sido 

o homem que deu nome a uma das ruas de Sete Lagoas, mas descartou a possibilidade porque 

o doutor que dá nome à rua foi advogado. Recentemente Rodrigo diz ter localizado a história 

de um médico que viveu na Europa, num país próximo à Holanda. Esse médico veio para o 

Brasil com o intuito de colaborar no crescimento da medicina ainda pouco desenvolvida do 

país. Ficou um tempo na capital paulista e depois viajou para o interior do estado. Estimulado 

a ensinar a população sobre os cuidados com a saúde, escreveu livros, prescreveu 

medicamentos e ensinou sobre o uso de ervas naturais.   

Quando pergunto a Rodrigo sobre como ele separa a sua pessoa, do médico 

desencarnado ele frisa que controla sua mediunidade não permitindo que ela se manifeste fora 

da Fraternidade e que durante os trabalhos espirituais “entrega o corpo e o espírito” para o Dr. 

Pedro Luiz. Assim como outros médiuns, não toma para si o mérito da cura, ao contrário se 

coloca como instrumento do curador. Rodrigo diz que “a vaidade derruba o médium” e por 

isso a separação entre ele e o Dr. Pedro Luiz é destacada quando fala do médico na terceira 

pessoa. O próprio espírito do médico tem postura semelhante diante da sua própria biografia.  

Esta conduta mostra que não promover suas ações através da exaltação do “eu”, é um valor da 

pessoa espírita que os indivíduos tomam como referência para si. Rodrigo prossegue 

afirmando que muitas vezes o médium “é mais devedor do eu outras pessoas” e que por isso, 

necessita ajudar os outros através da mediunidade para melhorar seu próprio carma. O que ele 

destaca é que a disciplina é essencial em tudo, pois só com disciplina ele consegue controlar 

sua mediunidade, estudar e se manter afastado das influências negativas. É como se a 

disciplina fosse o primeiro requisito para se alcançar todo o resto.  

Nas palavras de Rodrigo o propósito da FEAC é “trazer as pessoas para um 

entendimento e conhecimento maior sobre a doutrina e os ensinamentos do nosso mestre Jesus, 

                                                   
25

 O termo „Irmãos‟ aparece nas falas e palestras de frequentadores da casa, eles não se referem uns aos outros o 

tempo todo como „Irmãos‟, mas o termo é enfatizado nos momentos em que a fala é pública. 
26

 Rodrigo incorpora outros dois médicos identificados como Dr. Escobar e Dr. Reimidas, que colaboram com o 

Dr. Pedro Luiz, o mentor espiritual de Rodrigo e da Fraternidade Espírita Amor e Caridade. 
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colocando em prática a Lei do Amor e da Caridade para com o próximo”. A caridade é                                                                                                                                        

outro valor que caracteriza a FEAC. Eleita como “a rainha das virtudes”, como, foi dito por um 

palestrante, ela contribui para a salvação do espírito.  

Para ilustrar bem o que representa a Lei do Amor para a FEAC vou relatar o que foi 

dito por uma palestrante numa sexta feira em que estive presente. Trazendo consigo uma cópia 

do “Evangelho Segundo o Espiritismo”, Denise discute sobre o que é o maior mandamento de 

Deus que é “Amar ao próximo como a si mesmo” (KARDEC, 2008 [1864], p.110), resumido 

na Lei do Amor.   

A palestrante narra a passagem em que Jesus é confrontado pelos Judeus a opinar 

sobre o que pensa a respeito dos impostos que são pagos pelo povo a César. A pergunta era 

maliciosa, visto que esperavam que o que Jesus dissesse servisse de justificativa para a 

repressão violenta dos romanos. Jesus responde da seguinte maneira: “Dai a César o que é de 

César, e a Deus o que é de Deus” (KARDEC, 2008 [1864], p. 111). Como uma consequência 

da Lei de Amor, esse princípio manifestado por Jesus é interpretado pela palestrante e pela 

doutrina espírita como os deveres familiares, sociais e espirituais que todo indivíduo tem que 

cumprir. Assim, a Lei do Amor deve ser aplicada em todas as extensões da vida humana.   

Com a maestria de quem está habituada a contar histórias, Denise nos envolve com 

exemplos que tocam na Lei do Amor. Ela nos conta que durante o conflito entre hindus e 

muçulmanos na Índia, um homem hindu procura Mahatma Gandhi e lhe joga um pedaço de 

pão pedindo que Gandhi coma para que o homem não vá para o inferno. Gandhi o indaga do 

porquê desta certeza e o homem confessa arrependido que havia matado uma criança 

muçulmana em retaliação ao assassinato de seu próprio filho pelos muçulmanos. Gandhi 

aconselha que se este homem quiser se redimir perante Deus o que ele poderia fazer era adotar 

outra criança muçulmana e criá-la dentro dos preceitos religiosos muçulmanos, como seus pais 

fariam. Gandhi diz ao homem que só tal gesto poderia fazer com ele se redimisse perante 

Deus, porque o homem estaria proporcionando a outra criança ter aquilo que ele tirou do 

menino que assassinou. Ou seja, o direito de crescer dentro dos ensinamentos da sua religião 

de origem.   

Depois ela cita mais uma curiosidade de outra personalidade conhecida. Narra que 

certa vez o filho de um amigo de Beethoven havia falecido e que o músico foi até sua casa e 

tocou por meia hora o piano. Este gesto foi lembrado pelo amigo que disse ter sido este seu 

momento de maior consolo. Nestes dois casos, aplica-se a máxima “faça com o outro o que 

você gostaria que fizessem por você”.  
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Denise continua com os exemplos, e desta vez relembra uma tragédia história que foi 

a explosão das usinas nucleares em Fukushima, no Japão em 2011.  Em razão deste desastre, a 

população japonesa precisou do apoio de muitos voluntários para auxiliarem na distribuição de 

alimento, roupas e outros itens básicos. Um ex-soldado vietnamita prestou serviços voluntários 

na ocasião e observando uma longa fila de pessoas de todas as idades aguardando por 

alimento, ele avistou no final da fila uma criança de uns seis anos. Como os voluntários tinham 

todos os dias a sua marmita de comida garantida, ele quis ceder a dele ao menino do fim da 

fila. Para sua surpresa o menino agradeceu pela marmita, saiu da sua posição e foi ato início da 

fila para oferecer a marmita a quem estava à frente.   

Para falar de um acontecimento mais próximo, Denise nos conta que certa vez o 

estagiário da empresa onde ela trabalha chegou nervoso do banco, porque havia atendido ao 

pedido de uma senhora que queria passar na sua frente na fila. Depois de pagar as contas, a 

mulher revelou que na verdade não necessitava como havia demonstrado, de ultrapassar a fila 

e ainda saiu do banco caçoando do rapaz. Com isso, Denise explica ao rapaz que deveria 

perdoar aquela senhora e que ela responderia por seu ato a Deus, porque naquele momento ela 

não só desrespeitou uma lei social, mas também a Lei do Amor.   

Aos poucos fui me dando conta da forte relação entre as leis sociais, leis espíritas e  

carma. Confirmei meu raciocínio quando a palestrante afirma que “quanto mais desenvolvido 

um país é de menos leis ele precisa”. A lei do Amor é segundo Denise, a lei máxima divina 

que se fosse seguida por todos os grupos sociais, eles não necessitariam de tantas leis sociais, 

porque bastaria o amor com o próximo para que fizessem escolhas que não prejudicariam 

ninguém. Daí ela busca um exemplo de comportamento na Suíça, de como as pessoas ao 

procurar por vaga no estacionamento, se preocupam em estacionar ao fundo para não 

atrapalhar quem ainda virá para estacionar. Em todo momento ela nos leva a refletir sobre 

como seria nossa reação se estivéssemos passando por alguma das situações mencionadas.   

Na visão espírita, quando burlamos as leis sejam elas sociais ou espirituais, estamos 

contribuindo de maneira negativa com o nosso carma. Assim há um entendimento determinista 

da cultura de acordo com o carma coletivo de um povo, isso explicaria os valores, tradições, 

desenvolvimento científico, problemas econômicos e sociais. Vê-se que o caráter evolucionista 

da doutrina espírita prevalece como parte da cosmologia da religião.  

  

As raças que chamais selvagens são Espíritos apenas saídos da infância, e que aí 

estão, por assim dizer, em educação, e se desenvolvem ao contato de peritos mais 
avançados. Vêm em seguida, as raças semicivilizadas, formadas desses mesmos 



40  
  

Espíritos em progresso. Estão aí, de alguma sorte, as raças indígenas da Terra, que 

cresceram, pouco a pouco, depois de longos períodos seculares e das quais algumas 
puderam atingir o aperfeiçoamento intelectual de povos mais esclarecidos 
(KARDEC, 2008 [1864], p.41).  

  

 

 Entretanto, num primeiro momento pode parecer paradoxal, porque o evolucionismo 

espírita diz respeito aos valores espirituais, mas a consequência da elevação espiritual de um 

povo parece estar atrelada as condições materiais, sua tecnologia e ciência. Não por acaso, 

Denise escolheu a Suíça como exemplo, modelo europeu de país desenvolvido 

economicamente, com alto custo de vida e com bons indicadores sociais.    

  

Dando ao homem o livre arbítrio, quis que ele alcançasse, por sua própria existência, 

a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus 
esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao 

bem nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, 
como os animais. A fortuna é um meio de prova-lo moralmente, mas como, ao 
mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela 

fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve 
possuí-la para experimentar servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer; mas 

como há a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo; que, 
aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia e o aprimoramento do globo 
com isso sofreria, cada um a possui a seu turno: quem não a tem hoje, já a teve ou 

terá numa outra existência, e quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há 
ricos e pobres porque Deus justo, cada um deve trabalhar a seu turno; a pobreza é 

para uns a prova da paciência e da resignação; a riqueza é para outros a prova da 
caridade e da abnegação (KARDEC, 2008 [1864], p. 160).  

  

  

A doutrina explica a desigualdade de riquezas entre os indivíduos ora como provação 

de sua caridade, caso seja rico, ora como capacidade de resignação e humildade, caso seja 

pobre. Além do que, a riqueza é também um meio de alcançar o progresso, ou seja, os bens 

materiais podem favorecer a elevação espiritual dos indivíduos quando eles são usados para o 

bem de quem necessita de ajuda.  

Os trabalhos terapêuticos ofertados pela FEAC somados à doutrinação espirita e as 

atividades de caridade dentro e fora da casa constituem uma rede de aliança entre pessoas que 

partilham sofrimentos. Portanto, adoto o critério esboçado por Suzane de Alencar Vieira 

(2014) 
27

 para caracterizar a FEAC como uma “Irmandade de sofrimento”. Através dos 

tratamentos espirituais, das palestras, do trabalho de caridade e da empatia pelos dramas 

vivenciados por outros irmãos é que as relações sociais são renovadas e a experiência 

individual é ressignificada.   

                                                   
27

 Para se referir ao drama radiológico desencadeado pelo césio-137 na cidade de Goiânia, em 1987, Suzane de 
Alencar Vieira (2014) se baseia no significado de comunidade de aflição de Victor Turner (2005). Segundo ela, a 
comunidade de sofrimento de Goiânia perpetua e atualiza o sofrimento através das relações sociais e das 
narrativas pessoais.   



41  
  

Ancorada no espiritismo, a Casa funciona como um local em que as pessoas buscam 

tratamento para suas aflições que mesmo quando são físicas têm causas espirituais. As relações 

de fraternidade entre voluntários e frequentadores, permitem que a FEAC funcione de forma 

colaborativa. Existem os voluntários já reconhecidos, mas todos que têm vontade de aprender e 

ajudar são bem vindos e bem recebidos.      

A FEAC ainda não é reconhecida oficialmente pela Federação Espírita Brasileira 

(FEB), apesar de ter registro jurídico e possuir estatuto de funcionamento próprio. A FEB não 

reconhece as Casas Espíritas que utilizam o reiki a homeopatia, os florais e outras terapias de 

cura designadas como alternativas. Há outras tensões que envolvem o reconhecimento da 

FEAC pela FEB, como o uso de imagens, terapias alternativas de cura e os modos de 

divulgação da doutrina (AURELIANO, 2011) Os voluntários da FEAC não assinam nenhum 

termo de compromisso com o trabalho que exercerão, eles se organizam conforme sua 

disponibilidade de horários, desempenhando função regular na casa. O fato de não ter o 

reconhecimento da FEB não é exclusividade da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, isso só 

mostra que o movimento espírita no Brasil não é homogêneo, apesar da tentativa de controle 

institucional por parte da FEB. Além disso, isso não interfere na credibilidade da FEAC dentro 

do movimento espírita que é crescente e se preocupa acima de tudo com idoneidade das casas 

espíritas.  

A FEAC é uma casa espírita que oferece tratamentos espirituais de cura, mas ser 

espírita não é condição exclusiva para frequentá-la, nada é dito ou imposto neste sentido. 

Contudo, a evangelização é constantemente reativada nas palestras, nos trabalhos, nas 

conversas, nas posturas e, sobretudo, durante os tratamentos e recomendações feitas para que a 

pessoa se liberte de sua aflição.  
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4.2  Os tratamentos espirituais da FEAC  

  

A Fraternidade Espírita Amor e Caridade (FEAC) funciona nas sextas feiras a partir 

das oito horas da noite realizando o trabalho de desobsessão durante a sessão mediúnica. 

Quando os frequentadores chegam começam a enfileirar as cadeiras de frente a uma pequena 

mesinha de apoio situada à frente. Toda sexta feira antes da sessão começar, um palestrante 

voluntário discute um assunto da doutrina espírita, geralmente usam como apoio uma das 

obras do Pentateuco kardequiano
28

. Depois de uma hora de evangelização todos são 

convidados a participarem da mesa mediúnica que acontece no andar de cima, no cômodo 

onde fica a mesa rodeada de cadeiras. Lá em cima, sob uma luz azul, as paredes são decoradas 

com algumas imagens de Espíritos puros que frequentam a casa, incluindo Jesus Cristo.  

Quando as pessoas se sentam, Rodrigo anda pelo cômodo olhando e escolhendo quem 

será convidado para participar da mesa mediúnica. Como ele me contou, este é um momento 

de mediunidade consciente em que ele escolhe as pessoas através da intuição e também pela 

indicação do Dr. Pedro Luís. Assim que todos tomam seus lugares Rodrigo instrui que aqueles 

que estiverem participando da mesa pela primeira vez mantenham-se em oração. Rodrigo fala 

em voz alta que ali será feito um trabalho de desobsessão e pede a ajuda dos Espíritos de Luz 

protetores da Casa e dos Pretos- Velhos e Caboclos para que a sessão aconteça.   

Chamou-me bastante a atenção ele ter se referido as duas ultimas entidades, que 

permeiam as religiões de matriz africana. Sobre isso, Rodrigo me disse que alguns Espíritos de 

Luz aparecem na forma de Caboclos ou Pretos- Velhos para não serem reconhecidos, visto que 

prezam pela discrição e simplicidade. Ele ainda menciona que é através principalmente da 

linguagem que eles são reconhecidos pelos médiuns. Ressalta também que estes Espíritos não 

possuem vícios e nenhum tipo de prazer com o fumo ou a cachaça. Sendo esses hábitos 

renegados pelo espiritismo, os Espíritos elevados não compactuam do seu uso, porque 

entendem que eles são elementos de ligação com a vida material, considerados excessos e 

vícios que dominam o corpo.   

Em uma das sessões que participei um Espírito obsessor foi quem pediu por cachaça e 

achava que se encontrava num bar, ignorando onde estava. O doutrinador nega veementemente 

                                                   
28

 Assim são conhecidas as cinco principais obras da codificação feita por Allan Kardec que são: "O Livro dos 
Espíritos" (1857); "O Livro dos Médiuns" (1861); "O Evangelho segundo o Espiritismo" (1864); “O Céu e o 

Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo (1865); e “A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o 

Espiritismo” (1868)”. Informação retirada do site: http://www.oconsolador.com.br/5/esde.html.  
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a bebida e afirma que ali não tem cachaça e ninguém que goste da bebida e que ele foi trazido 

para ser ajudado. O obsessor decepcionado continua a pedir pela bebida e começa a reclamar.  

Depois das instruções, Rodrigo convoca todos para orar o Pai Nosso e a Ave Maria, 

então as manifestações se iniciam. A grande maioria dos Espíritos obsessores está ali contra 

sua vontade e por isso, muitas vezes são agressivos e debochados. À distância observo, com 

dificuldade, os gestos dos médiuns que incorporam e a técnica dos doutrinadores. Alguns 

obsessores, batem na mesa, xingam, exaltam o tom de voz, mas mantém as pernas unidas em 

baixo da mesa. Os doutrinadores a todo instante aparecem para fazer uma espécie de limpeza 

energética passando as mãos na cabeça sem tocar nas pessoas, os doutrinadores falam baixo 

em seus ouvidos tentando lhes convencer a mudar de atitude. As conversas têm um tom 

pedagógico, sem repressão, alguns doutrinadores circulam em volta da mesa e outros ficam 

sentados, estes são os doutrinadores de apoio. Os doutrinadores de apoio observam o 

desenrolar da sessão e chamam os colegas quando algum obsessor se excede manifestando 

raiva ou chorando. Todos os outros que não estão na mesa mediúnica observam o ritual e 

alguns se concentram orando, ou apenas observam. No meu caso alternei a observação com a 

oração para manter a vibração positiva durante os trabalhos.  No final da sessão os obsessores 

abandonam a mesa e as pessoas retomam a consciência. Os doutrinadores e médiuns puxam 

uma oração final, agradecem as entidades protetoras e depois cantam uma música para 

encerrar os trabalhos. Por fim, as pessoas descem para tomar o passe individual final e depois 

são liberadas para irem embora.    

O trabalho da sexta feira é aberto a todos os interessados
29

, sendo restrito apenas para 

as crianças
30

. A desobsessão é um tipo de trabalho de caridade para com os Espíritos 

inferiores, que sofrem e fazem os encarnados sofrerem também. Outro trabalho destinado à 

caridade com os mais pobres é feito também nas sextas feiras, fora da FEAC e antes da sessão 

de desobsessão começar. A caridade é estendida também para aqueles que sofrem com a falta 

de alimento, roupas e outros bens materiais básicos. O grupo que participa se divide entre dois 

bairros mais periféricos da cidade distribuindo marmitas de comida, leite, pão, balas e doces 

para crianças.  

                                                   
29

 Está é uma das diferenças da FEAC em relação a outras casas espíritas. Grande parte das sessões mediúnicas 

de desobsessão são fechadas, estando acessíveis para um numero restrito de participantes. O que me foi dito é que 
o fato deste trabalho ser público gera algumas discordâncias dentro das comunidades espíritas. Alguns pensam 

que a sessão não pode ser aberta, porque expõe os Espíritos desencarnados e pode lhes constranger. Porém na 
visão de quem defende a sessão de desobsessão pública, afirma que ela colabora para a doutrinação dos 

encarnados e para a credibilidade do trabalho de caridade de desobsessão, sem prejudicar o andamento da sessão.   
30

 As crianças participam dos tratamentos espirituais e da evangelização infantil, ambos ofertados aos sábados.  
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Aos sábados os trabalhos são mais intensos feitos com grupos de pessoas que passam 

por um mesmo tipo de tratamento de cura. A FEAC abre às 14:00 e fecha em torno das 22:00, 

durante todo este tempo Rodrigo fica integralmente na sala de tratamento e se mantém apenas 

com água e energético sem álcool. Os trabalhos consistem em reiki, água fluidificada, passe 

mediúnico, desobsessão, palestras e cirurgia espiritual.   

O reiki é uma técnica de origem oriental que integra as práticas terapêuticas 

alternativas (AURELIANO, 2012). Tem como finalidade estabelecer o equilíbrio energético e 

a saúde da pessoa aplicando a energia vital universal, conhecida como ki (BABENKO, 2004).   

De acordo com Cavalcanti (1983) os fluxos energéticos são pontos específicos 

localizados no corpo e que o atravessa. Esses pontos são chamados de chakras e os mais 

conhecidos são: o coronário, localizado na cabeça e responsável pela vida mental e psíquica do 

homem; o frontal, onde fica a glândula da hipófise, regulando o intelecto; o laríngeo, situado 

na garganta e corresponde às glândulas tireoide e paratireoide, controla a respiração e a fala; o 

cardíaco fica no coração e comanda as emoções; o esplênico fica na região que corresponde ao 

baço e filtra as energias que circulam no períspirito; o gástrico ou plexo solar fica no estômago 

e regula as funções alimentares; genésico ou plexo sexual, corresponde à criatividade, função 

sexual e reprodutiva.  

O passe é a transmissão de fluídos de períspirito para períspirito através da imposição 

de mãos, usualmente feita sem o toque. Existem três tipos de passe, o individual, o autopasse e 

o passe coletivo.  Neste último, o médium doa seus fluídos para mais de uma pessoa.   

  

Ao toque da energia do passe, com a supervisão dos benfeitores desencarnados, o 
próprio enfermo, na pauta da confiança e o merecimento de que dá testemunho, emite 

ondas mentais características, assimilando os recursos vitais que recebe, retendo-os 
na própria constituição fisiopsicossomática, através das várias funções do sangue. 
(LUIZ, 2008, p.177)  

  

  

Na entrada da FEAC fica um voluntário que distribui fichas identificadas pelo 

tratamento e pela cor. A ficha amarela é distribuída para quem vai consultar pela primeira vez, 

a ficha branca designa os que estão na UTI, esses são os casos mais graves, pois necessitam de 

mais urgência no tratamento. A ficha verde é distribuída para quem está em algum tipo de 

tratamento; o vermelho é para quem está na desobsessão; a ficha azul de prioritário é exclusiva 

para os idosos; e as crianças recebem ficha verde. Quem vai pela primeira vez deve passar 

primeiro pela consulta e depois de passar pelos tratamentos indicados, no final recebe um 
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cartão de papel contendo o item alimentício que deverá trazer na próxima semana
31

.  A ordem 

de chamada varia, mas é convocado sempre um grupo de seis pessoas mais ou menos, 

seguindo a sequência numérica das fichas, sendo que primeiro são chamados os que estão com 

ficha de UTI. No cômodo de cima há outra sala de espera antes de entrar para a sala de 

tratamento, há também uma pequena biblioteca onde as pessoas podem levar como 

empréstimo livros com a temática espirita. A sala de tratamento de desobsessão individual 

também se localiza neste cômodo.  

A FEAC possui muitos mediadores simbólicos que constroem o espaço e estabelecem 

conexão entre frequentadores e Espíritos. No caso das imagens, uma de suas funções é a de 

provocar sensações específicas no seu espectador (JOLY, 1994) conectando-o a uma 

mensagem não verbal despertando emoções e memórias. Há algumas divergências entre as 

comunidades espíritas brasileiras sobre o uso de imagens, pelo receio de que haja idolatria. 

Sobre isso Rodrigo me explicou que ele não vê problema nas imagens fixadas nas paredes da 

Fraternidade, já que não há cultuação das imagens. Elas servem apenas para que ele se 

concentre na hora de se comunicar com o Dr. Pedro Luiz.  

 Na sala de tratamento há mais ou menos vinte voluntários trabalhando e um deles nos 

encaminha para deitar na maca de costas, com as palmas das mãos esplanadas para cima. A 

semelhança com o ambiente médico hospitalar é notável
32

, mas outros elementos são incluídos 

como a música instrumental suave tocada no fundo e a luz azul que recobre todo o cômodo. A 

música mantém a vibração desejada na sala de tratamentos enquanto a luz azul estimula a 

tranquilidade do ambiente.   

 São quatro macas situadas uma ao lado da outra e todos os voluntários usam 

vestimenta branca, alguns usam jaleco e outros vestem uma blusa com o emblema da FEAC. O 

voluntário que fica na cabeceira da maca filtra o assunto que será relatado ao Dr. Pedro Luiz e 

nos energiza
33

 enquanto o médium não chega. Quando chega o Dr. Pedro Luiz ele nos 

cumprimenta e nos ouve.  

                                                   
31

 Alimentos não perecíveis que depois serão usados para fazer cestas básicas que são distribuídas às famílias 

que necessitam de ajuda.   
32

 Em uma conversa que tive com Denise ela comentou que em cima do galpão onde funciona a FEAC existe um 
hospital espiritual, assim como em todo centro espírita, o que ratifica a simetria com o sistema médico. Outro 
palestrante já havia dito que os guias espirituais estariam a todo o momento presentes na Casa, assim como os 
Espíritos que necessitam de ajuda, todos estes seres invisíveis seriam nossos „companheiros‟. Os „companheiros‟ 
é uma categoria que abarca todos os Espíritos desencarnados que estão entre os encarnados lhes protegendo e 

auxiliando ou lhes perturbando e obsidiando.   
33

 Energizar é impor as mãos sob o corpo da pessoa emitindo fluidos energéticos. Entendo o passe como sendo o 

mesmo que uma energização.        
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Depois da conversa o médico repete alguns gestos no nosso corpo usando uma tesoura 

e um bisturi, como se o estivesse operando. A precisão da técnica é similar a de uma operação 

médica, mas tudo é feito sem corte, sem dor e rapidamente. Em seguida outros voluntários nos 

oferecem água fluidificada, a oração do culto do Lar
34

, e uma rosa que deve ser despetalada e 

colocada num jarro de água para ser bebida durante o dia.   

Dependendo da necessidade da pessoa ou indicação do médico o paciente passa pelo 

reiki. Já a desobsessão é indicada unicamente pelo médico, assim a pessoa vai para uma sala 

com outros voluntários da casa que farão o trabalho individual de desobsessão. Conversando 

sobre os obsessores com o médium Rodrigo, ele me disse que é comum que pessoas que 

tenham dores na região superior da coluna, próximo ao pescoço estejam sob domínio de um 

Espírito inferior. Um das formas que o obsessor se associa a um Espírito encarnado é 

acoplando-se na região do pescoço, Rodrigo afirma que quando isso acontece o obsessor 

exerce maior influência no obsidiado lhe causando perturbações mentais, emocionais e físicas. 

Outra forma de obsessão é quando o Espírito inferior acompanha o encarnado sem encostar-se 

a ele, neste caso ele interfere mais nos pensamentos da pessoa.  

 Desde que frequentei a FEAC nunca havia sido encaminhada para a desobsessão. 

Estranhei um pouco no começo por perceber que até as crianças e outros recém-chegados 

passavam pelo tratamento. Não encontrei uma resposta clara e imediata à minha dúvida, até 

porque a decisão de me encaminhar para a desobsessão é tomada pelo Espírito guia da FEAC, 

Dr. Pedro Luiz ou pelos doutores Escobar e Reimidas. Então me conformei com o fato de que 

alguns acontecimentos não estariam tão facilmente ao alcance da minha compreensão. Não 

conhecer de perto a desobsessão individual, por um lado me trazia conforto, porque 

ingenuamente imaginei que eu estaria numa condição espiritual diferente das outras pessoas. 

Quando fui finalmente encaminhada para a desobsessão me surpreendi muito, porque era algo 

que não mais esperava. Acho que esta foi uma daquelas situações que se encaixam na 

definição Malinowski (1976) de “imponderáveis da vida real”, porque fogem ao nosso controle 

e nossa expectativa.   

Ainda meio espantada por naquele dia inesperado estar na fila da desobsessão, 

aguardei apreensiva que me chamassem. Quando entrei na sala ela já estava ocupada por 

outros cinco voluntários que auxiliariam no trabalho. Pediram que eu me deitasse na maca de 

costas e me mantivesse e oração, e assim o fiz. Todos na sala oravam enquanto um dos 
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 Incluo como anexo III uma folha com as orientações da FEAC sobre como fazer o culto do lar.  
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voluntários assoprava minha cabeça com força como se estivesse literalmente me limpando de 

uma poeira invisível. Foram três sopros na cabeça e depois os sopros foram feitos na parte 

frontal do meu corpo, no sentido do peito para a barriga. Depois me sentei na maca e 

novamente senti a minha cabeça sendo soprada na parte de trás e todos continuavam rezando 

baixo. Fiquei calma, apenas me concentrando no sopro gelado que eu recebia e que diminuía 

minha ansiedade.  Por fim, antes de ir embora um dos voluntários me recomendou fazer o 

culto do lar em casa ao menos um dia na semana. O culto do lar é uma extensão do tratamento 

espiritual fora da FEAC, ele possibilita que a pessoa eleve sua vibração espiritual criando uma 

sintonia que não é receptiva para o Espírito inferior.  

Se antes eu não compreendia por que eu não era indicada para a desobsessão, passei a 

me indagar porquê fui daquela vez. Fiquei me perguntando sobre o que eu teria dito ao 

Doutor
35

 que o levou a me direcionar para a desobsessão, então me lembrei de todas as outras 

ocasiões em que estive com ele. Nas primeiras consultas eu estava tensa, sempre tímida e um 

pouco desnorteada. Apesar de estar ali buscando um auxilio espiritual foi difícil para eu expor 

a minha dor para um outro que eu não conhecia, mas que podia enxergar o que era intangível 

em mim e que mesmo eu não dominava. Além do que, era inevitável teorizar sobre quem era 

aquele Espírito que me tratava e onde estava o homem que eu via. Passando algumas sessões, 

resolvi que sempre que chegasse ali focaria na dor física e na vontade que eu tinha de me ver 

livre dela. Ignorava desta forma, todo o sentido espiritual do tratamento e o meu próprio 

envolvimento para conseguir obter a cura. Aos poucos fui conectando a teoria com as minhas 

próprias experiências e usei a doutrina espírita a meu favor.   

Em uma das sessões resolvi me colocar mais para que o Doutor me desse uma 

resposta diferente do que ate então ele havia me dito. Contei a ele sobre o que eu estava 

pensando sobre a minha dor e como eu refletia sobre ela a partir do aprendizado espiritual que 

a Fraternidade estava me oferecendo. Demorei muito para me expor assim, porque havia um 

conflito interno para saber o que era ou não era relevante para o tratamento. Parte deste 

comportamento eu atribuo à minha ignorância quanto ao fundamento dos tratamentos 

espirituais, mas também por estar acostumada com o modelo biomédico de tratamento que é 

mais impessoal e objetivo. Foi então que eu disse a ele que achava ter encontrado uma das 
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 Escolhi a palavra doutor justamente, porque durante os tratamentos não pude identificar qual dos Espíritos de 
Luz me atendia. Dr. Pedro Luiz é quem realiza a maior parte dos tratamentos e ele é o Espírito guia da FEAC, 
mas Dr. Escobar e Dr. Reimidas também realizam os trabalhos e se comunicam diretamente com Dr. Pedro Luiz. 
Alguns frequentadores conseguem diferenciar o Dr. Pedro Luiz do Dr. Escobar, porque dizem que o primeiro é 
mais afetuoso e delicado no trato dos pacientes, enquanto o segundo é mais direto e tem o costume de „dar 
tapinhas‟ amigáveis no ombro das pessoas como um tipo de cumprimento de intimidade. Não sei ao certo, mas 
tudo indica pelo que me falaram que quem me atendeu foi o Dr. Escobar.  
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possíveis causas da minha dor, mas ainda não sabia dizer se ela se originava no meu 

comportamento, ou se havia alguma interferência espiritual que eu desconhecia. Depois de me 

ouvir o Doutor me respondeu: “Que bom filha que você encontrou um caminho. Agora você 

pode começar a trabalhar isso”. Então ele sorriu pra mim e disse algo a mais que eu não me 

recordo, depois me deu um tampinha no ombro, como um cumprimento e pediu que me 

encaminhassem para a desobsessão. Senti alívio ao perceber que mais que avançar no meu 

processo de cura, eu pude estabelecer outro tipo de relação com o mentor espiritual da casa.   

A partir desta experiência o campo me conduziu para outra questão importante e que 

foi evidenciada na minha consulta, que é como se desenvolve a relação médico e paciente nos 

terapias espirituais de cura. Cada pessoa faz um caminho diferente para construir esta relação 

com o médico espiritual e alguns momentos requerem de nós falar mais do que ouvir. Falar e 

refletir sobre a doença é uma das formas do paciente se tornar também o sujeito de sua cura. 

Por isso, penso que Doutor estava aguardando o meu momento de ação no tratamento, que era 

pensar sobre qual seria a minha responsabilidade no meu processo de adoecimento para que 

assim ele pudesse dar sequencia ao trabalho. No momento em que eu decidi contribuir para o 

meu tratamento ele avançou para outra etapa. A continuidade do tratamento de cura espiritual 

depende do médico, dos voluntários, dos Espíritos de Luz e, sobretudo do próprio sujeito, 

porque é a partir da sua vontade e pensamentos que os outros agentes podem trabalhar.  

Quando alguém que está passando por algum tipo de sofrimento e não pode, ou não 

quer comparecer pessoalmente na FEAC, ele pode por meio de um intermediário, fazer o 

tratamento de cura a distância. Dessa forma, como me foi relatado, alguém recebe o tratamento 

para outra pessoa. Aquele que está se dispondo receber a cura pelo outro precisa mentalizá -lo, 

assim o médico espiritual através do períspirito da pessoa tem acesso ao períspirito do 

sofredor. No caso da ausência de crença no tratamento espiritual a eficácia da cura fica em 

parte comprometida, mas ainda assim pode ser atingida, porque o períspirito é parte da 

constituição da pessoa, estando presente em todos os encarnados. Ele liga o corpo ao espíri to, 

sendo, portanto, semimaterial, isso justificaria a possibilidade da cura à distância.  

Fora os tratamentos espirituais descritos neste capítulo a FEAC utiliza a Pomada do 

Vovô Pedro para oferecer alento para aqueles que sentem a dor no corpo. Esta pomada é bem 

conhecida pelas comunidades espiritas brasileiras, porque sua fórmula foi ditada por um 

Espírito de Luz para o médium João Nunes Maia em 1972
36

. Na ocasião o médium estava 
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 Ver entrevista de Juselma Maria Coelho ao site do Espiritismo BH no dia 10/06/2009. Disponível em:  
http://www.espiritismobh.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=133:pomada-vovo-pedro&Itemid=1.  

http://www.espiritismobh.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=133:pomada-vovo-pedro&Itemid=1
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prestes a lançar um livro que foi psicografado por ele e ditado por outros Espíritos. Um dos 

Espíritos pediu a João que lançasse a obra na Colônia Santa Izabel em Betim, MG, conhecida 

por abrigar as pessoas que sofrem com hanseníase. No dia do lançamento, João visualizou os 

Espíritos que haviam ditado o livro e junto deles outro Espírito se aproximou. Este Espírito se 

apresentou como vovô Pedro e ditou a fórmula da pomada para João com a condição de que o 

medicamento nunca seria vendido, caso isso acontecesse ele perderia o efeito. Cerca de quinze 

anos depois João identificou o Espírito de vovô Pedro na foto de um livro, ele era o cientista 

Franz Anton Mesmer (1734-1815). Mesmer foi o criador do mesmerismo ou magnetismo 

animal introduzido na França em 1778 e influenciou os trabalhos de Allan Kardec sobre o 

espiritismo (SILVA, 1997).   

A pomada é indicada para dores musculares, úlceras, dermatite, contusões e outros 

agravos. Quem detém a fórmula e exerce controle sobre ela é a Sociedade Espírita Maria 

Nunes (SEMAN) localizada em Belo Horizonte. A SEMAN produz e distribui as tinturas e os 

componentes básicos para a manipulação da pomada, mas hoje ela é produzida e distribuída 

em várias casas espíritas do Brasil, incluindo a FEAC.   

A pomada Vovô Pedro é o único medicamento indicado e distribuído pela FEAC, e 

como foi mencionado, não há nenhum custo para adquiri-la, ela é receitada conforme a 

necessidade e a vontade do paciente em ser curado. A fórmula da pomada é conhecida sendo 

de fácil acesso inclusive pela internet, nos meios de comunicação virtuais espíritas.  

 A eficácia da pomada está entrelaçada com o conteúdo vibracional espiritual e por ter 

sido indicada por um Espírito de Luz. A recomendação espiritual para que não haja obtenção 

de lucro com a pomada também garante sua eficácia, pois imputar um valor material ao 

medicamento reduziria seu valor espiritual. Logo, a pomada é um símbolo material de cura que 

conecta as várias comunidades espíritas brasileiras formando uma extensa fraternidade que a 

despeito de algumas cisões internas é unida pela doutrina, pelos valores morais e pela caridade.  
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4.3 Interpretações de saúde e doença nas narrativas  

 

Para desenvolver o assunto proposto aqui escolhi usar as narrativas de vida de três 

membros da FEAC. As conversas que tive com cada um deles foram conduzidas para ouvir 

suas experiências com o adoecimento e para apreender a interpretação que eles fazem de 

categorias como saúde, doença e cura. O material obtido com as narrativas me levou a centrar 

a análise em três eixos relevantes que apareceram nas narrativas dos envolvidos na pesquisa 

que são: a origem das doenças cármicas, o merecimento de cura e os termos para designar 

estados de saúde e doença.  

O primeiro com quem conversei foi Rodrigo, o médium da FEAC. Em relação ao 

adoecimento, ele lembra que ele já vivenciou duas experiências mais marcantes. Ele se recorda 

das inflamações nas amídalas que eram constantes até precisar operar e a outra foi uma doença 

de pele que teve aos 11 anos. Quando eu o questiono sobre a perspectiva dele hoje sobre esses 

dramas superados, ele afirma que essas experiências podem ter sido necessárias para que fosse 

feita uma limpeza do corpo para uma preparação espiritual futura.   

Ele ainda explica a conexão do adoecimento físico com o espírito. Como me contou, a 

áurea, invólucro imaterial, envolve o espírito e reflete a elevação espiritual da pessoa. Durante 

nossas vidas acumulamos manchas na áurea que são nossos erros de conduta. Quando 

reencarnamos, as manchas são convertidas em um órgão específico, o que origina as doenças 

cármicas. As doenças cármicas na perspectiva de Rodrigo são as chances que o indivíduo tem 

de se aproximar da elevação espiritual e limpar sua áurea. A doença cármica não é uma 

punição, porque não é Deus quem a estabelece, mas as próprias pessoas que munidas de seu 

livre arbítrio “colhem o que plantam”.   

Sua fala sintetiza a crença na lei da ação e reação presente na doutrina kardecista, 

além de explicar o princípio da origem das doenças cármicas. Ele ainda usa termos como 

“limpeza” e “manchas” que remetem respectivamente ao processo de cura e ao de 

adoecimento. Outro ponto enfatizado por Rodrigo é a responsabilização individual sobre seu 

estado de saúde ao explicar metaforicamente que cada um colhe o que planta. A doença 

cármica é consequência de escolhas pessoais que o espírito faz ao longo de suas encarnações. 

Ainda que ele não se lembre, suas escolhas de outras vidas continuam reverberando na vida 

atual, pois a vida espiritual é um continuum que não cessa. O corpo assim como a aura é um 

reflexo dos comportamentos e escolhas espirituais. A doença é, portanto, fruto da misericórdia 

divina que muitas vezes sacrifica o corpo para salvar o espírito.  
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Denise foi outra frequentadora e voluntaria com quem eu conversei. Como eu 

menciono anteriormente eu a conheci e uma das palestras que ela apresentou na FEAC. 

Conversando comigo, ela me contou que é espírita há quase trinta anos e que começou 

frequentando outro centro espírita da cidade, onde trabalha até hoje.   

Ela é uma das pessoas que conheceu o trabalho do Espírito do médico Dr. Pedro Luiz 

e do médium Rodrigo na Casa de Caridade Juscelino Kubistchek (CCJK). Em 2003- 2004 sua 

mãe foi diagnosticada com a doença do mal de Parkinson. Ela havia perdido a habilidade de 

escrever, algo habitual para ela que era acostumada a escrever cartas para os parentes do sul do 

Brasil. Isso foi um dos fatores que levou a família a procurar orientação médica. A doença 

progrediu rapidamente atingindo a musculatura. Denise ressalta que a família nunca deixou de 

levá-la ao médico, porque estavam cientes de que existe a parte física, material e a parte 

espiritual. Mesmo seguindo os tratamentos médicos a doença da mãe continuou avançando. 

Denise buscou ajuda no centro espírita onde já era voluntária, uma casa mais tradicional e 

rigorosa na interpretação da doutrina kardecista e que não disponibiliza tratamentos espirituais 

além do desenvolvimento mediúnico, o passe e a prece. O desenvolvimento mediúnico é 

restrito a alguns participantes e mesmo os membros mais antigos como Denise, nunca 

participaram das sessões.   

Sabendo da condição da mãe de Denise, uma amiga que aplicava reiki na Casa de 

Caridade Juscelino Kubistchek (CCJK) a sugeriu que levasse sua mãe até lá, porque era feito 

um trabalho muito bom com cirurgias espirituais e outros tratamentos de cura. Nesta época 

Rodrigo atendia na CCJK e foi através dele que o Dr. Pedro Luiz tratou a mãe de Denise. Com 

menos de um ano passando pelos tratamentos espirituais, a mãe de Denise voltou a escrever, 

algo que espantou a filha que até então não tinha percebido o progresso gradual da mãe em 

relação ao Parkinson. O tremor que a mãe de Denise sentia praticamente havia sumido, e ela 

havia recuperado parte de suas habilidades motoras que estavam comprometidas. Ao longo do 

tempo a mãe passou por dois sistemas de tratamento concomitantemente, o médico e o 

espiritual. Denise acompanhou a mãe em uma das consultas médicas de prevenção e o médico 

ficou impressionado, pois identificou melhoras, mas sem entender o que provocou a regressão 

da doença. A melhora foi constatada pelo médico, pela família e pelos conhecidos. Denise 

afirma que hoje a doença da mãe está controlada e que ela tem autonomia para realizar as 

atividades cotidianas apesar de a doença persistir.  

 Na ocasião deste acontecimento, o Dr. Pedro Luiz disse à mãe de Denise que sua 

melhora foi concedida devido a um grande merecimento alcançado nesta encarnação. Denise 
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conta que foi feita uma reprogramação celular durante o sono de sua mãe. “A reprogramação 

celular espiritual consiste em uma cirurgia para recompor o espirito, retirando uma célula 

malsã e repondo com uma célula saudável”. O que ela explica é a cura de uma doença 

considerada cármica.  Merecimento é o que permite a cura de uma doença considerada carmica 

e a reprodução celular seria o meio da cura acontecer. Como Denise me explicou:  

  

[...] na verdade nenhuma doença é do corpo. O corpo é um carvão, uma esponja, onde 
nosso pensamento, nossas atitudes erradas dessa vida e de vidas passadas 

deterioraram nossa condição espiritual que afetou nosso períspirito e o corpo é a 
benção sagrada para nos limpar disso aí. Então a doença não é vista para nós espíritas 
como um castigo como uma coisa ruim, mas uma oportunidade de libertação, de 

limpeza do espírito.  

  

Rodrigo e Denise acionam explicações complementares que enfatizam o caráter 

misericordioso da doença. Rodrigo explica como as manchas da aura se convertem em um 

órgão do corpo ocasionando a doença na matéria e Denise menciona o momento em que a cura 

de uma doença cármica acontece.   

A história do irmão de Denise também é um exemplo do que vem a ser o 

merecimento de cura. Ela me conta que aos 18 anos ele chegou a ser internado por causa de 

uma forte dor física. Depois de discutir por telefone com alguém com quem ele não tinha uma 

boa relação, cerca de duas semanas depois passou a apresentar dores fortes no corpo. Buscou 

tratamento médico, mas não foi identificado qualquer agravo que indicasse necessidade de 

tratamento. Três anos mais tarde passou a desenvolver trabalhos de caridade em uma casa 

espírita, além de estudar a doutrina. Denise diz que ele teve o “merecimento de conhecer a 

causa da sua dor”, porque no centro espírita onde ele atuava lhe foi contato que ele havia sido 

acompanhado por um dos obsessores da pessoa com quem havia discutido no passado. O 

obsessor “tomou as dores” da pessoa e passou a perseguir o irmão de Denise. Este Espírito 

obsessor havia desencarnado em um acidente na estrada e quebrado a bacia. Para Denise a dor 

que o obsessor sentia refletiu no seu irmão e por isso os exames médicos não constavam nada. 

Ela atribui a cura do irmão aos trabalhos de caridade que ele passou a fazer no centro espírita, 

por isso ele obteve o merecimento da cura. A caridade é neste caso, outro meio de alcançar a 

cura.  

No episódio da mãe, Denise atribui a melhora ao merecimento que foi concedido pela 

postura branda que sua mãe teve ao longo da vida conjugal difícil. Segundo ela sua mãe apenas 

rezava e pedia paciência, nunca demonstrando revolta ou indignação pelas situações vividas. 
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Além disso, foi também a mãe quem primeiro buscou ajuda espiritual para tentar lidar melhor 

com a situação familiar. Ela procurou ajuda e conforto em outras religiões passando pela 

religião católica, pelas evangélicas, pela umbanda até o espiritismo. A brandura é a não 

demonstração de revolta, mas não significa resignação, visto que a procura por ajuda espiritual 

demonstra que ela não se acomodou. Assim ela reuniu duas posturas caras para o espiritismo 

que é a busca pelo conhecimento e a aceitação das condições da vida terrena.  

A postura moral, o comportamento e o pensamento são outros aspectos importantes 

destacados por Denise.  

  

Todo nosso pensamento e sentimento cria energia, isso a física quântica explica. Se 
uma borboleta bater as asas no oceano essa onda vibratória emitida por ela chega no 
universo. O nosso pensamento gera moléculas secundárias. Nós emanamos cor, som 

e cheiro. E nessas energias quando nós somos agressivos com o outro, intolerantes 
com o outro, revoltados com a situação que nós passamos qualquer coisa que nós 

fazemos que prejudica o próximo, eu estou indo contra a lei divina. Eu estou em 
desequilíbrio, eu atrapalho e desorganizo toda a minha estrutura celular. Dizem os 
amigos espirituais que se nós pudéssemos enxergar nosso organismo no momento em 

que estamos com raiva, com inveja, com ódio, o desequilíbrio que isto causa nas 
glândulas, no centro respiratório, cardíaco é de uma forma de sobrecarregar. As 

pessoas nervosas também se enquadram nisso. Quando descarregamos nossos 
sentimentos outras pessoas são afetadas sem tomar conhecimento disso. Nós 

poluímos o ambiente onde nós estamos e nos poluímos também.  

  

O desequilíbrio é um estado de desorganização que a própria pessoa causa para si 

quando assume atitudes negativas com o outro e com o mundo. Ele é a energia que a pessoa 

lança para fora e que retorna para si. A consequência disso é que esta pessoa também polui o 

ambiente, ou seja, o desorganiza ou interfere no estado de harmonia.  

Ao final da nossa conversa quando indago Denise sobre como ela cuida da saúde ela 

revela que descobriu a pouco tempo que possui uma doença:  

  

Hoje eu tenho um diagnóstico de fibromialgia
37

. O médico diz assim você tem que 
tomar antidepressivo, eu não tomo antidepressivo. Não tô tomando o antidepressivo, 

porque, porque eu busco o controle. Depois que descobri eu falei, gente eu já sentia 
isso há anos. Eu pego tudo pra eu fazer, há pouco tempo eu descobri que eu posso 

delegar distribuir serviço. Então assim, como eu ficava muito tensa, eu tenho certeza 
que essa fibromialgia é uma resposta que tá me dando, porque as doenças são para 

chamar nossa atenção para aquilo que agente faz com nosso corpo. Eu era 
irresponsável com meu corpo, porque eu só trabalhava, cuidava de filho, fazia tudo e 
nunca cuidei de mim. E isso eu tenho plena consciência que é uma oportunidade pra 

eu refletir.  

  

                                                   
37

 “A fibromialgia é uma síndroma crónica caracterizada por queixas dolorosas neuromusculares difusas e pela 

presença de pontos dolorosos em regiões anatomicamente determinadas. Outras manifestações que acompanham 

também as dores são a fadiga, as perturbações do sono e os distúrbios emocionais. Alguns doentes queixam-se de 

perturbações gastrointestinais.”. Informação retirada do site: http://www.apdf.com.pt/o_que_e.php. 
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O fato de não aceitar o antidepressivo indicado pelo médico confirma a ideia de que a 

doença é também responsabilidade do indivíduo. Denise entende que a sua negligência consigo 

mesma propiciou a doença. Recusar o antidepressivo indicado no tratamento médico é 

compreender que sua doença é fruto de uma conduta e que para obter cura é necessária uma 

mudança interna no modo de agir e pensar. Mesmo assim, Denise toma medicamentos para 

aliviar as dores físicas provocadas pela fibromialgia. Na hora de escolher como quer tratar dos 

problemas de saúde ela afirma que “medicamento alopático é necessário, mas é preciso cautela 

no seu uso principalmente para tratar as doenças mentais”.  

Ela pontua que sua relação com a medicina mudou depois de entrar em contato com 

os ensinamentos espiritas. Ela escolhe médicos que tenham boa conduta moral, mesmo que 

não tenham ou não revelem sua crença religiosa, pois “o que compromete a eficácia dos 

tratamentos não é a falta de crença, mas sim a falta de uma conduta moral de quem a aplica”.   

Mesmo com um recente diagnostico de fibromialgia Denise não expõe seu sofrimento 

como algo penoso, pelo contrário, parece aceitar sua doença com bom humor e leveza durante 

nossa conversa. Contudo, do ponto de vista espiritual, Denise já se considera curada: “Eu acho 

que eu me curei. Eu era um espirito muito doente, muito orgulhosa, muito revoltada e eu não 

entendia as coisas, mas ao mesmo tempo eu sabia que tinha uma fé em algo a mais”.   

Murilo é outro voluntário que assim como Denise, conheceu Rodrigo e Dr. Pedro Luiz 

na Casa de Caridade Juscelino Kubistcheck, nesta época ele participava do coral da Casa. Ele 

é espírita há uns doze anos e hoje ele e sua esposa são voluntários da FEAC, além de também 

trabalhar em outra casa espírita da cidade. Na FEAC, geralmente ele fica responsável pela 

entrada do cômodo de tratamentos onde fica Dr. Pedro Luiz e a equipe espiritual. Murilo 

também faz parte do pequeno grupo de voluntários da FEAC que distribuem alimentos nos 

bairros periféricos de Sete Lagoas. Sua tarefa é recolher doações de leite e pães junto às 

padarias e distribuir em um dos bairros, toda sexta feira.  

Em 2008 ele sofreu com a hérnia de hiato, conforme ele me explicou este problema 

causa refluxo e decorre de uma abertura no diafragma por onde parte do estômago se projeta 

para dentro do tórax. Antes de buscar ajuda médica, Murilo passou primeiro pelo tratamento 

espiritual com Dr. Pedro Luiz, depois de uns dois a três meses o médico espiritual indicou a ele 

que procurasse um “médico da Terra” para fazer a cirurgia.    

Na visão de Murilo “a causa de todas as doenças do ser humano são cármicas, antes de 

se tratar uma doença, qualquer que seja, tem que se tratar primeiro o espirito”. Entretanto, ele 

afirma que a hérnia de hiato não foi uma doença cármica e sim uma doença do corpo.  Mesmo 

assim ele ressalta a importância de fazer o tratamento espiritual, porque ele atribui sua cura à 
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cirurgia médica, mas a sua boa recuperação é resultante do tratamento espiritual com o Dr. 

Pedro Luiz.  

Outras pessoas, amigos meus que fizeram a cirurgia ficaram aí quase um mês 

tomando líquido só suco, tudo batido no liquidificador. Por quê? Não dava conta de 
engolir por causa da cirurgia, mas só que esses não procuraram não tiveram ajuda 
espiritual, não foram lá para pedir ajuda.   

  

  

Passados dois anos Murilo apresentou outra doença complicada, desta vez, localizada 

na coluna. Ele sentiu uma dor repentina que o deixou imóvel na cama por três meses, sem 

condições de se locomover. Um dos irmãos de Murilo que também trabalha na CCJK lhe disse 

que seu problema era espiritual. Foi então que a esposa de Murilo conversou com Pausanes, e 

um grupo de voluntários junto com Rodrigo e Dr. Pedro Luiz foram até a casa de Murilo para 

examiná-lo. Conforme Murilo, o Dr. Pedro Luiz disse que ele passaria por várias situações e 

que ele precisaria fazer a cirurgia na coluna. Depois disso indicou a ele que procurasse o 

tratamento espiritual assim que tivesse condições de ir até a Casa, mas avisou que mesmo 

longe a espiritualidade da Casa o acompanharia durante esse tempo. Murilo classifica este 

segundo drama vivido como uma doença de origem cármica.  

  

[...] porque o que aconteceu na minha terceira vértebra... tinha um Espírito com um 
punhal cravado na minha vértebra estourando ela. No dia que o Dr. Pedro Luiz esteve 

lá em casa que foi lá, naquele dia ele foi lá pegou esse Espírito e levou. Um espírito 
obsessor, alguém que eu fiz mal para ele em outras vidas. Eu penso que...eu falo 
assim, eu gosto de faca demais. Muita gente gosta de arma de fogo, revólver, eu vejo 

a faca e meu olho brilha. Eu acho que eu devo ter sido algum gladiador, na época da 
Roma eu devo ter cortado muita gente. Então essa pessoa, que veio, que tá ai que me 

colocou nesse ponto, eu devo ter feito um mal muito grande pra ele, e ele não 
perdoou e quando... às vezes a pessoa fica vagando até encontrar, então quando ele 
encontra ele fala agora eu te achei, vou acabar com você.  

  

  

Murilo aciona sua responsabilização no que ocasionou a doença, sua conduta em 

vidas passadas atraiu um Espírito obsessor a quem ele prejudicou em outra vida. Ele não 

separa a doença cármica da doença provocada por um espírito obsessor, ele correlaciona os 

dois. Para ele, o obsessor agiu diretamente em seu corpo lhe causando dores na coluna. No 

entanto, ele obteve o merecimento da cura que a seu ver é decorrente de sua conduta 

reparadora promovendo caridade.   

Assim como Denise, Murilo reafirma a importância da conduta moral para o 

merecimento de uma cura espiritual.   

  
O merecimento pra mim é a resposta que você tem ou terá por tudo aquilo que você 

fez por outra pessoa. Se você fez o bem recebe o bem, se você fez o mal você pode 
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receber o mal. Esse é o merecimento. Muitas vezes a pessoa não se cura porque não 

tem o merecimento pra isso, não faz o porquê. Eu posso ter sido muito mal até meus 
25, 30 anos, mas depois disso, peraí gente eu não tô trabalhando direito, eu começo a 
trabalhar direito. Passo a ajudar mais, passo a ser mais caridoso, mais amigo. Aí eu 

passo a ter merecimento. Aquilo que tá pra trás não vai ficar esquecido não. É um 
débito que você tem, mas vai depender de quanto crédito que você tem para abater 

nesse débito.  

  

Murilo afirma que curar o espírito é mudar a forma de pensar, modificar o modo de 

vida, abandonar hábitos ruins, sentimentos negativos e excesso de apreço pela materialidade. 

Para ele, mesmo hábitos como ingerir bebida alcoólica são aceitos, mas o recomendado é 

“beber socialmente”, mantendo um comportamento moderado, porque “tudo em excesso faz 

mal”.   

Sobre cuidados com a saúde, Murilo entende que é necessário cuidar do corpo e do  

espírito e assim o faz. Cuidar do espírito é “manter a fé em alguma coisa, principalmente em 

Deus, não importa o caminho”. Ele continua passando pelos os tratamentos espirituais mesmo 

depois da cura, promove trabalhos de caridade, faz o culto do lar todas as manhãs e pratica 

exercícios físicos regulares.  Ele enfatiza a necessidade que todos nós temos de cuidar do 

corpo e de seguir os dois tratamentos, espiritual e médico até o fim. Assim ele comenta:  

  

O corpo é obrigação do ser humano cuidar dele. É nossa capa onde está o nosso 
espírito, Deus nos deu uns mais bonito, uns mais feio, uns preto, branco, amarelo, 

mas todos nós somos irmãos. Então nós temos por obrigação cuidar desse corpo.  

  

  

Antes de entrar no campo etnográfico a cura de uma doença cármica era algo bastante 

nebuloso para mim, porque eu não entendia o mecanismo que possibilitava a cura deste tipo de 

enfermidade que é gerada em outras encarnações. Então eu me questionava sobre como era 

possível curar uma doença que não tem origem na vida atual e que faz parte de um 

aprendizado que por mais sofrido que seja tem que ser vivido. Se em um primeiro momento a 

doença carmica pode soar aprisionadora, entendi que na visão espírita a ideia era oposta, 

porque ele é a chance que nós temos para elevar o espírito para um dia se libertar do ciclo de 

encarnações.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Primeiramente quero compartilhar algumas das questões do campo que merecem uma 

investigação antropológica posterior a este trabalho por apontarem para outros caminhos de 

pesquisa etnográfica. Destaco as tensões e divergências entre a FEAC e a Federação Espírita 

Brasileira (FEB). A FEB é uma instituição antiga e respeitada pela comunidade espírita e que 

orienta e regula as atividades dos vários grupos espíritas no Brasil. Porém, cada grupo ou 

comunidade tem liberdade para definir sua organização e ações, por isso seria interessante 

entender o que os membros pensam sobre isso. Qual é a força política institucional que a FEB 

tem na FEAC? Como a FEAC e outros centros espíritas se relacionam com ela?   

Outra problematização que pode ser feita é sobre como os voluntários do sistema de 

saúde médico que integram a FEAC negociam seus papéis dentro e fora da Casa. Como eles 

conciliam os conhecimentos do sistema biomédico com os conhecimentos da doutrina espírita?  

Por último, penso que seria interessante fazer um levantamento de quantas pessoas de 

outras religiões buscam tratamento espiritual para saber como elas ressignificam suas crenças 

religiosas e qual a expectativa que têm no tratamento espiritual.   

Sobre o principal objetivo levantado por esta monografia, posso afirmar que o 

entendimento de saúde e doença que aparece entre os participantes da FEAC está fortemente 

atrelado aos valores espíritas de amor e caridade. A FEAC é uma irmandade de pessoas que 

compartilham seus sofrimentos e estendem suas ações de caridade e amor para o mundo 

visível e o invisível. É por meio dos trabalhos de cura que as pessoas buscam a saúde, o 

equilíbrio entre matéria e espírito.  

As condutas morais refletem no espírito e são estabelecidas no carma de cada pessoa. 

Por isso também existe o princípio de responsabilização individual nos estados de saúde e 

doença. Mesmo a aproximação dos obsessores, é explicada pela afinidade que eles partilham 

com os encarnados, que se estabelece via pensamentos e comportamentos. A agencialidade dos 

sujeitos durante seu tratamento espiritual é determinante para o merecimento da cura. Portanto, 

saúde e doença são estados construídos a partir das relações entre os indivíduos e a cura é 

obtida com a mudança individual, suas ações, sua vontade e seu comprometimento pessoal.   

Entre os membros da FEAC o merecimento não só explica a cura de doenças cármicas 

como também configura certa peculiaridade do espiritismo brasileiro, como comenta 

Aureliano (2012). Além do que, o merecimento é consequência de uma conduta moral na vida 

atual, ele é a possibilidade que o indivíduo tem de usar seu livre arbítrio para intervir no 

próprio carma.  
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Comentar o pensamento espírita através da dualidade entre espírito e matéria é algo que 

não funciona no campo, uma vez que no decorrer das conversas e observações percebemos a 

complexidade dos significados de cada um. Matéria e espírito se influenciam e se comunicam 

de forma dinâmica e contínua e isso foi mostrado através das narrativas de vida dos 

participantes.  

Ainda que na perspectiva espírita divulgada pela doutrina todas as doenças tenham 

origem espiritual, cada pessoa aciona explicações diferentes para tentar compreender a aflição 

que passa. Por isso é tão pessoal e individual a condição de adoecimento, assim alguns 

participantes utilizam seu carma pessoal para compreender o sofrimento na encarnação atual. 

Mesmo desconhecendo a vida passada, o espírita a reconstroem com base no contexto da vida 

presente e de tal modo é muito comum ouvir que alguém que sofre nesta vida provocou 

sofrimentos em outros numa vida passada. Desta forma, a lei do carma explica o passado e 

justifica o presente.  
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ANEXO I 

 

História da Fraternidade Espírita Amor e Caridade (FEAC)  

1. Como surgiu?  

2. Há quanto tempo existe?  

3. Como foi feita a escolha do espaço da FEAC?  

4. Qual o propósito de atuação?  

5. Quem são os membros voluntários e os dirigentes e quantos são?   

6. O que é necessário para se tornar um voluntário da Fraternidade?  

7. Quais são os tratamentos espirituais disponibilizados pela casa?  

8. Quem é o dirigente espiritual da Fraternidade?  

9. Qual o significado da caridade e como ela norteia as ações da Fraternidade?  

10. Como a FEAC entende o surgimento da doença?  

11. Do que depende a cura? Ela é possível em todos os casos?  

12. Existe diferenciação nos tratamentos das doenças físicas e as doenças do espírito?  

  

Narrativa pessoal (Rodrigo)  

1. Qual é o seu papel dentro da FEAC?  

2. Há quanto tempo desenvolveu a mediunidade?  

3. Quem é seu mentor espiritual?  

4. Dizem que quem tem forte predisposição à mediunidade é também muito sensível, por 

isso pode ficar exposto a perturbações (físicas mentais ou espirituais). O que você pensa a 

respeito? Na sua trajetória de vida, já passou por alguma situação parecida que sinalizasse a 

mediunidade?   

5. A mediunidade é consciente, inconsciente ou semiconsciente?  

6. Como você separa a sua pessoa, da pessoa do guia espiritual?  

7. Como médium, como você cuida de si mesmo para manter um bom estado vibracional 

e assim se manter afastado de possíveis interferências espirituais negativas?   

8. O que são os espíritos obsessores?   

9. Como eles interferem na vida das pessoas?  

10. Qual é a sua motivação pessoal para atuar na FEAC?  

11. Qual foi a experiência mais marcante que você já teve durante os anos em que atua na 

Fraternidade?  
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ANEXO II  
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ANEXO III  

  

  

  



72  
  

  

  


