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CURA ESPIRITUAL DA 

DEPRESSÃO 
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O Espiritismo é uma 

ciência que trata da 

natureza, origem e 

destino dos 

Espíritos, bem como 

de suas relações 

com o mundo 

corporal.  

Allan Kardec. O que é o espiritismo - Preâmbulo. 
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O PANORAMA ATUAL DA SOCIEDADE ! 

Tecnologia produzindo conforto Material 
Porem,  

O ser humano está cada vez mais distante 
de si mesmo; 

Depressão, Ansiedade, Pânico, Insônia... 
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Sociedade imatura caracterizada por 

três pontos básicos: 

•Desorientação – não há um rumo seguro 
nem direção; 

•Inversão de valores – o que é principal é 
colocado como secundário e vice-versa; 

•Vazio existencial – resultado de se colocar o 
espiritual como secundário ou desnecessário. 

O PANORAMA ATUAL DA SOCIEDADE ! 
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CONSCIENTE 
5% 

SUBCONSCIENTE 
              95% 

AUTOCONHECIMENTO - Q.919 LE 

A pessoa que tem o movimento depressivo 
vive de forma subconsciente e voltada para 

fora de si mesma, tentando controlar o mundo 
externo e o tempo. 
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COMPORTAMENTO 

PENSAMENTO 

SENTIMENTO 
EMOÇÃO 

“Eu não sou capaz” 

“Eu não consigo” 

“Não dou conta” 

Baixa autoestima 

Inferioridade 

Ansiedade 

Insegurança 

Medo / Angústia/ 

Depressão 

Desistência 

Choro 

Timidez ... 

FUNCIONAMENTO DA MENTE 
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VONTADE 

PENSAMENTO SENTIMENTO 

ENERGIA  

MENTAL 

A energia mental 
torna se  

desequilibrada 
quando 

imprementamos 
uma direção 
inadeguada 

Fatores:  
Psicológicos;      
Cognitivos;      

Comportamentais;        
Sociais; 
Físicos. 

FUNCIONAMENTO DA MENTE 
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Quando nós vibramos o amor, o 
cérebro vibra de forma 

automática. 

Quando o pensamento está mal 
direcionado produz viciações 

mentais que perturbam o Ser e 
levam a pessoa a conflitos e 

dificuldades emocionais graves.  

FUNCIONAMENTO DA MENTE 
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SENTIMENTOS DE 

DESAMOR – 

DOENÇA 

ESPIRITUAL 

QUANTUM 

ENERGÉTICO EM 

DESEQUILÍBRIO 

DOENÇAS NO 

CORPO FÍSICO 

SINAL DE 

ALERTA 

OPÇÕES DE 

ESCOLHA 

PASSIVA 

Pseudo-amor 

A  pessoa se 

acomoda à 

doença 

como se ela 

fosse 

Inevitável, 

gerando a 

continuidade 

desta. 

PROATIVA-AMOR 

A pessoa aceita o 

processo de doença,  

como um sinal de 

desequilíbrio. Busca 

perceber o que  a 

gerou, para com isso 

se libertar desta, 

através da 

identificação com os 

sentimentos 

essenciais. 

REATIVA 

DESAMOR 

A pessoa se 

revolta 

contra a 

doença, 

querendo 

arrancá-la de 

si mesmo, 

gerando um 

agravamento 

desta. 
SAÚDE  INTEGRAL: 

ESPÍRITO E CORPO 
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SINTOMAS  DE DEPRESSÃO 
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SINTOMAS  DE DEPRESSÃO 
•Incapacidade de sentir prazer 
pela vida que resulta na falta de 
vontade de viver, na vontade de 
“sumir” ou “desaparecer”.  

•Pode estar ou não 
acompanhado com desejos de 
morte.  
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DEPRESSÃO 

•Por ser uma doença das 
emoções, a depressão não tem 
sinais físicos ou bioquímicos 
evidentes; 

•Por  causa disso é uma doença 
ainda muito incompreendida; 
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DEPRESSÃO 
SINTOMAS PSÍQUICOS  

•Humor depressivo: 
•Há uma dificuldade de sentir 
prazer pela vida, resultando em 
uma insatisfação por viver; 
–Sentimentos de tristeza ou 
vazio; 
–Autodesvalorização; 
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DEPRESSÃO 
SINTOMAS PSÍQUICOS 
•Humor depressivo: 
–Baixa autoestima; 
–Negativismo;  
–Desesperança, desânimo; 
–Culpa; 
–O mundo a sua volta é visto de maneira 
cinzenta, como se ele usasse sempre 
óculos escuros.  
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DEPRESSÃO 

SINTOMAS PSÍQUICOS  
•Redução da 
concentração, da 
capacidade de pensar e 
tomar decisões.  
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DEPRESSÃO 
 

SINTOMAS FISIOLÓGICOS 
•Perda de energia; 

•Alterações no sono – insônia, hipersônia, 
sono não repousante;  

•Alterações do apetite; 

•Redução do interesse sexual;  

•Somatizações. 
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DEPRESSÃO 
 

SINAIS COMPORTAMENTAIS 

•Afastamento social; 

•Crises de choro; 

•Alterações psicomotoras; 

•Comportamentos suicidas.  
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DEPRESSÃO 
CAUSAS ESPIRITUAIS 

•Falta de significado e de interesse 
na vida, gerado pela rebeldia e 
orgulho;  

•Negação da vida; 

•Movimento oposto ao amor e  a 
felicidade; 
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DEPRESSÃO 
CAUSAS ESPIRITUAIS 
•Estão sempre focados na perda 
daquilo que fizeram no passado ou 
daquilo que gostariam de ter feito e 
não fizeram; 

•Apegam-se àquilo que não tem em 
detrimento daquilo que tem; 

•Revolta contra a vida. 
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DEPRESSÃO 
 CAUSAS FÍSICAS  

–Fatores Genéticos  

–Fatores bioquímicos cerebrais –
alterações nos neurotransmissores 
cerebrais: dopamina, serotonina e 
noradrenalina. 

–Alterações cerebrais. 
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CONSCIÊNCIA 

E A MENTE 
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CONSCIÊNCIA 

E A MENTE 
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Pós-ocupação  

(Centrado no passado) 

Pessimismo, medo, 

dúvida, desespero, 

tristeza,Depressão... 

Vozes: 

“Eu não podia ter 

errado” 
“Eu não podia ter 

feito” 
“Eu deveria ter 

agido de forma 

diferente” 

Remoe o erro 

incessantemente, 

num movimento de 

irresponsabilidade e 

inflexibilidade 

Movimento egóico 

Passivo (Não Real) 

CRENÇAS LIMITADORAS GERADORAS  DOS MOVIMENTOS DE DÚVIDA, 

DEPRESSÃO ,ANSIEDADE, DESESPERO E TRISTEZA. 
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Preocupação  

(Centrado no Futuro) 

Pessimismo, medo, 

dúvida, desespero, 

tristeza,Depressão... 

Vozes: 

“Eu tenho que manter 

tudo sob controle” 

“E se der errado?” 

“E se acontecer como 

da outra vez?” 

“Eu tenho que fazer 

tudo certo para não 

repetir o erro da outra 

vez” 

Ansiedade em relação 

ao futuro 

Movimento egóico 

Reativo (Não Real) 

VAZIO EXISTENCIAL 

CRENÇAS LIMITADORAS GERADORAS  DOS MOVIMENTOS DE DÚVIDA, 

DEPRESSÃO ,ANSIEDADE, DESESPERO E TRISTEZA. 
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Não nos inquieteis, pois, pelo dia de 

amanhã, porque o dia de amanhã 

cuidará de si mesmo. Basta a cada dia 

o seu fardo. (Mateus: 6,34)  
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Ocupação  

(Centrado no presente) 

Serenidade, otimismo, 

fé, esperança e alegria  

Atitude responsável, 

serena e flexível. Gera a 

resolução dos conflitos. 

Utilização da energia para 

superar os obstáculos 

quando eles surgem. 

Aprende com o passado e 

planeja o futuro de forma 

otimista e realista. 

Vozes: 

“O que eu posso fazer 

agora para resolver 

esse problema?” 
“O que eu posso fazer 

para tirar desse fato, 

no qual aconteceu 

esse erro, um 

aprendizado?” 
“Qual a melhor forma 

de atuar nesta futura 

atividade? O que eu 

posso fazer agora?” 

Movimento Essencial 

Proativo (Real) 

CRENÇAS LIMITADORAS GERADORAS  DOS MOVIMENTOS DE DÚVIDA, 

DEPRESSÃO ,ANSIEDADE, DESESPERO E TRISTEZA. 

SENTIDO 

EXISTENCIAL 
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COMO SE LIBERTAR DA 
DEPRESSÃO, 

DESENVOLVENDO  

A SERENIDADE 
CONSCIENCIAL 
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DEPRESSÃO 

•TRATAMENTO 
–Autoeducação para ir ao encontro 
da vida e não contra ela; 
–Buscar o sentimento de aprendiz: 
exercícios de amor; mansidão e 
humildade de coração; 
–Evangelhoterapia; 
–Terapia da fé e do perdão. 
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DEPRESSÃO 

TRATAMENTO 

–Psicoterapia - de preferência 
transpessoal ou cognitiva; 

–Homeopatia;  

–Acupuntura;  

–Medicamentos antidepressivos. 
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DEPRESSÃO 

TRATAMENTO 

–Terapia da meditação e 
oração; 

–Fluidoterapia espírita (passes 
e água magnetizada) 

–Identificação com a natureza; 
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VIGILÂNCIA 

  AÇÃO DE 

MUDANÇA 

QUERER  

REALIZAR 

SABER  

COMO E O  

QUE  

REALIZAR 

SENTIR 

QUE SE 

DEVE 

REALIZAR 

EFETIVAÇÃO 

DA  

MUDANÇA 

“Vigiai e orai, para 

que não entreis 

em tentação” 
Mateus 26:41  

ORAÇÃO 
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Confiança 

em si  

mesmo 

Confiança 

Na Vida 

Confiança 

em Deus 

FÉ  

CONVICTA 

COMO SE LIBERTAR DA DEPRESSÃO,ANSIEDADE, 

DESENVOLVENDO A SERENIDADE CONSCIENCIAL 
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