


CORPO 

FECHADOO

Liberte-se!!!



Livro de Robson Pinheiro



Neste livro, psicografado por Robson
Pinheiro, através do espírito W.Voltz,
orientado pelo espírito Ângelo Inácio,
mostra-nos de forma simples o que é ter o
Corpo Fechado, com histórias marcantes
da vida cotidiana. Em síntese, deixa claro a
necessidade de autoconhecimento para se
libertar das tramas da Vida e da Morte!
Leiam, pois, esclarece-nos muito.



O QUE É TER O CORPO FECHADO? (1)

Esta expressão surgiu com o decorrer do
tempo e foi apresentado de forma
incorreta, pois entende-se como se o nosso
corpo carnal fosse revestido por uma
proteção de aço, onde poderíamos nos
tornar superhumanos e nada nos afetaria.



O QUE É TER O CORPO FECHADO? (2)

Dentro da cultura Umbandista, entre
outras, trata-se de um ritual que é feito
para o chamado fechamento de corpo. Este
rito tem a intenção de bloquear, impedir e
dificultar que qualquer maldade ASTRAL
tenha acesso ao nosso perispírito ou atingir
nossas estruturas espirituais.



O QUE É TER O CORPO FECHADO? (3)

Dentro daquilo que entendemos, ter
CORPO FECHADO é manter uma Estrutura
Espiritual, Física, Moral e Ética dentro dos
princípios Crísticos. Do que adianta fazer
mandigas, participar de rituais ou outra
cerimônia qualquer e embrenhar-me nas
Regiões Umbralinas por afinidades mil?





O que devo fazer para ter o Corpo 
Fechado?

Por desconhecimento, em pleno século 21,
muitas pessoas acreditam que mandingas, rezas
e outros aparatos possam mantê-los protegidos
“por algum tempo”. Ledo engano!

COMO TUDO COMEÇA E TERMINA DENTRO DE
NÓS e NÃO EXISTE NADA FORA, CABE A CADA
UM DE NÓS ACORDARMOS PARA UMA
REALIDADE MAIOR QUE ABARCA A TODOS.



TER O CORPO FECHADO OU ABERTO É UM PODER 
QUE ESTÁ EM NOSSAS MÃOS!



NOS DIAS ATUAIS O QUE É TER O 
CORPO FECHADO? (1)

É ter a capacidade de fazer as escolhas
alinhadas com aquilo que viemos fazer aqui
neste processo existencial.

É estar no comando de sua vida, não
colocando o poder em algo que esteja fora.

É estar no AQUI e AGORA, tendo o equilíbrio
e harmonia interior, autoobservando-se.



NOS DIAS ATUAIS O QUE É TER O 
CORPO FECHADO? (2)

É estar atento para que os autoobsessores
não criem cisões em seu campo psíquico,
exteriorizando ressentimentos, dores,
críticas, os medos e a culpa que carregamos
à muito tempo.

Mas, quero lembrar que estes são nossos
Mestres, para nos ensinar a curar as
chamadas Feridas da Alma ou Dores da Alma.



Autoobsessão é a influência obsessiva da
alma sobre si mesma. a criatura passa a ser
“A opressora de si própria”. Há um
verdadeiro “Campo de Batalha” em seu
mundo interior, provocando alterações de
comportamento físico, emocional e mental.

Cada pessoa plasma os reflexos de si
mesma.

Somos nós mesmos que ligamos ou
desligamos o fio condutor de nossos
sentimentos e pensamentos, com a
projeção mental.



AUTOOBSESSORES



Ressentimentos é uma mágoa extrema-
mente profunda, causada por alguém
(nesta ou em outra vida), e difícil de
esquecer.

Dores – é o mal necessário para fazer com
que as pessoas despertem para uma
realidade Maior. “São fases naturais da
evolução terrena, nas quais estagiam todos
os seres em crescimento espiritual” –
Espírito Hammed.



RESSENTIMENTOS



DORES DA ALMA



Críticas – é o comentário de um certo tema
que aponta-lhe erros, falhas ou pontos a
serem melhorados.

Para nós aqui da Fonte de Luz, é a projeção
psicológica que fazemos do outro, porém,
que existe dentro de nós, pois, tudo o que
criticamos veementemente no exterior,
encontramos em nossa intimidade. Na
maioria das vezes, nem percebemos, pois
encontra-se ainda no inconsciente.



CRÍTICAS e AUTOCRÍTICA



Medos – é uma sensação que proporciona
um estado de alerta, paralisia, indecisão e
ansiedade.

“O resultado do medo em nossas vidas será
a perda do nosso poder de pensar e agir
com espontaneidade”. Hammed

Na grande maioria das vezes, o medo leva à
raiva, a raiva leva ao ódio e o ódio leva ao
sofrimento. Onde você quer parar?



MEDOS



Culpa é um estado psicológico, existencial e
subjetivo que causa grande obstáculos e
insatisfação consigo mesma.

“A culpa não encontraria abrigo em nossa
alma, se tivéssemos uma ampla fé no amor de
Deus por nós e se acreditássemos que Ele
habita em nosso âmago e sabe que somos tão
bons e adequados quanto permite nosso grau
de conhecimento e de entendimento sobre
nossa vida interior e também exterior”.
Hammed



CULPAS



COMO TER O CORPO FECHADO?

Ainda tem dúvidas?

 Se observe mais.

 Viva no AGORA!

 Seja a mudança que você quer na sua vida.
E não adianta só falar, precisamos mudar
padrões comportamentais, psíquico e
mental através da auto-observação.



COMO TER O CORPO FECHADO?
Parando com a doentia dependência de

alguém (encarnado ou desencarnado) para
nos dizer o rumo a tomar. Pegue as rédeas
de sua vida pelas mãos.

Entendendo que nada fora pode alterar o
que existe dentro, exceto, se houver
ressonância.

Compreendendo verdadeiramente que não
existe nada fora. Tudo está dentro!



COMO TER O CORPO FECHADO?
Compreendendo que aquilo que você mais

teme/vibra atrairá para você, pois
criamos tudo aquilo que vai no mais
íntimo de nosso Ser. Por isso, tanto
sofrimento.

Já pararam para pensar por quê tantos
desencontros em nossas vidas? Por quê
tanta dor? Lembrem-se: NADA É POR
ACASO!!!, tudo é aprendizado.



COMO TER O CORPO FECHADO?
Aceite!

Para de colocar a culpa nos outros!

Seja grato por tudo!

Seja o observador de sua vida. Seja a
mudança!

Viva o PRESENTE e faça as escolhas
conscientes.



O QUE TE IMPEDE DE TER O 
CORPO FECHADO OU O 

EQUILÍBRIO MAIOR EM SUA 
VIDA?

O DESCONHECIMENTO E A 
DÚVIDA



DÚVIDAS MAIS FREQUENTES? (1)
 Quem eu fui no passado?

- Não importa!

 Por que eu tenho que pagar por algo se nessa vida

faço tudo certinho?

- Lei de Causa e Efeito. Ação e Reação!

 Se estou sofrendo com uma pessoa quer dizer que

estou pagando o mal que fiz a ela?

- Não. A única moeda para quitação de Carma é o Amor.

Logo, se não for por amor, repete.



DÚVIDAS MAIS FREQUENTES? (2)
 Para terminar isso eu tenho que ficar até o fim? Ex.:

Se eu a abandonei agora tenho que cuidar?

- Vai depender do sentimento. Obrigação ou amor?

 Por que minha vida não dá certo?

- Porquê você não cria uma realidade diferente. Quer

que alguém faça isto por você.

 Por que eu quero uma coisa, faço de tudo para isso

acontecer e acontece o contrário?

- Porquê seus sabotadores internos tem grande

ascensão em sua vida atual. Você não se vigia!



DÚVIDAS MAIS FREQUENTES? (3)
Por que me sinto bloqueada(o) e travada(o)?

- Travas psíquicas criadas por nós em outras
existências. Condicionamentos e clichês mentais
doentios.

Como será minha próxima vida?

- Não Importa! O que importa é o AGORA!

Por que estou nessa família?

- Compromisso com este grupo de afetos e desafetos
de outrora.



DÚVIDAS MAIS FREQUENTES? (4)
Por que eu não consigo avançar? 

- Por causa dos condicionamentos mentais e a
autoobsessão.

Por que não consigo perdoar? 

- “Primeiramente não quer”, e em segundo lugar, não
compreendeu a verdadeiramente a máxima do Cristo
quando dizia: “que é perdoando que se é perdoado”.

Posso ficar preso ao passado e ficar pior? 

- Sim! A dor é a medida necessária para o despertar!



DÚVIDAS MAIS FREQUENTES? (5)
 Por que me sinto bloqueada(o) e travada(o)?

- Travas psíquicas criadas por nós em outras

existências reverberando na vida atual.

Quando será a minha vez? 

- AGORA! Só depende de você!

Quando isso termina? 

- Nunca! Nem mesmo quando “morrer”!

Como me liberar? 

- Rompendo com o chamado ciclo de renascimento e 

morte ou Roda de Samsara!



Esse AGORA é tudo o que temos!



Este é o motivo pelo qual 

escolhemos o Lema de nossa 

Casa - A  Fraternidade 

Espiritualista Fonte de Luz:

Conhecer a si mesmo é 

esquecer de si mesmo!
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GRATIDÃO!    GRATIDÃO!    GRATIDÃO!


