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Um dos temas de Jacob Melo foi sobre obras 
espíritas que abordam a depressão.
Na verdade, ele se ateve apenas a três delas, tendo 
focado especialmente no livro “Depressão: 
Abordagem Médico-Espírita”, publicada pela AME de 
Minas Gerais.
Ele falou da dificuldade em abordar esse tipo de 
assunto, pois não pretende criar polêmicas, mas 
não poderia deixar um assunto tão grave ser 
tratado como foi naquele livro.
A despeito do livro ser escrito por profissionais da 
Medicina e espíritas, Jacob ressaltou que não foi 
bem avaliada a repercussão que tudo poderia 
causar no paciente com depressão, esse sim o mais 
exposto a deformações de muito generalismo que 
envolve a problemática.
Destacou que os depressivos não podem receber de 
bom grado as “definições” que lhes são anotadas, 
mesmo vindo de médicos e espíritos.
Definições do tipo: “É importante frisar que a 
depressão, do ponto de vista moral, é um processo 
auto-obsessivo, pois, na realidade, o deprimido é 
um rebelde, cuja energia destrutiva é, antes de 
tudo, voltada contra si”,  mesmo expressando um 
ponto de vista amplo, não está considerando o 
estado emocional do paciente que, quando em 
depressão profunda, não sabe definir, definir-se 
nem concluir por decisões íntimas. É fácil dizer que 
um depressivo é isso ou aquilo, até que se esteja lá 
para se descobrir, a dores terríveis, que definições 
não definem o que se sente em situações que tais.
Outro livro abordado foi o “Depressão: Causas, 
Consequências e Tratamento”, de Izaías Claro. 
Jacob iniciou destacando que o livro contém muitas 
virtudes, dizendo que é dos melhores dentre os que 
tratam o assunto, mas a parte essencial do livro,
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A depressão é uma doença "do organismo como 
um todo", que compromete o físico, o humor e, 
em conseqüência, o pensamento. A Depressão 
altera a maneira como a pessoa vê o mundo e 
sente a realidade, entende as coisas, manifesta 
emoções, sente a disposição e o prazer com a 
vida. Ela afeta a forma como a pessoa se 
alimenta e dorme, como se sente em relação a si 
próprio e como pensa sobre as coisas.

A Depressão é, portanto, uma doença afetiva ou 
do humor, não é simplesmente estar na "fossa" 
ou com "baixo astral" passageiro. Também não é 
sinal de fraqueza, de falta de pensamentos 
positivos ou uma condição que possa ser 
superada apenas pela força de vontade ou com 
esforço.

Depressão é um Transtorno Afetivo (ou do 
Humor), caracterizada por uma alteração psíquica 
e orgânica global, com conseqüentes alterações 
na maneira de valorizar a realidade e a vida.
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que seria a do tratamento, ficou devendo, pois 
não foi dado o material necessário para isso.  
As sugestões no capítulo “cura” são mais 
voltadas a quem não se deprimiu e não para 
quem está lá.
Por fim, abordou o livro do Wlademir Lisso, 
“Vencendo a depressão”. Novamente Jacob 
enfocou que essa obra, tal como apresentada, 
especialmente por vir com um CD de áudio 
orientando ao depressivo a fazer meditações, 
pecou por não oferecer um suporte real, com 
base na Doutrina Espírita, para que a depressão 
seja vencida.
Ao final ele mencionou a preocupação de que 
provavelmente esse tema seja motivo para 
outras especulações, mas, dado à gravidade de 
tão relevante assunto – depressão tratada pelo 
Espiritismo –, não poderia fazer coro com os 
disse-me-disse e sim apresentar uma opinião 
clara e sem qualquer sentido de condenação, 
mas de reflexão, pois tanto se diz que existem 
obras espíritas sem apoio para tal que o ideal 
seria que se deixasse claro o que se concorda 
com o que não se concorda. Renovou a 
informação de sua amizade e admiração por 
Izaías Claro, mas que mesmo assim achava 
válido ter feito os comentários apresentados.

http://gballone.sites.uol.com.br/voce/dep.html



