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PRINCIPAIS ENFERMIDADES DA ALMA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Principais enfermidades que atingem a alma 

O aumento exponencial das doenças chamadas mentais nos alerta que alguma coisa muito ruim 

está acontecendo com o ser humano. 

Essa epidemia de “doenças mentais” é um sinal claro de que estamos violando princípios divinos 

que nos conduzem a saúde emocional. Não sabemos mais lidar com os momentos ruins da vida, 

com as perdas, com os conflitos de relacionamento e com o sofrimento de uma forma geral. 

Infelizmente quando passamos por momentos na vida muito traumáticos nossas emoções assim 

como a suspensão de um carro não consegue suportar o impacto e precisa também de cuidados 

específicos para que não se torne um problema mais sério. É justamente nesse ponto que a 

situação se agrava, porque a maioria das pessoas não para dando atenção aos estragos 

causados à alma e continuam a viver como se nada estivesse errado, até que um dia são 

obrigadas a parar de uma vez para cuidar das enfermidades instaladas na alma. 

Todas as enfermidades da alma normalmente começam com sentimentos naturais do ser 

humano, como medo, tristeza, ira, luto, ansiedade e outros. O problema é quando esses 

sentimentos são negligenciados, ignorados ou negados e não são expressados de forma correta e 

saudável durante um período muito prolongado. Todos esses sentimentos cumprem um propósito 

na saúde da nossa alma, quando não são levados a sério se tornam crônicos, o que deveria ser 

um sentimento momentâneo e com um propósito se torna parte da nossa vida diária. Por exemplo, 

a tristeza que deviria ser chorada e expressada no tempo e da maneira correta é ignorada e pode 

se tornar uma depressão. Esses sentimentos clamam por serem expressados e por isso podem 

vir à tona em diversas situações da vida de forma descontrolada causando o que conhecemos 

como surtos. 

As principais enfermidades da alma são: 

 

1 - Depressão X ______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2 - Distúrbio de ansiedade X ____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3 - Síndrome do Pânico X ____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4 - Transtorno Bipolar X _____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

5 - Raiva explosiva X _________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6 - Culpa e Condenação X ________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7 - Amargura X _____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte 
para marcar dia e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Valor do teste desta matéria: 8,0            

 Apostilas preenchidas: 2,0                      

 

      

 


