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Pensar que não merece algo bom. Achar-se 

incompetente. Sentir-se incapaz. Essa é a realidade da 

maioria de nós da Terra. Como entender isso? É uma 

história longa, complexa e dolorosa, mas que pode ser 

resumida. 

A psicologia nos ajuda a entender o que dispara esse 

sentimento: pais que não nos valorizaram, ambientes 

infelizes, culpa atirada em nós etc. Porém, os traumas 

infantis e da vida adulta são gatilhos de dores muito mais 

profundas que carregamos, às vezes, há milênios. 

https://grupomarcos.com.br/encontro-1-revista/modulo-cristo-2018-encontro-3-complexo-de-inferioridade-e-cristianismo-tadeu/#more-10539


Portanto, complexo de inferioridade é um 

assunto que toca a mim e a você. Aos 

espíritos exilados.

Emmanuel nos esclarece em A Cam inho 

da Luz no capítulo 3, Raças Adâmica, item 

Espíritos Exilado na Terra. Se você ou eu 

viemos de capela não sei, mas é quase 

certo de somos transferidos de algum 

outro mundo. 

Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu 

reino de amor e de justiça, aquela turba de 

seres sofredores e infelizes.

Com a sua palavra sábia e compassiva, 

exortou essas almas desventuradas à 

edificação da consciência pelo cumprimento 

dos deveres de solidariedade e de amor, no 

esforço regenerador de si mesmas.

Mostrou-lhes os campos imensos de luta 

que se desdobravam na Terra, envolvendo-as 

no halo bendito da sua misericórdia e da 

sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as 

lágrimas santificadoras, fazendo-lhes 

sentir os sagrados triunfos do futuro e 

prometendo-lhes a sua colaboração 

cotidiana e a sua vinda no porvir.

Aqueles seres angustiados e aflitos, que 

deixavam atrás de si todo um mundo de 

afetos, não obstante os seus corações 

empedernidos na prática do mal, seriam 

degredados na face obscura do planeta 

terrestre; andariam desprezados na 

noite dos milênios da saudade e da 

amargura; reencarnariam no seio das 

raças ignorantes e primitivas, a 

lembrarem o paraíso perdido nos 

firmamentos distantes. Por muitos séculos 

não veriam a suave luz da Capela, mas 

trabalhariam na Terra acariciados por 

Jesus e confortados na sua imensa 

misericórdia.

Essa experiência sim é traumática! Tão 

dolorosa que ainda hoje não 

conseguimos lidar com ela de forma 

direta. O sentir-se inferior é nossa postura 

de fuga, pois não reconhecer-se filho de 

Deus, portador de potencial divino é negar 

ainda uma vez a bondade do Pai.

Resumo, nos revoltamos em outro 

planeta, fomos expulsos e acolhido na 

Terra e aqui nos sentimos inferiores. 

Naturalmente, alimentando nosso 

sentimento de inferioridade existe um 

imenso orgulho. Bem ou mal disfarçado.

Pergunto agora, o que o Cristo que nos 

acolheu tem a nos ensinar sobre essa 

armadilha que armamos para nós 

mesmos? Pode ele nos ajudar a sair 

apontando o caminho? Sim, certamente, 

sim.

Para simplificar e ampliar nossa 

compreensão vamos ler uma história que 

ele contou na intimidade da casa de Pedro 

que nos ensina de forma didática e 

engraçada como lidar com nosso 

complexo de inferioridade.

Ela está registrada nas dimensões 

magnéticas do planeta, bem como, na 

memória de milhares de espíritos que a 

ela assistiram por conta do desejo de 

Jesus em nos ajudar. Além disso, está 

registrada em português graças a 

psicografia de Francisco C. Xavier e a 

elaboração do espírito Neio Lúcio que 

escreveu o livro Jesus no Lar . Capítulo 

41. O Incentivo Santo.

Aberta a sessão de fraternidade em casa 

de Pedro, Tadeu clamou, irritado, contra 

as próprias fraquezas, asseverando 

perante o Mestre:

? Como ensinar a verdade se ainda me 

sinto inclinado à mentira?

? Com que títulos transmitir o bem, 

quando ainda me reconheço arraigado ao 

mal?



? Como exaltar a espiritualidade 

divina, se a animalidade grita mais 

alto em minha própria natureza?

O companheiro não formulava 

semelhantes perguntas por espírito 

de desespero ou desânimo, mas sim 

pela enorme paixão do bem que lhe 

tomava o íntimo, a observar pela 

inflexão de amargura com que 

sublinhava as palavras.

Entendendolhe a mágoa, Jesus 

falou, condescendente:

? Um santo aprendiz da Lei, 

desses que se consagram fielmente 

à Verdade, chamado pelo Senhor 

aos trabalhos da profecia entre os 

homens, mantinhase na profissão 

de mercador de remédios, 

transportando ervas e xaropes 

curativos, da cidade para os 

campos, utilizandose para isso de 

um jumento caprichoso e 

inconstante, quando, refletindo 

sobre os defeitos de que se via 

portador, passou a entristecerse 

profundamente. Concluiu que não 

lhe cabia colaborar nas revelações 

do Céu, pelo estado de impureza 

íntima, e fezse mudo.

? Atendia às obrigações de 

protetor dos doentes, mas 

recusavase a instruir as criaturas, na Divina 

Palavra, não obstante as requisições do povo 

que já lhe conhecia os dotes de inteligência e 

inspiração. Sentido, porém, que a Celeste 

Vontade o constrangia ao desempenho da 

tarefa e reparando que os seus conflitos 

mentais se tornavam cada vez mais 

esmagadores,certa noite, depois de 

abundantes lágrimas, suplicou 

esclarecimento ao TodoPoderoso.

Sonhou,então, que um anjo vinha 

encontrálo em suas lides de mercador. 

Viuse cavalgando o voluntarioso jumento, 

vergado ao peso de preciosa carga, em 

verdejante caminho, quando o emissário 

divino o interpelou, com bondade, em 

seguida às saudações habituais:

??  Meu amigo, sabes quantos coices 

desferiu hoje este animal?

??  Muitíssimos ?  respondeu sem 

vacilação. ?

?  Quantas vezes terá mordido os 

companheiros de estrebaria? ?  prosseguiu o 

enviado, sorridente ?  quantas vezes terá 

insultado o asseio de tua casa e orneado 

despropositadamente?

?E porque o discípulo aturdido não 

conseguisse responder, de pronto, o anjo 

considerou:

??  Entretanto, ele é um auxiliar precioso e 

deve ser conservado. Transporta 

medicamentos que salvam muitos enfermos, 

distribuindo esperança, saúde e alegria. ?E 

fitando os olhos lúcidos no pregador 

desalentado, rematou:

??  Se este jumento, a pretexto de ser rude 

e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, 

que seria dos enfermos a esperarem 

confiantes em ti? Volta à missão luminosa 

que abandonaste, e, se te não é possível, por 

agora, servir a Nosso Pai Supremo na 

condição de um homem purificado, atende 



In consul appareat  d issent iunt  pr i 
nibh duis convenire. Erat  sed diam.Procuremos no trabalho, que o Senhor nos 

reserva, a posição de serviço que nos é 

própria, nela buscando a felicidade de 

obedecer ao Celeste Orientador. Nem 

queixas, nem exigências. Nem deserção, nem 

exclusivismo. Nem lamentação, que é 

indisciplina, nem exame precipitado do 

concurso alheio, que redunda em desordem.  

(Livro. Bezer ra, Chico e Você)

Último e não menos importante passo. 

Sorrir! Aprender a reconhecer e aceitar 

com bom humor as próprias limitações. 

Afinal, somos jumentos rebeldes, mas já 

podemos ser úteis e isso é maravilhoso! 

Rs... Aproveitemos que entre mordidas e 

relinchos, aprenderemos a ser felizes! Ser 

feliz cumprindo as obrigações é melhor do 

que tentar nos escondermos! 

aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição do animal valioso e útil. Nas 

bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os 

quais, reconhecendote a boavontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, 

amparandote a natureza e aprimorandoa, tanto quanto domesticas e valorizas o teu 

rústico, mas prestimoso auxiliar!

Nesse instante, o pregador viuse novamente no corpo, acordado, e agora feliz em razão da 

resposta do Alto, que lhe reajustaria a errada conduta.

Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao Mestre com um olhar. E Jesus, transcorridos 

alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu:

O trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso 

pode emergir para o Céu, à maneira do lírio que desabrocha para a Luz, de raízes ainda presas 

no charco.

? Em seguida, o Mestre pôsse a contemplar as estrelas que faiscavam, dentro da noite, 

enquanto Tadeu, comovido, se aproximava, de manso, para beijarlhe as mãos com doçura 

reverente.

Eis um mapa completo para lidarmos com o complexo de inferioridade! Primeiro passo é 

aceitar o fato: somos inferiores. Gastamos, muitas vezes, a maior parte de nossas energias 

para esconder nossas deficiências, para aparentar, para conquistar glória social com a 

ilusão de fugir de nossas dores. Uma vez aceita nossa condição de aprendizes e 

necessitados tudo fica mais fácil. Porém, chegar a essa estágio não é fácil. Apenas uma 

vida de honestidade íntima nos assegura essa conquista. Se começamos, já devemos nos 

sentir felizes!

Segundo passo. Não nos acomodarmos em nossa inferioridade. Nada de desculpas. 

Deus nos livre do tal  - quem sou eu...!!! -  como ensina Jesus, quando nos acomodamos os 

conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores. Parar, adiar, fugir, mesmo que 

com boas desculpas, agrava nossas dores emocionais.

Terceiro passo. Estar atendo as orientações do mais Alto. Orar e perguntar-se sempre, o 

que Deus deseja de mim. Observar, sonhos, intuições e situação objetivas que expressam 

nosso deveres espirituais. Como ensina Bezerra de Menezes,



LIVROS CONSULTADOS

espiritual do prefácio, este 
livro é formado por  um 
seleção de trechos de 
mensagem feita pelo 
próprio  Bezerra de 
Menezes. 

Vejamos um trecho do 
prefácio. 

Aqui temos, em suma, a 
parte mais importante de um 
diálogo. Você, caro leitor, tal 
qual sucedeu com os irmãos 
que nos antecederam, está 
encontrando a palavra de 
nosso admirável amigo 
diante dos problemas que 
vos solicitam serenidade e 
trabalho, observação e 
discernimento. E Bezerra 
aqui nos responde com o 
amor e a compreensão de 
todos os dias. Realmente, 
todos nos empenhamos, na 
Terra e no Mundo Espiritual, 
pela edificação da Vida 
Melhor. Aproximemo-nos do 
respeitado amigo de Jesus, 
consultando-lhe os roteiros. 
Nestas páginas 
transbordantes de paz e 
entendimento, você pode 
buscar-lhe a companhia, a 
fim de ouvir-lhe o coração. 
Não apenas você, mas 
também nós. 

Batuíra, Uberaba, 8 de 
setembro de 1973

Este á um livro especial para 
estudiosos do Evangelho e para 
os que buscam o Cristo. Ele nos 
revela 48 diálogos íntimos de 
Jesus com seus discípulos e 
seguidores em que temas do dia 
a dia, desde o desejo que 
enriquecer e de como enfrentar 
as dificuldades emocionais são 
abordados. é um livro que nos 
aproxima de Jesus. Graças ao 
autor,  muitas vezes, conhecemos, 
inclusive, a intonação da voz e 
os gestos do Mestre ao ensinar. 
Destaco um trecho do prefácio. 

 Hoje, que quase vinte séculos 
são já decorridos sobre as 
primícias da Boa Nova, o domicílio 
de Simão se transformou no 
mundo inteiro... 

Jesus continua falando aos 
companheiros de todas as 
latitudes. Que a sua voz incisiva e 
doce possa gravar no livro de 
nossa alma a lição renovadora de 
que carecemos à frente do porvir, 
convertendonos em semeadores 
ativos de seu infinito amor, é a 
felicidade maior a que poderemos 
aspirar.  

Emmanuel. Pedro Leopoldo, 3 de 
outubro de 1949.

Um obra organizada de forma a 
nos permitir conhecer a essência 
do pensamento de Bezerra de 
Menezes. 

Como informa Batuíra, o autor 
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COMPLEXO DE 
SUPERIORIDADE

De form a objet iva, 

podem os defin ir  

com plexo com o um  

conjunto de 

exper iências 

tr aum ática que 

car regam os de form a 

inconsciente e que 

dir ecionam  nosso 

com por tam ento sem  

que tenham os controle 

sobre elas.

Afi rm a Car l  Jung que o 

com plexo é com o se 

fosse um  

sub-personal idade que 

possui  um a vida 

relat ivam ente 

autônom a em  relação 

ao nosso EU. 

Um  com plexo de 

in fer ior idade é a fal ta de 

auto-est im a, um a dúvida 

e incer teza sobre si  

m esm o e os 

sent im entos de não 

at ingir  os  padrões 

sociais. M uitas vezes, é 

subconsciente, e induz 

aos indivíduos a 

supercom pensar  

(cham ado  com o 

com plexo de 

super ior idade) seja com  

conquistas 

espetaculares ou com  

com por tam entos 

ant i -social .  

Fonte 

https:/ / en.wik ipedia.org

O Com plexo de 

super ior idade, o 

achar -se sem pre 

m elhor  do que tudo e 

todos, na verdade é 

apenas um  expressão 

do com plexo de 

in fer ior idade. 

O que parece oposto é 

tem  a m esm a causa. Se 

observarm os um  

com por tam ento 

saudável  ou um  

com por tam ento 

per fei to - o de Jesus - 

verem os que não há 

nem  o pieguism o da 

falsa hum ildade  nem  a 

alucinação do eu sou 

indispensável . 



Se entendemos que quando permitimos que o Mestre fale em nosso coração 

tudo se dulcifica. Se entendemos que quando, através do serviço do Bem, 

sintonizamos como coração do Cristo, se entendemos que quando olhamos a 

um irmão compadecido de suas dores, verdadeiramente o Mestre está conosco, 

nada temeremos.

O que poderá acontecer a um verdadeiro cristão, de ruim? Nada. Pois aquele 

assassino que tira a vida do cristão lhe dá um motivo verdadeiro de ampliar a 

sua confiança em Deus. Pois aquele que calunia será objeto que consternação e 

de misericórdia, pois aquele que finge, pois aquele que julga, que exclui ou que 

condena será a oportunidade dada ao cristão de se aproximar do Mestre.

Compreendamos, irmãos e irmãs em Cristo, que servir Jesus de Nazaré é 

colocar-se na posição daquele que entende que cada calúnia, que cada pedrada, 

que cada impulso inferior é uma bênção divina e que deve assim ser 

aproveitado.

Silenciar no momento da calúnia, pacificar-se no momento da guerra, servir no 

momento mais difícil. É o que pede Jesus de cada um de nós. Permanecer no 

serviço divino, apesar de todos os obstáculos externos criados por nossa 

própria inferioridade é o desafio do cristão. Aquele que se torna obstáculo é 

uma representação de tua própria inferioridade, meu irmão. Aquele que 

dificulta o teu caminho representa os espinhos que ainda existem em teu ser. 

Não pares, continua em tua caminhada, porque à medida em que tu aceitas 

cumprir a tua obrigação, em nome do Cristo, apesar de todos os obstáculos, 

íntimos e externos, pois na verdade são uma mesma coisa, aprenderás com o 

divino amigo. primeiro, a suportar, depois, iniciarás o teu processo de cura 

íntima para um dia dizer: o Cristo vive em mim.

Diálogo Mediúnico

Paz e alegria em vossos corações. Que Jesus, o Mestre amado da Galileia e de 

nossos corações, possa, nesse instante, nos dar a coragem necessária, para que 

consigamos, olhando nossas próprias fraquezas, afirmarmos com convicção íntima: 

sim, apesar de todas as minhas fraquezas, Mestre, o teu amor é capaz de me 

conduzir às regiões celestes por meio de uma vida guiada por teus ensinos, pela tua 

misericórdia e pela tua paz, poderei purificar-me.

Coloco-me à disposição para a discussão deste tema.

Muito obrigada pela sua presença, amigo Cairbar. Como primeira pergunta: como 

identificar de que forma o complexo de inferioridade nos afasta do Cristo?

Comecemos, acima de tudo, entendendo. Entendo o valor do amor. Porque aquele 

que reconhece a grandeza do amor não se intimida ante os desafios evolutivos que 

precisa enfrentar.

O amor é um fogo sagrado que tudo purifica, o amor é a água divina que aplaca 

todas as sedes, o amor é o ar que alimenta e o amor é o chão que sustenta.

Entendamos que o poder do amor está em cima do impulso da animalidade inferior, 

porque o amor nada combate, mas o amor tudo transforma. Apenas tomando-se 

uma ciência verdadeira do poder do amor poderemos crescer em direção a Deus. 

Porque o Mestre é o caminho e é o símbolo do amor mais perfeito para todo o 

mundo.



EQUIPE SBIE
E, dizendo isso, saberás que tu és forte por toda a eternidade, porque o Cristo 

vivendo em nós, habita em nosso ser o poder de Deus. E nada te acanhará e 

nada te fará voltar e nada será motivo de interrupção em tua caminhada 

luminosa.

Amigos em Cristo, quero vos dizer, é hora de iniciar a caminhada gloriosa no 

Bem! Esperai calúnia, esperai espinhos e tenhais a certeza de que nos 

momentos mais dolorosos o próprio Mestre estará convosco.

Muita paz, do vosso irmão e amigo,

Cairbar de Souza Schutel.



ARTIGO amada, ela não é capaz de amar 

quem ela é e confiar em seus 

valores. A tendência, nesse caso, 

é desenvolver o hábito de se 

inferiorizar, sempre reforçando 

a falta de amor.

O excesso de afeto e cuidado 

também pode desencadear o 

complexo de inferioridade, pois 

uma criança excessivamente 

protegida pode crescer se 

sentindo incapaz de fazer 

qualquer coisa sozinha. Neste 

caso, ela se torna uma pessoa 

insegura e dependente, 

justamente por não conhecer 

suas capacidades.

Quem foi muito cobrado e 

comparado com outras pessoas 

durante a infância também 

pode crescer com o sentimento 

de incapacidade e inferioridade. 

A criança que apresenta alguma 

questão física ?  como doença 

ou excesso de peso ?  tende a 

se sentir inferior perto de outras 

crianças, pois ela percebe que é 

diferente e pode até sofrer 

bullying.

Sintomas do complexo de 

inferioridade

Os comportamentos adotados 

por quem tem complexo de 

inferioridade são mecanismos 

de proteção que acabam 

camuflando as falhas da pessoa. 

Os principais são:

? Hábito de se comparar com os 

outros;

? Demonstrações de inveja;

? Busca por reconhecimento;

? Preocupação excessiva com a 

opinião das pessoas;

? Hábito de fugir das situações 

por medo de tentar;

? Mania de apontar defeitos nas 

pessoas para se proteger;

Conheça os pr incipais 

sint om as do com plexo de 

infer ior idade e com o 

t rat á-los

Imagine que você 

conseguisse transmitir às 

pessoas somente os seus 

pontos fortes, e ninguém 

conseguisse notar suas 

limitações. Se você pudesse 

proteger suas falhas, você 

se sentiria mais confiante? 

Certamente sim. Esse é o maior 

desejo das pessoas que têm 

complexo de inferioridade: ser 

melhor em tudo.

A busca pela perfeição e a falta de 

amor próprio são as principais 

causas que levam uma pessoa a se 

sentir incapaz e inferior. Por não 

reconhecer o seu valor e não 

encontrar a perfeição, ela não é 

capaz de se amar, criando o hábito 

de se diminuir e se anular.

Causas emocionais do complexo de 

inferioridade

Algumas situações da infância 

podem trazer a sensação de 

rejeição e falta de amor. São elas: 

gravidez não planejada, tentativa de 

aborto, sofrimento fetal, pais 

queriam que o filho fosse de outro 

sexo, depressão materna, morte de 

algum dos pais, abandono, maus 

tratos ou abuso físico/sexual.

Quando uma pessoa não se sente 

O artigo a seguir foi extraído 
do site Sbie ? Sociedade 
Brasileira de Inteligência 
Emocional. 

O conteúdo dele é relevante 
por abordar os principais 
aspectos do complexo de 
inferioridade, de forma que 
possamos avaliar a nós 
mesmos, e por dar 
orientações no sentido de 
superá-lo.



incapaz de fazer alguma 

coisa, veja sua lista e 

lembre-se de como você é 

uma pessoa capaz e 

fantástica.

Reveja suas crenças

Quantas coisas você deixou 

de realizar por não se sentir 

capaz? Perceba quais foram 

os pensamentos que 

limitaram você e tente 

lembrar onde essas crenças 

limitantes nasceram e quem 

disse que você não era capaz.

Perceba que a insegurança 

pode ser apenas uma forma 

de pensar, e que você pode 

substituir cada uma delas por 

crenças positivas e 

realizadoras.

O complexo de inferioridade 

está enraizado no desejo de 

ser como outra pessoa, por 

falta de amor próprio. Se você 

quer começar a se amar, 

precisa olhar para você e para 

sua história de vida.

ACESSE AO ARTIGO
FONTE

HTTP:/ / WWW.SBIE.COM.BR/ CONHECA-OS-PRINCIPAIS-SINTOMAS-DO-COMPLEXO-DE-INFERIORIDADE-E-COMO-TRATA-LOS/

? Isolamento;

? Sentimentos de incapacidade e 

de inferioridade;

? Sensibilidade a críticas;

? Dificuldade de se relacionar 

com outras pessoas;

?Baixa aut oest im a;

? Vitimismo;

? Perfeccionismo.

Livre-se do complexo de 

inferioridade

Algumas atitudes poderão lhe 

ajudar a se livrar do complexo de 

inferioridade. Veja quais são:

Pare de se com parar

Ninguém é perfeito. Você pode 

até não ser tão bom em algumas 

coisas, especialmente quando se 

compara com algum especialista 

ou modelo, mas certamente 

possui características positivas 

que a outra pessoa não 

tem.Toda vez que você se 

compara com alguém, você 

anula suas qualidades e 

particularidades.

A comparação nunca é positiva, 

e não vai fazer você se sentir 

melhor, uma vez que as pessoas 

são diferentes e, como tal, 

possuem necessidades, desejos 

e histórias de vidas diferentes.

Reconheça seu valor

Tire o foco do que está errado. 

Para se sentir seguro, você 

precisa ter consciência do seu 

potencial. Faça uma lista de tudo 

o que ama sobre você mesmo e 

tenha esses itens sempre em 

mente. Toda vez que se criticar 

por algo, lembre-se de uma 

qualidade positiva.

Valor ize suas conquist as

Escreva sobre seus sucessos ao 

longo da vida, as realizações das 

quais se orgulha e memórias 

queridas. Quando se sentir 

http://www.sbie.com.br/conheca-os-principais-sintomas-do-complexo-de-inferioridade-e-como-trata-los/
http://www.sbie.com.br/conheca-os-principais-sintomas-do-complexo-de-inferioridade-e-como-trata-los/
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 Viver  o aprendizado

Ajude o Grupo Marcos

Conte para uma pessoa a história que Jesus contou para 
Tadeu. Você pode ler ou contar com suas palavras contar "ao 
vivo" ou gravar em enviar para quem você deseja.

Imagine que interessante alguém receber uma história 
contado por gravada por você ... Gravei essa história para 
compartilhar...

Ao contar ou enviar a história gravada, apresente o Grupo 
Marcos para pessoa que você decidiu beneficiar. 


