1"#O#que#é#um#médium?!#
Um# médium# é# aquele# que# possui# a#
capacidade# de# perceber# o# mundo# espiritual#
de#alguma#forma.##
É# o# indivíduo# cuja# consciência# do# mundo#
Espiritual#chegou#a#um#nível#em#que#ele#esta#
consciente#dos#fenômenos,#e#na#qual#existe#a#
possibilidade# de# uma# direta# e# controlada#
comunicação#espiritual.##

2"#Como#é#que#essa#consciência#ocorre?#
O# mundo# espiritual# é# uma# série# de#
dimensões# existentes# em# estados#
vibracionais# que# diferem# das# do# nosso#
mundo#material.##
Um# médium,# para# colocar# de# maneira#
muito#simples,#é#como#um#rádio,#que#pode#
ser# sintonizado# em# diferentes# frequências#
(dimensões)#em#circunstâncias#parOculares.#
Este# Opo# parOcular# de# consciência# é# como#
qualquer#outro#dos#nossos#senOdos.#

3"# Porque# algumas# pessoas# estão# em# maior#
sintonia#com#o#mundo#espiritual#que#outras?###
A# mediunidade# é# também# uma# questão# de#
escolha.# A# ﬁm# de# acelerar# o# seu# processo#
evoluOvo,# a# pessoa# pode# necessitar,# ou# optar# por#
aceitar,# em# reencarnar# com# a# capacidade# de# se#
tornar#um#médium.#
Quando# o# desenvolvimento# da# mediunidade# de#
um#indivíduo#aOngiu#um#certo#nível,#a#capacidade#
se# mostrará# durante# a# próxima# encarnação# da#
pessoa.#

4"# Será# que# por# ser# um# médium# aOvo# eu# sou#
mais#evoluído#do#que#aqueles#que#não#o#são?##
Certamente,#sendo#um#médium#aOvo#signiﬁca#que,#
depois# de# um# longo# período# de# tempo# durante# o#
qual#você#tenha#desenvolvido#essa#habilidade,#você#
ﬁnalmente#chegou#a#um#determinado#ponto.##
Mas,#se#com#a#frase#"mais#evoluído"#você#quer#dizer#
mais# eOcamente,# moralmente# ou# espiritualmente#
evoluído,#então#a#resposta#é#não.##
# Qualquer# um,# desde# o# mais# éOco,# ao# indivíduo#
mais# anOéOco,# pode# desenvolver# a# capacidade#
mediúnica.#

5"# Se# a# mediunidade# não# tem# nada# a# ver# com# a#
evolução# espiritual# ou# éOca# de# uma# pessoa,# então#
porque#a#capacidade#é#parte#de#nossa#evolução#geral?###

Estamos#todos#envolvidos#no#processo#de#
desenvolvimento#
de#
capacidades#
mediúnicas,# pois# é# uma# ferramenta# vital#
para# a# aprendizagem,# e# para# corrigir# os#
nossos#erros#do#passado.##

6"# O# que# você# quer# dizer# quando# diz# que# a#
mediunidade# é# um# instrumento# para# a#
aprendizagem?###
A# mediunidade# é# um# instrumento# que# podemos#
usar# livremente,# e# assim# a# maneira# de# como#
usamos#esta#capacidade#será#um#reﬂexo#direto#do#
nosso# crescimento# éOco,# e# das# lições# vitais# que#
ainda#temos#que#aprender.##
Assim# como# com# qualquer# estudante# sério# na#
escola,# a# aprendizagem# ocorre# como# resultado# da#
aquisição# de# entendimento,# de# ambos# os# nossos#
sucessos#e#fracassos.#

7"#Você#está#dizendo#que#há#uma#maneira#certa#e#errada#de#
usar#a#mediunidade,#e#que#podemos#aprender#com#a#usá"la#
não# só# corretamente,# mas# também# incorretamente#
também?###
Exatamente!# A# maneira# certa# de# usar# a# mediunidade# é#
baseada# no# mesmo# padrão# éOco# como# se# faz# com# outras#
escolhas.###
Você# abusa# a# mediunidade# quando# você# a# usa# para# explorar#
os# outros,# para# causar# danos,# para# autoindulgência,#
exploração,#abuso,#manipulação#e#como#um#instrumento#para#
a#violência.#
E#você#usa#esse#instrumento#corretamente#quando#você#o#usa#
para# ajudar# os# outros,# para# trazer# a# iluminação,# e# para# dar#
desinteressadamente,#sem#qualquer#ganho#pessoal.#

8"#Se#eu#entendi#bem,#você#acabou#de#dizer#
que# a# mediunidade# não# pode# ser# usada#
para#qualquer#ganho#pessoal?###
Você# pode# usar# sua# mediunidade# de#
qualquer# maneira# que# você# quiser,# todos#
nós# temos# a# liberdade# de# escolha.# Mas,#
idealmente,# esse# dom# faz# o# bem# melhor#
quando# a# ganância# do# lucro,# e# o# egoísmo#
não#interferem#com#o#processo#de#ajudar#
os#outros.##

9"Isso#não#faz#senOdo.#Como#pode#ser#errado#fazer#dinheiro#
com#a#minha#mediunidade#quando#eu#tenho#todo#o#direito#
de#ganhar#a#vida#com#todas#as#minhas#habilidades?#
Você#é#livre#para#tomar#qualquer#caminho#que#você#deseja#na#
vida.#Mas#só#porque#você#pode#fazer#algo,#não#signiﬁca#que#você#
deve.#quando#você#optar#por#usar#sua#habilidade#para#o#bem#
altruísta,#por#causa#da#caridade#divina#de#Deus,#você#encontrará#
oportunidades#para#ganhar#a#vida#de#outras#formas#não#
relacionadas#à#sua#mediunidade.#
Mas#se#os#seus#únicos#verdadeiros#moOvos#são#a#riqueza#e#o#
poder,#então#o#caminho#mais#rápido#para#esses#objeOvos#será#
usar#a#sua#mediunidade#para#o#lucro#e#exploração.#Mas#também#é#
importante#entender#que#cada#ação#tem#uma#consequência,#e#
que#usar#a#mediunidade#de#forma#negaOva,#para#a#exploração#e#
ganho#pessoal,#terá#consequências#igualmente#negaOvas.#

10"#Na#pergunta#5,#você#disse#que#a#mediunidade#também#é#
um# instrumento# para# fazer# a# reparação# dos# erros# do#
passado.#Você#pode#explicar?###
Uma# parte# vital# de# nossa# evolução# éOca# a# longo# prazo,#
envolve# corrigir# erros# passados.# Assim# que# chegamos# a#
um#certo#ponto#em#nosso#processo#de#aprendizagem#em#
que# tomamos# consciência# de# que# uma# determinada#
ação#está#errada,#é#então#chegada#a#hora#de#compensar#
essas# ações# erradas# de# encarnações# passadas# em# que##
prejudicamos#aos#outros.#
Há#muitas#maneiras#de#como#fazer#a#reparação#dos#erros#
do#passado.#Usar#a#habilidade#mediúnica#é,#certamente,#
uma#dessas#maneiras.#

11"#Então#a#mediunidade#é#um#fardo?##
O# caminho# escolhido# da# mediunidade# é# como#
qualquer# outro.# Ele# tem# momentos# de# baixa,# mas#
também# tem# grandes# momentos# de# alegria,# que#
recompensam# as# diﬁculdades# que# o# médium#
inevitavelmente#irá#encontrar.#
Para#o#médium#que#escolher#usar#seu#dom#de#forma#
desinteressada,# as# recompensas# são# muitas.# Ajudar#
aos#outros,#e#ser#um#mensageiro,#através#do#qual#se#
comunicam#os#espíritos#iluminados,#traz#um#nível#de#
felicidade# e# saOsfação# pessoal# que# está# além# das#
palavras.#

12"# Assim,# a# maneira# como# você# usa# a# sua#
mediunidade# inﬂuencia# os# Opos# de# espíritos# que# se#
comunicam#através#de#você?###
É#claro!#Na#vida,#em#geral,#a#maneira#que#você#se#conduzir#e#
tratar# os# outros# vão# determinar# diretamente# os# Opos# de#
pessoas#que#são#atraídas#para#você#e#os#Opos#que#senOrão#
repulsa#por#você.#
Um# médium# que# se# esforça# para# viver# uma# vida# éOca# vai#
atrair#espíritos#úteis#e#sábios#que#irão#prestar#assistência#e#
orientação# neste# caminho# escolhido,# assim# como# os#
médiuns#que#usam#seus#dons#para#saOsfazer#seus#impulsos#
materiais#e#egoístas#atrairão#espíritos#egoístas,#menOrosos,#
e# impulsivos# que# irão# uOlizá"los# para# fazer# o# mal# e,# no#
processo,#fazer#mal#aos#próprios#médiuns.#

13"# Fale"me# sobre# estes# espíritos# benevolentes# e#
sábios#que#guiam#alguns#médiuns?###
Médiuns! que! escolheram! um! caminho! altruísta,! atraem! espíritos!
que!estão!também!neste!caminho!de!iluminação.!Isso!não!signiﬁca!
que!todos!os!espíritos!atraídos!para!estes!médiuns!são!perfeitos.!O!
mundo! espiritual! e! o! material,! estão! cheios! de! pessoas! em!
diferentes!níveis!de!evolução.!Mas!o!importante!é!que!as!intenções!
dos!espíritos!atraídos!são!posiAvas.#
Uma!vez!que!o!médium!tenha!escolhido!este!caminho!posiAvo,!foi!
testado,! e! tem! mostrado! que! está! disposto! a! seguir! esta! longa!
jornada,!um!outro!Apo!de!espírito!vai!se!juntar!ao!"bom!espírito"!já!
atraído! para! ele,! são! os! espíritos! instrutores.! Esses! espíritos!
aAngiram! um! alto! nível! de! evolução! moral! e! virão! apenas! quando!
eles! veem! que! o! médium! está! disposto! e! capaz! de! realizar! uma!
tarefa!importante.!#

14"# Conte"me# sobre# esses# espíritos# egoístas#
e#malfazejos#que#usam#alguns#médiuns.###
Um# médium# que# escolheu# o# caminho# do# ganho#
pessoal# e# da# exploração# vai# atrair# espíritos# que#
comparOlham#os#mesmos#objeOvos.##
O# ditado,# bem# conhecido# no# nosso# mundo#
material,#que#"não#há#honra#entre#ladrões”,#detém#
igualmente# verdade# no# caso# destes# espíritos#
destruOvos# que# irão# uOlizar# o# médium# disponível#
para# seus# próprios# objeOvos# negaOvos# e,# ao#
mesmo#tempo,#trazer#um#grande#dano#ao#médium,#
apenas#pelo#prazer#de#vê"lo#sofrer.#

15"# Eu# li# que# os# médiuns# não# tem# controle# sobre# os#
espíritos# que# escolhem# se# comunicar# por# eles,# isso# é#
verdade?###
O#médium#tem#controle#total#em#todos#os#casos#em#que#
permite#que#um#espírito#se#comunique#através#dele.#
Se#o#médium#é#atraído#aos#espíritos#iluminados,#então,#o#
médium#insOnOvamente#reconhece#este#Opo#de#espírito#e#
permite# que# ele# se# comunique,# ou# reconhece# que# este#
não#é#o#Opo#de#espírito#e#se#recusa#a#permiOr#que#ele#se#
comunique.##
Se# o# médium# é# atraído# aos# espíritos# que# são# muito#
ignorantes,#misOﬁcadores#e#destruOvos,#então#o#médium#
vai# decidir# se# permite# a# comunicação# com# este# Opo# de#
espírito.##

16"#Então,#você#está#dizendo#que,#os#médiuns#
estão# sempre# no# controle,# mas# não# seria# a#
possessão#uma#exceção#a#esta#regra?###
Possessão# é# um# mito.# O# que# acontece# é# que# um#
médium# ignorante# às# vezes# dá# permissão# para# um#
espírito# se# comunicar# por# um# longo# período# de# tempo#
(obsessão).#E#o#caos#resultante#é#entendido#como#uma#
possessão.##
Mas# em# nenhum# momento# um# espírito# invade# o#
médium,#também#nunca#o#médium#perde#a#capacidade#
de#acabar#com#a#comunicação.#

17"# Uma# vez# que# um# médium# permita# a#
comunicação# de# um# espírito,# é# o# médium# o#
responsável#pelo#que#acontece#a#seguir?###
Sim.#Em#todos#os#momentos#os#médiuns#são#responsáveis# por#
suas# ações# (os# Opos# de# espíritos# que# permitem# comunicar#
através# deles)# e# pelas# consequências# de# suas# ações# (o# bem# ou#
mal#que#os#espíritos#realizam#através#deles).#
Para#esclarecer,#o#espírito#certamente#é#o#responsável#pelo#que#
ele#faz#através#de#um#médium,#mas#o#médium#sempre#tem#uma#
responsabilidade#igual#para#o#que#acontece.#Tanto#o#médium#e#
o# espírito# são# igualmente# cúmplices# de# qualquer# bem# ou# mal#
que#advenha#da#comunicação.#

18"#Eu#preciso#me#tornar#um#santo#para#ser#
um#bom#médium?!?###
A#aprendizagem#é#um#processo#lento,#ao#longo#da#vida,#
o# ponto# é# conquistar# um# pouco# de# progresso# a# cada#
dia.##
Viva#a#sua#vida#da#melhor#maneira#possível#e#todas#as#
noites#pergunte"se:#"Será#que#eu#aprendi#alguma#coisa#
hoje?"# "Fiz# algum# bem# hoje?"# "Que# erros# que# eu# ﬁz#
hoje?"#Seja#honesto#em#responder#a#essas#perguntas,#e#
deixe# que# as# respostas# sejam# a# sua# orientação# para# o#
dia#seguinte.#

19"#Como#é#que#o#EspiriOsmo#se#encaixa#em#meu#
crescimento# éOco# e# no# meu# uso# deste# dom# da#
mediunidade?###
A# base# do# EspiriOsmo# é# composta# por# cinco# livros# de#
ensinamentos# espirituais# codiﬁcadas# pelo# educador# francês#
Allan# Kardec# no# ﬁnal# entre# 1850# e# 1870.# Estes# livros# contêm#
explicações# detalhadas# para# todos# os# fenômenos# mediúnicos#
e#espirituais,#as#leis#éOcas#que#Deus#estabeleceu#para#o#nosso#
crescimento#espiritual#
Dentro# desses# cinco# livros# básicos,# encontram"se# os#
ensinamentos# espíritas# necessários# para# o# nosso#
esclarecimento,# e# inspiração# para# o# seu# presente#
desenvolvimento,# além# de# instruções# em# como# lidar# com# os#
obstáculos,# provações# e# tentações# que# vamos# encontrar# em#
nossa#vida#diária.#

20"# Se# eu# ver/ouvir# um# espírito# que# diz# ser# um#
membro#da#família,#este#é#um#espírito#bom#ou#ruim?##
Só# porque# o# espírito# parece# um# membro# da# família#
não# signiﬁca# que# ele# realmente# é.# Os# espíritos# têm# a#
habilidade#de#aparecer#em#diferentes#formas#(rostos).##
É# importante# lembrar# que# só# porque# um# membro# da#
família# desencarnou,# isso# não# signiﬁca# que# seu#
relacionamento#com#você#acabou.#Se#esse#membro#da#
família# realmente# amava# você,# é# razoável# supor# que#
ele#iria#tentar#se#comunicar#com#você#e/ou#através#de#
você.#
O#importante#é#julgar#o#espírito#com#base#nos#critérios#
necessários# para# idenOﬁcar# um# bom# espírito# ou# um#
espírito#ignorante.#

21"#Eu#nunca#vi#espíritos,#mas#posso#ouvi"
los,# quando# acordado# e# dormindo.# Eu# sou#
um#médium?##
Sim,# qualquer# Opo# de# comunicação# entre# você# e# um#
espírito# é# mediunidade.# O# Opo# de# comunicação# de#
espíritos# permiOdo# através# de# sua# mediunidade# é#
uma# caracterísOca# sua,# assim# como# uma# impressão#
digital# também# é# exclusivamente# sua.# Não# é# um#
reﬂexo# de# capacidade# mediúnica# maior# ou# menor,#
nem#de#progresso#éOco.#

22"# Quando# eu# era# criança,# eu# podia# ver#
espíritos,#mas#agora#não#posso.#Por#quê?#
Uma#pessoa#durante#a#infância,#na#verdade,#possui#uma#
conexão# muito# profunda# com# o# mundo# espiritual.# Por#
isso,# é# comum# as# crianças# experimentarem# o# que#
podemos# chamar# de# fenômenos# anímicos# ou# mesmo#
mediúnicos.# Mas,# quando# a# criança# cresce# e# chega# na#
pré"adolescência,#as#mesmas#alterações#hormonais#que#
acompanham# a# vida# adulta# também# limitam# esses#
fenômenos#em#muitos#indivíduos.#
Se#a#sua#mediunidade#é#desenvolvida#o#suﬁciente#para#
a# comunicação# espiritual,# a# capacidade# vai# mostrar"se#
novamente#durante#a#idade#adulta.##

23"# Quando# criança# fui# atormentado# por#
espíritos#cruéis.#Por#quê?#E#quem#eram#eles?#
Às# vezes,# a# criança# desenvolve# a# capacidade# de#
bloquear#espíritos#ignorantes#nesta#idade,#e#às#vezes#
não.# É# por# isso# que# é# importante# levar# as# crianças#
que# apresentam# sinais# de# mediunidade# aos# Centros#
Espíritas#para#ajuda#e#esclarecimento.#
Quanto# ao# porquê# de# um# espírito# te# atormentar,# é#
porque#espíritos#de#diferentes#níveis#de#evolução#nos#
cercam,# e# espíritos# ignorantes# e# malévolos# ainda#
gostam#de#nos#causar#danos#quando#a#oportunidade#
surge.#

24"# O# que# é# o# meu# anjo# guardião?# Como# posso#
reconhecer#este#anjo#quando#ele#se#comunica?#
Um#anjo#da#guarda#é#o#nome#dado#às#vezes#para#o#seu#
guia#espiritual#principal.#Quando#um#espírito#é#criado#
e#encarna#pela#primeira#vez,#Deus#atribui#um#espírito#
evoluído# para# ser# o# guia# deste# novo# espírito# durante#
suas#encarnações.##
Agora,#para#o#reconhecimento#de#seu#anjo#da#guarda,#
você# vai# senOr# uma# grande# aﬁnidade# e# carinho# por#
este# espírito,# que# provavelmente# vai# estar# com# você#
mais#vezes#do#que#todos#os#outros#espíritos#que#você#
pode# ver.# E,# claro,# o# anjo# da# guarda# irá# mostrar# as#
caracterísOcas#necessárias#de#um#espírito#evoluído.#

25"# Eu# nem# acredito# em# Deus,#
como#é#que#eu#sou#um#médium?!?##
Para# ser# um# médium# não# é# necessário# que# você# seja#
de# qualquer# religião# em# parOcular.# Você# pode# até#
mesmo#ser#um#ateu.#Independe#de#sexo,#status#social,#
idade,# raça,# ou# de# qualquer# país# em# parOcular.#
Mediunidade# é# apenas# um# instrumento,# como# um#
talento# para# a# música# ou# dança.# O# que# você# faz# com#
este#dom#depende#somente#de#você.#
Então,# seria# sábio# você# reconsiderar# a# sua# descrença#
em# Deus,# espíritos# e# a# vida# após# a# morte,#
considerando#o#fato#de#que#você#pode#ver#espíritos,#a#
vida# após# a# morte# e# as# consequências# do# amor# e#
jusOça#de#Deus#todos#os#dias.#

26"#Se#eu#posso#ver#e#ouvir#espíritos,#então#
como# é# que# os# meus# cinco# senOdos#
percebem#as#comunicações#espirituais?##
Seus# cinco# senOdos# não# têm# nada# a# ver# com# a# sua#
mediunidade.#Mediunidade#tem#o#seu#próprio#senOdo#
disOnto,# desconectado# dos# outros# cinco.# Você#
"percebe"# os# espíritos# com# sua# mente,# o# seu# cérebro#
processa# a# informação# e# o# cérebro# interpreta# a#
comunicação# como# se# esOvesse# vindo# dos# olhos,#
ouvidos#ou#outros#órgãos#sensoriais.#Mas,#na#verdade,#
a# visão,# audição,# tato,# paladar# e# olfato# não# estão#
envolvidos.#

27"# Posso# morrer,# ou# ser# severamente#
machucado#durante#uma#comunicação#
espiritual?#
Sim,# você# também# pode# morrer,# ou# ser# severamente#
machucado,# dirigindo# um# carro,# ou# andando# na# rua#
em# um# dia# qualquer.# A# mediunidade# é# um#
instrumento# que# exige# do# médium# muito# estudo# e#
disciplina.# O# médium# é# exposto# a# perigos# quando# ele#
escolhe# arbitrariamente# permiOr# a# comunicação# com#
qualquer#espírito#e#se#recusa#a#escolher#o#caminho#da#
aprendizagem#e#do#progresso#éOco#pessoal.#

28"# Se# eu# quiser# ser# um# médium,# o# que# eu# preciso#
aprender#para#poder#realizar#este#objeOvo?##
A# mediunidade# é# uma# habilidade# que# se# desenvolve#
naturalmente#durante#muitas#vidas.#Ela#não#pode#ser#forçada.#
No# entanto,# se# você# tem# alguma# habilidade# mediúnica# e#
deseja#melhorar#essas#capacidades,#isso#é#possível.#
Mas# é# prudente# perguntar"se# qual# a# natureza# de# suas#
intenções# em# relação# ao# desenvolvimento# de# sua#
mediunidade.# Se# você# quiser# fazer# o# bem# com# sua#
mediunidade,# consequentemente,# seus# guias# espirituais# e#
instrutores# irão# lhe# ajudar# com# o# desenvolvimento# da#
maneira# que# eles# acharem# correta.# Tentar# forçar# o#
desenvolvimento# de# uma# capacidade# mediúnica# abre# as#
portas# para# espíritos# cruéis,# ignorantes# e# maldosos# que#
poderão#explorar#suas#intenções#equivocadas.#

29"# Se# eu# sou# um# médium,# posso# me#
comunicar#com#os#espíritos#de#pessoas#que#
ainda#estão#vivas?##
Sim,# claro# que# você# pode.# Toda# vez# que#
uma# pessoa# encarnada# vai# dormir,# seu#
espírito# deixa# o# corpo# e# executa# as# tarefas#
necessárias.# É# muito# possível# um# médium#
se#comunicar#com#o#espírito#de#uma#pessoa#
viva#que#esteja#dormindo.#

30"# Eu# Ove# uma# comunicação# com# o# espírito# de# uma#
celebridade#famosa,#ou#santo,#o#que#é#que#isso#signiﬁca?
Espíritos#têm#a#habilidade#de#assumir#qualquer#forma#(face)#
que# desejarem.# Os# guias# espirituais# nos# disseram# que# os#
espíritos# bons# nunca# dizem# o# seu# verdadeiro# nome,# se# eles#
eram#famosos#ou#conhecidos#em#uma#vida#passada.#Vaidade#
não#é#a#caracterísOca#de#um#espírito#bom,#pelo#contrário,#ele#
quer# que# sua# mensagem# seja# avaliada# pelos# seus# próprios#
méritos,#e#não#baseado#em#coisas#temporais#como#fama#ou#
notoriedade.##
Dito# isso,# os# espíritos# que# aparecem# como# santos# são# uma#
possível# exceção.# Muitas# vezes,# os# espíritos# bons#
aparecerem# como# santos# aos# médiuns# que# não# acreditam#
em# espíritos# ou# no# mundo# espiritual# mas# são# devotos#
religiosos.# Eles# fazem# isso# sabendo# que# aparecendo# na#
forma#de#um#santo#é#a#única#maneira#em#que#o#médium#vai#
ouvir#a#sua#mensagem.##

31"# Um# espírito# comunicou# uma# previsão#
terrível#de#eventos#futuros.#Devo#ouvir?#
Os# instrutores# espirituais# nos# dizem# que# previsões# precisas# do#
futuro#são#impossíveis#por#duas#razões:#
Primeira:# Qualquer# pessoa# que# possua# esse# conhecimento# estaria#
alegando#ter#uma#qualidade#só#possuída#por#Deus.#
Segunda:#Essa#previsão#férrea#do#futuro#implica#que#nós#realmente#
não#possuímos#a##liberdade#de#escolha#nos#dada#por#Deus.#
O# que# o# EspiriOsmo# esclarece# é# que# os# espíritos# evoluídos,# que#
compreendem#os#detalhes#de#Leis#Divinas,#podem#olhar#a#vida#de#
uma# pessoa,# as# moOvações# e# decisões# do# passado# e# fazer# um#
palpite# quanto# às# consequências# de# tais# escolhas# para# o# futuro#
desta#pessoa.#Mas#esta#não#é#a#forma#se#prever#o#futuro.#

32"#Um#espírito#me#disse#que#alguém#quer#
me#machucar.#O#que#devo#fazer?##
A#primeira#prioridade#tem#que#ser#em#julgar#o#espírito#sobre#os#
critérios#disponíveis#para#determinar#se#ele#é#um#espírito#bom#
ou# ignorante.# Então,# se# você# decidir# que# o# espírito# é# bem#
intencionado,#tome#a#ação#apropriada.#
Então# se# você# foi# avisado# que# alguém# pretende# fazer# mal# a#
você,#a#sua#primeira#reação#não#deve#nunca#ser#raiva#ou#ódio.#
Essas#emoções#só#irão#assegurar#que#a#violência#vai#acontecer.#
Em#vez#disso,#somos#ensinados#que#a#oração#é#um#instrumento#
eﬁcaz# de# defesa.# Ore# para# que# Deus# ilumine# e# paciﬁque# a#
pessoa# que# quer# prejudicá"lo# e# que# você# possa# suportar# esta#
prova#com#segurança.#

33"# Um# espírito# me# disse# que# se# eu# seguisse# suas#
instruções# eu# poderia# conseguir# uma# coisa# material#
que#eu#realmente#quero.#O#que#devo#fazer?#
Neste# caso,# o# espírito# já# revelou# sua# natureza#
ignorante#com#sua#oferta.#Um#espírito#que#realmente#
quer# ajudá"lo# não# irá# oferecer"lhe# o# ganho# material,#
em#vez#disso,#o#espírito#vai#oferecer#orientação#éOca#e#
elevá"lo# com# o# conhecimento# da# beleza# do# amor# de#
Deus.#
Agora,# se# o# que# você# está# preocupado# com# coisas#
materiais,# como# por# exemplo# um# emprego,# e# as#
instruções# dadas# pelos# espíritos# são# posiOvas,# como#
para# você# orar# e# ter# paciência,# este# espírito# está# lhe#
dando#bons#conselhos.#

34"#Eu#sou#um#médium#e#não#quero#mais#ser#um.#
O#que#eu#faço?#
A# mediunidade# é# uma# habilidade# natural# que# evoluiu# em# você#
através# de# muitas# existências.# Idealmente,# você# pode#
simplesmente# optar# por# não# uOlizar# a# capacidade# e# seguir# em#
frente#com#sua#vida.#Mas#a#realidade#é#que#a#mediunidade#é#um#
sexto# senOdo# que# não# pode# ser# desligado.# Você# pode# optar# por#
ignorar# a# sua# mediunidade# e# nunca# uOliza"la,# mas# o# problema# é#
que#ao#fazê"lo#tornar"se#vulnerável#a#espíritos#ofensivos,#que#irão#
explorá"lo#
Você#sempre#pode#canalizar#suas#energias#para#ações#de#caridade.#
A# mediunidade# é# um# instrumento# para# ajudar# a# nossa# evolução#
pessoal,# e# de# outros.# Então,# se# você# preferir# ignorar# a# trabalhar#
com#a#mediunidade,#pelo#menos,#tente#alcançar#o#objeOvo#para#o#
qual#foi#dado#a#você#em#primeiro#lugar:#estar#a#serviço!##Sugerimos#
também#muita#oração#
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