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Toda	  a&vidade	  mediúnica	  que	  se	  inclina	  para	  o	  
superficial,	  atendendo	  apenas	  à	  curiosidade	  nociva	  ou	  
leviandade,	  em	  detrimento	  da	  bondade	  e	  do	  sen&do	  
de	  serviço	  dedicado	  a	  Deus,	  desvia-‐se	  dos	  valores	  
eternos	  que	  formam	  a	  finalidade	  básica	  da	  
mediunidade.	  	  

É	  fundamental	  perceber	  que,	  assim	  como	  no	  mundo	  
@sico	  há	  impostores,	  oportunistas,	  e	  espíritos	  
travessos,	  também	  eles	  existem	  no	  mundo	  espiritual,	  e	  
estão	  preparados	  para	  enganar	  os	  incautos.	  



 

A	  responsabilidade	  dos	  espíritas,	  ambos	  encarnados	  e	  
desencarnados,	  é	  muito	  grande.	  O	  que	  é	  feito	  com	  a	  
mediunidade,	  e	  como	  os	  médiuns	  são	  preparados	  
para	  esta	  tarefa,	  vai	  ajudar	  ou	  atrapalhar	  o	  futuro	  
progresso	  da	  Humanidade.	  

Na	  nova	  época,	  agora	  amanhecendo,	  a	  mediunidade	  
irá	  desenvolver-‐se	  junto	  com	  o	  progresso	  da	  
humanidade	  terrestre,	  de	  modo	  que	  muitos	  
fenômenos	  que,	  neste	  momento	  ainda	  são	  vistos	  
como	  extraordinários,	  serão	  no	  futuro	  parte	  comum	  
de	  nossas	  vidas.	  



O	  Aspecto	  Material	  -‐	  profissionalmente	  ou	  
par&cularmente,	  há	  certos	  deveres	  a	  serem	  
cumpridos.	  O	  trabalho	  material	  é	  um	  fator	  
importante	  para	  o	  médium,	  de	  modo	  a	  ser	  
preservado	  das	  tentações	  da	  comercialização	  
da	  mediunidade,	  etc...	  	  

O	  Aspecto	  Espiritual	  -‐	  no	  sen&do	  de	  criar	  e	  
manter	  uma	  atmosfera	  de	  fraternidade	  em	  
nossas	  vidas	  profissionais	  e	  domés&cas;	  de	  
igual	  importância	  é	  a	  criação	  de	  
solidariedade	  humana	  através	  da	  atenção	  
aos	  necessitados,	  tanto	  encarnados	  como	  
desencarnados.	  	  	  

No	  trabalho	  mediúnico	  existem	  duas	  áreas	  de	  
atividade:	  



Atividades	  materiais	  e	  espirituais	  se	  complementam,	  formando	  assim	  a	  
santificação	  de	  todos	  os	  deveres	  que	  trazem	  consigo	  elementos	  de	  defesa	  e	  

proteção,	  de	  sustentação	  e	  equilíbrio.	  



PREPARAÇÃO	  DO	  GRUPO	  MEDIÚNICO	  

Para muitos a "mediunidade" lhes sugere uma sessão estereotipada de pessoas 
ansiosamente de mãos dadas, em círculo, em um quarto escuro, mas isso não é 

necessário. A canalização de espíritos desencarnados por um médium pode e deve 
ocorrer em ambientes muito comuns, desde que sejam seguidas as orientações 

simples apresentadas nesta lição. 



O	  primeiro	  passo	  na	  organização	  de	  um	  
grupo	  mediúnico	  é	  selecionar	  as	  pessoas	  
que	  o	  irão	  compor.	  	  

É	  preciso	  entender,	  logo	  de	  início,	  que	  os	  
componentes	  encarnados	  de	  um	  grupo	  são	  
apenas	  a	  sua	  parte	  visível.	  	  	  	  

O	  papel	  que	  lhes	  cabe	  é	  importante,	  por	  
certo,	  mas	  nada	  se	  compara	  com	  as	  
complexidades	  do	  trabalho	  que	  se	  
desenrola	  do	  outro	  lado	  da	  vida,	  entre	  os	  
desencarnados.	  	  

Após	  algum	  tempo	  de	  estudo	  teórico	  fica	  
decidido	  que	  os	  componentes	  do	  grupo	  
estão	  preparados	  para	  o	  trabalho	  e	  assim	  
estão	  igualmente	  dispostos	  aos	  sacri@cios	  e	  
às	  renúncias	  que	  o	  trabalho	  impõe.	  	  

Do livro: Dialogo com a Sombras, de Herminio Miranda. 



A	  tarefa	  precisa	  ser	  desenvolvida	  com	  muita	  
assiduidade	  e	  con&nuidade	  ininterrupta.	  

O	  dia	  des&nado	  à	  reunião	  exige	  renúncias	  
diversas,	  às	  quais	  nem	  sempre	  estamos	  
acostumados:	  moderação	  e	  vigilância,	  por	  
exemplo.	  Como	  os	  trabalhos	  são	  usualmente	  
realizados	  à	  noite,	  não	  podemos	  des&ná-‐la	  
ao	  convívio	  da	  família,	  aos	  passeios,	  às	  
visitas,	  etc	  
Vamos	  nos	  defrontar	  com	  espíritos	  
desajustados	  que,	  voltam-‐se	  contra	  nós,	  
muitas	  vezes	  sem	  razão	  alguma,	  senão	  a	  de	  
que	  estamos	  tentando	  despertá-‐los	  para	  
realidade	  extremamente	  dolorosa,	  da	  qual	  
se	  escondem	  afli&vamente.	  	  

O	  planejamento	  é	  realizado	  no	  mundo	  
espiritual.	  A	  nós,	  encarnados,	  caberá	  
executá-‐lo,	  dentro	  das	  nossas	  limitações.	  	  

Do livro: Dialogo com a Sombras, de Herminio Miranda. 



O	  trabalho	  mediúnico	  é	  protegido	  e	  assis&do	  por	  uma	  equipe	  
de	  segurança,	  composta	  de	  obreiros	  do	  lado	  de	  lá.	  Esgotado	  o	  
prazo,	   eles	   têm	   que	   se	   re&rar,	   de	   vez	   que	   outras	   tarefas	  
inadiáveis	  os	   aguardam	  alhures,	   e	  o	  mecanismo	  de	   segurança	  
fica	  substancialmente	  enfraquecido.	  	  

Minutos	   antes	   de	   iniciar	   a	  
sessão,	   todos	   se	   dirigirão,	   em	  
silêncio,	  ao	  cômodo	  des5nado	  
aos	   trabalhos,	   e	   se	   sentarão	  
em	   torno	   da	  mesa.	   Cessaram,	  
a	   essa	   altura,	   todas	   as	  
conversas.	   Aquietam-‐se	   as	  
mentes,	   tranqüilizam-‐se	  
corações,	   desligam-‐se	   das	  
preocupações	   do	   dia,	   relaxam	  
os	   músculos,	   e	   todos	   se	  
predispõem	  ao	  trabalho.	  	  

É	   impera5vo	   dizer	   que	   a	  
sessão	  deve	  ter	  hora	  prefixada	  
para	  começar	  e	  para	   terminar.	  
Os	  companheiros	  necessitados	  
devem	   ser	   atendidos	  
rigorosamente	   dentro	   do	  
horário	  a	  eles	  des5nado.	  



É	  preciso,	  porém,	  observar	  que	  o	  trabalho	  dos	  componentes	  de	  um	  grupo	  mediúnico	  não	  
termina	   com	  o	   encerramento	   da	   sessão.	  Mesmo	  durante	   o	   espaço	   de	   tempo	  que	   vai	   de	  
uma	  reunião	  à	  próxima,	  de	  certa	  forma	  todos	  estão	  envolvidos	  nas	  tarefas.	  	  

Se,	   no	   decorrer	   da	   semana,	   oferecemos	   brechas	   causadas	   por	   impulsos	   de	   cólera,	   de	  
maledicência,	   de	   intolerância,	   de	   invigilância,	   enfim,	   estaremos	   admi&ndo,	   na	   in&midade	  
do	  ser,	  emanações	  nega&vas	  que	  os	  companheiros	  infelizes	  estão	  sempre	  prontos	  a	  emi&r	  
contra	  nós,	  na	  esperança	  de	  nos	  neutralizar.	  



Os	  benfeitores	  espirituais	  escolhem,	  para	  cada	  manifestante,	  o	  médium	  que	  lhe	  seja	  mais	  
indicado	  pelas	  caracterís&cas	  da	  mediunidade	  ou	  pela	  natureza	  do	  trabalho	  a	  ser	  realizado.	  
Feita	  a	  ligação,	  o	  Espírito,	  ao	  voltar,	  nas	  vezes	  subsequentes,	  virá	  usualmente	  pelo	  mesmo	  
médium.	  	  

Se	  o	  médium	  falta,	  o	  trabalho	  junto	  ao	  sofredor	  fica	  como	  que	  em	  expecta&va,	  suspenso,	  
aguardando	  a	  próxima	  oportunidade.	  	  



 

Segundo	  a	  escala	  espírita	  (O	  Livro	  dos	  
Espíritos,	  nº	  100)	  existe	  uma	  infinita	  
variedade	  dos	  Espíritos	  no	  tocante	  à	  
inteligência	  e	  à	  moralidade,	  facilmente	  
conceberemos	  as	  diferenças	  existentes	  em	  
suas	  comunicações.	  Elas	  devem	  refle&r	  a	  
elevação	  ou	  a	  inferioridade	  de	  suas	  idéias,	  
seu	  saber	  ou	  sua	  ignorância,	  seus	  vícios	  e	  
suas	  virtudes.	  	  

Os	  diferentes	  &pos	  de	  comunicação	  podem	  
ser	  classificados	  em	  quatro	  categorias	  
principais.	  Segundo	  suas	  caracterís&cas	  
decisivas,	  elas	  se	  apresentam:	  grosseiras,	  
frívolas,	  sérias	  e	  instru2vas.	  	  



 

Comunicações	  grosseiras	  são	  as	  concebidas	  em	  
termos	  que	  chocam	  o	  decoro.	  Só	  podem	  provir	  de	  
Espíritos	  de	  baixa	  classe,	  ainda	  cobertos	  de	  todas	  
as	  impurezas	  da	  matéria,	  e	  em	  nada	  diferem	  das	  
que	  provenham	  de	  homens	  viciosos	  e	  grosseiros.	  

Repugnam	  a	  toda	  pessoa	  que	  tenha	  um	  mínimo	  de	  
sensibilidade.	  Porque	  são	  segundo	  o	  caráter	  dos	  
Espíritos,	  triviais,	  ignóbeis,	  obscenas,	  insolentes,	  
arrogantes,	  malévolas	  e	  até	  mesmo	  ímpias.	  	  



 

Comunicações	  frívolas	  são	  de	  Espíritos	  levianos,	  
zombeteiros,	  ou	  brincalhões,	  antes	  maliciosos	  do	  
que	  maus,	  e	  que	  não	  dão	  nenhuma	  importância	  ao	  
que	  dizem.	  	  

Como	  nada	  têm	  de	  malsãs,	  agradam	  a	  certas	  
pessoas	  que	  se	  divertem	  com	  elas	  e	  encontram	  
sa&sfação	  nas	  conversas	  fúteis	  ,	  em	  que	  muito	  se	  
fala	  e	  nada	  se	  diz.	  A	  verdade	  é	  o	  que	  menos	  os	  
preocupa,	  e	  por	  isso	  sentem	  um	  malicioso	  prazer	  
em	  mis&ficar	  os	  que	  em	  a	  fraqueza	  e	  às	  vezes	  a	  
presunção	  de	  acreditar	  nas	  suas	  palavras.	  	  	  



 

Comunicações	  sérias	  são	  as	  que	  tratam	  de	  assuntos	  sérios	  e	  
de	  maneira	  ponderada.	  Toda	  comunicação	  que	  tenha	  uma	  
finalidade	  ú&l,	  mesmo	  que	  de	  interesse	  par&cular,	  é	  
naturalmente	  séria,	  mas	  nem	  por	  isso	  está	  isenta	  de	  erros.	  	  

Os	  Espíritos	  sérios	  não	  são	  todos	  igualmente	  esclarecidos.	  
ignoram	  e	  sobre	  as	  quais	  podem	  se	  enganar	  de	  boa	  fé.	  É	  por	  
isso	  que	  os	  Espíritos	  verdadeiramente	  superiores	  nos	  
recomendam	  sem	  cessar	  que	  submetamos	  todas	  as	  
comunicações	  ao	  controle	  da	  razão	  e	  da	  lógica	  mais	  severa.	  	  	  	  	  

Espíritos	  presunçosos	  ou	  pseudo-‐sábios	  tentam	  impor	  as	  idéias	  
mais	  falsas	  e	  os	  sistemas	  mais	  absurdos.	  E	  para	  se	  fazerem	  
mais	  aceitos	  e	  se	  darem	  maior	  importância,	  eles	  não	  têm	  
escrúpulo	  de	  se	  adornar	  com	  os	  nomes	  mais	  respeitáveis	  e	  
mesmo	  os	  mais	  venerados.	  	  	  	  



 

Essas	  comunicações	  têm	  por	  finalidade	  receber	  
ensinamentos	  dos	  Espíritos	  sobre	  as	  ciências,	  a	  moral,	  a	  
filosofia,	  etc.	  Sua	  maior	  ou	  menor	  profundidade	  
dependem	  do	  grau	  de	  elevação	  e	  de	  desmaterialização	  
do	  Espírito.	  	  

É	  somente	  pela	  regularidade	  e	  a	  frequência	  dessas	  
comunicações	  que	  podemos	  apreciar	  o	  valor	  moral	  e	  
intelectual	  dos	  Espíritos	  com	  os	  quais	  nos	  comunicamos,	  
bem	  como	  o	  grau	  de	  confiança	  que	  eles	  merecem.	  

Dando	  a	  essas	  comunicações	  a	  qualificação	  de	  instru&vas	  
nós	  a	  supomos	  verdadeiras,	  porque	  uma	  coisa	  que	  não	  
fosse	  verdadeira	  não	  poderia	  ser	  instru&va,	  mesmo	  que	  
transmi&da	  na	  mais	  empolgante	  linguagem.	  	  



 Que	  tipo	  de	  preparações	  o	  médium	  deve	  fazer	  
para	  manter	  afastados	  os	  espíritos	  ignorantes	  e	  
usar	  este	  dom	  para	  o	  bem?	  	  	  



Seriedade	  sobre	  a	  finalidade	  e	  u5lização	  da	  mediunidade:	  	  
•  Os	  médiuns	  sérios	  entendem	  que	  sua	  faculdade	  lhe	  foi	  dada	  como	  um	  
presente	  pelo	  qual	  eles	  podem	  progredir	  espiritualmente,	  através	  de	  sua	  
assistência	  aos	  necessitados	  e	  através	  de	  sua	  cooperação	  na	  disseminação	  de	  
mensagens	  instru&vas	  e	  inspiradoras.	  Portanto,	  eles	  só	  usam	  suas	  faculdades	  
para	  fins	  bons	  e	  úteis.	  

Modés5a	  /	  Humildade:	  	  
•  Os	  Espíritos	  nos	  ensinam	  que	  o	  orgulho	  é	  a	  mais	  influente	  das	  imperfeições	  
morais	  e	  con&nuamente	  alertam	  seus	  alunos	  de	  seus	  sinais	  e	  consequências.	  
Ao	  evitar	  as	  quedas	  causadas	  pelo	  orgulho,	  o	  bom	  médium	  lembra-‐se	  que	  
ele	  é	  apenas	  um	  simples	  instrumento	  de	  outros,	  trabalhando	  sob	  a	  vontade	  
de	  Deus	  e,	  portanto,	  não	  assume	  qualquer	  mérito	  pelas	  comunicações	  que	  
recebe	  ou	  pelas	  energias	  de	  cura	  que	  ele	  ajuda	  a	  trazer	  para	  outros.	  	  

Vigilância	  Constante:	  	  
•  Como	  qualquer	  espírita,	  o	  médium	  espírita	  pode	  ser	  reconhecido	  por	  seus	  
esforços	  para	  a	  transformação	  interior.	  O	  bom	  médium	  tem	  o	  cuidado	  de	  
estar	  vigilante	  com	  seus	  pensamentos	  e	  ações.	  Este	  médium	  procura	  
desenvolver	  as	  qualidades	  que	  atraem	  bons	  espíritos,	  como	  a	  bondade,	  boa	  
vontade,	  amor	  ao	  próximo	  e	  desprendimento	  das	  coisas	  terrenas.	  



Perseverança:	  
• Um	  médium	  perseverante,	  que	  compreende	  que	  o	  desenvolvimento	  e	  o	  exercício	  de	  
sua	  faculdade	  requer	  tempo	  e	  paciência,	  não	  vai	  desanimar	  com	  os	  obstáculos	  que	  
surgem	  ou	  o	  tempo	  que	  ele	  leva	  para	  desenvolver	  sua	  mediunidade	  de	  forma	  
adequada.	  	  

Devotamento:	  	  
• Um	  médium	  devotado	  está	  disposto	  a	  sacrificar	  o	  seu	  tempo,	  energia,	  hábitos,	  prazeres	  
materiais,	  etc,	  para	  o	  bene@cio	  de	  outros	  que	  sofrem.	  O	  médium	  devotado	  considera-‐
se	  um	  servo	  do	  Senhor	  e,	  por	  isso,	  não	  despreza	  nenhuma	  oportunidade	  de	  servi-‐lo,	  
auxiliando	  a	  todos	  quantos	  necessitam.	  Seu	  ideal	  é	  servir,	  ajudar	  e	  curar.	  

Disciplina:	  	  
• O	  médium	  disciplinado	  assume	  as	  suas	  responsabilidades	  com	  seriedade	  e	  é	  
responsável	  por	  sua	  pontualidade	  e	  preparação	  para	  as	  reuniões,	  a	  sua	  vigilância	  e	  
concentração	  em	  cooperação	  com	  a	  manutenção	  de	  vibrações	  harmoniosas,	  durante	  
uma	  sessão,	  e	  sua	  devoção	  à	  oração	  e	  ao	  estudo.	  

Boa	  Vontade	  e	  Benevolência:	  	  
• Um	  médium	  com	  boa	  vontade	  par&cipa	  de	  uma	  reunião	  com	  a	  felicidade	  e	  sa&sfação	  	  
pela	  oportunidade	  de	  trabalhar	  e	  se	  esforça	  por	  integralmente	  durante	  os	  momentos	  
dedicados	  ao	  seu	  desenvolvimento.	  	  



Discrição:	  	  
•  Um	  médium	  que	  pra&ca	  sua	  faculdade	  com	  discrição	  vai	  ajudar	  aqueles	  
em	  necessidade	  sem	  fazê-‐los	  sen&r	  humilhados	  ou	  envergonhados,	  e	  
mantendo	  para	  si	  mesmo	  (ou	  seja,	  não	  comentar)	  as	  situações	  das	  
pessoas,	  não	  importa	  o	  quão	  dramá&ca	  ou	  interessante	  uma	  estória	  possa	  
ser	  para	  uma	  conversa	  em	  outro	  lugar.	  

Discernimento:	  
•  Discernimento,	  adquirido	  através	  do	  estudo	  e	  atenção	  aos	  conselhos	  dos	  
bons	  Espíritos,	  ajudará	  o	  médium	  à	  analisar	  várias	  situações	  e	  oferecerá	  
sábios	  conselhos	  para	  uma	  boa	  solução,	  e	  também	  ajudará	  na	  análise	  
crí&ca	  das	  comunicações	  dos	  espíritos,	  que	  deve	  ser	  uma	  prá&ca	  regular	  
de	  todos	  os	  médiuns	  e	  par&cipantes	  de	  uma	  sessão	  mediúnica.	  

Desinteresse:	  
•  Desinteresse	  é	  a	  virtude	  pela	  qual	  um	  médium	  dá	  de	  graça	  o	  que	  de	  graça	  
recebeu.	  Os	  médiuns	  desinteressados	  ��exercem	  a	  sua	  faculdade	  
voluntariamente	  com	  o	  único	  propósito	  de	  ajudar	  aos	  outros	  e	  não	  
procuram	  nenhuma	  recompensa	  material	  pelo	  seu	  trabalho.	  	  



Nossos	  amigos	  e	  benfeitores	  	  
espirituais	  nos	  informam	  que:	  

  Mediunidade	  sem	  estudo	  e	  aplicação	  dos	  
ensinamentos	  de	  Jesus	  é	  um	  fenômeno	  sem	  amor.	  	  	  

  Mediunidade	  sem	  os	  esclarecimentos	  e	  educação	  
oferecidos	  pelo	  Espiri&smo	  é	  um	  fenômeno	  não	  
esclarecido.	  	  	  

  Mediunidade	  com	  o	  Espiri&smo,	  mas	  sem	  os	  
ensinamentos	  de	  Jesus	  é	  uma	  realização	  
incompleta.	  	  

  Mediunidade	  com	  ambos	  os	  ensinamentos	  de	  
Jesus	  e	  o	  Espiri&smo	  é	  uma	  vitória	  espiritual	  
garan&da,	  e	  a	  valorização	  dos	  talentos	  espirituais.	  	  

  Portanto,	  a	  formação	  da	  trilogia	  composta	  pelo	  
Evangelho,	  Espiri&smo	  e	  Mediunidade	  é	  essencial.	  



 

Emmanuel	  

“No	  campo	  da	  mediunidade,	  não	  se	  esqueça	  que	  um	  
dever	  corretamente	  cumprido	  	  
é	  o	  bússola	  que	  irá	  impulsioná-‐lo	  na	  direção	  correta.”	  

(Religião dos Espíritos, “Mediunidade e Dever”) 
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