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MEDIUNIDADE 

Apostila 4 

Esta é a quarta apostila do nosso programa. Ela foi desenvolvida para nos ajudar a entender nossa 
natureza espiritual, e é baseada em:   

Lições sobre mediunidade Atividade Semanal 
1. Mediunidade Através da História O Imperativo da Ação 

2. Comunicação Mediúnica Manifestações Espirituais 

3. Conceito Espírita e Classificação de Mediunidade Os Sãos Não Necessitam de Médico  

4. Educação Mediúnica e Desenvolvimento Médium Iniciante 

5. Espírito, Matéria e Fluidos Médium Consciente 

6. Perispírito e Princípio Vital  Os Mandamentos a serem 
Observados pelos Médiuns 

7. Perispírito e as Manifestações Mediúnicas Mediunidade 
8. Manifestações Fisicas Incompreensão 
9. Manifestações Inteligentes Na Glória do Cristo 
10. Mediumidade em crianças e adolescentes Vigiemos e Oremos 

  

12. Literatura Espírita  
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INTRODUÇÃO  
	  

Depois de completar os primeiros módulos do Curso Intensivo básico de Espiritismo, agora vamos 
estar oferecendo instruções sobre os Mecanismos da Mediunidade Segundo o Espiritismo. 

O estudo dos mecanismos da mediunidade é uma parte muito mais séria do curso. É também de 
maior responsabilidade, não só para aqueles de nós que estão dando o curso, mas também para 
vocês que estão participando. Assim, gostaríamos de mencionar alguns pontos relevantes.. 

 1) Para criar um ambiente sério e propício para o exercício equilibrado e disciplinado da 
mediunidade. 

 2) Para oferecer orientação a todos os interessados quanto ao propósito superior da 
mediunidade e que, de acordo com a Doutrina Espírita, mediunidade deve ser sempre desenvolvida 
juntamente com Jesus. 

 3) A necessidade de um médium ser muito disciplinado, pontual, assíduo e estudioso, que 
também faz seu melhor no esforço constante de sua reforma íntima . 

 4) O médium disciplinado deve atingir o equilíbrio e ser capaz de trabalhar como membro de 
uma equipe dentro de uma atmosfera amigável e afetuosa, e não isoladamente. 

 5) O Espiritismo oferece orientação quanto à prática da MEDIUNIDADE SEGURA. 

 6) Por meio desse processo gradual, em um ambiente correto e adequado, que oferece a cada 
pessoa a possibilidade de desenvolver seus potenciais máximos neste campo de trabalho, como um 
servidor de Jesus. 

 7) O trabalho de “desenvolver” faculdades mediúnicas está sempre acompanhado da equipe 
de trabalho espiritual. Vamos entender que o chamado DESENVOLVIMENTO só pode ser alcançado 
(se acontecer) depois de uma longa e regular prática. Nem todos apresentam uma mediunidade 
ostensiva. No entanto, em um grupo de mediunidade há trabalho de vários tipos diferentes, como  
Cura, uma boa capacidade de fervorosa Oração para sustentar o trabalho dos médiuns, 
Doutrinação, Direção, etc. Cada uma dessas atividades tem igual importância dentro da equipe. 
Quanto ao Dirigente e Doutrinador, também é aconselhável que estas tarefas tenham substitutos, 
no caso de ausência. Assim, há trabalho para todos, médium ou não.  

Este curso é a preparação inicial para a eventual formação de uma fixa e regular Sessão de 
Desenvolvimento Mediúnico, que se reunirá toda semana, 52 semanas ao ano! 
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Lição 1 

Mediunidade através da História1  

Duração: 1 hora 
 

1. Prece inicial (5 minutos) 
2. Apresentar o PowerPoint: Mediunidade através da História ou ler o texto abaixo com os 

participantes (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal 
4. Passes, Prece Final e Água Fluidificada 
	  
 

Para começar o nosso curso de mediunidade vamos apresentar alguns dos aspectos históricos da 
mediunidade, bem como alguns exemplos de médiuns conhecidos ao longo da história. 
 
É muito importante para nós percebermos que a mediunidade tem sido testemunhada em diferentes 
períodos da história. 
 
ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE MEDIUNIDADE 
 
A mediunidade existe desde os tempos mais remotos. Para que o intercâmbio ocorra, basta ter uma 
pessoa no reino dos vivos e uma no reino dos mortos.  
 
Ao longo dos tempos os seres humanos têm tido conhecimento da existência de seres desencarnados. 
Nos dias primórdios, quando as pessoas viviam perto da natureza, o culto dos antepassados tornou-se 
uma forma de religião; indivíduos primitivos não tinham dúvida de que seus ancestrais haviam 
sobrevivido à morte e que tinham poderes para afetar a vida para o bem ou para o mal. Os sábios das 
tribos, dotados de poderes psíquicos, o equivalente aos modernos médiuns, testemunhavam a 
presença dos espíritos e formas de comunicações foram estabelecidas com eles. 

 
Não há nada de novo no conceito de um mundo espiritual habitado por seres desencarnados ou no uso 
do poder psíquico para atingir a comunicação do espírito. Os gregos consultavam oráculos e os assírios 
e romanos praticavam a adivinhação por augúrio para obter orientação dos deuses. A igreja cristã 
primitiva foi fundada com base na mediunidade. Jesus de Nazaré é considerado como tendo sido um 
médium excepcionalmente talentoso, como ilustrado nos relatos de seus poderes de cura, 
ensinamentos inspirados, e os chamados “milagres”. 
 
Vamos ver alguns dos exemplos: 
 

Hamurabi (1810-1750 aC) 
 

Ele se tornou o primeiro rei do Império Babilônico, após a abdicação de seu pai, Sin-Muballit, e 
estendeu o controle da Babilônia sobre a Mesopotâmia, ganhando uma série de guerras contra os 
reinos vizinhos. Embora seu império controlasse toda a Mesopotâmia, no momento de sua morte, seus 
sucessores foram incapazes de manter seu império . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Esta	  lição	  e	  a	  apresentação	  do	  PowerPoint	  foram	  preparadas	  por	  Jose	  Mussi	  do	  Toronto	  Spiritist	  Society.	  
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Hamurabi é mais conhecido devido a promulgação de um novo código de lei da Babilônia: o Código de 
Direito Hamurabi. Este Código foi escrito antes do Código Mosaico e foi uma das primeiras leis escritas 
no mundo.  
 
O Código de Hamurabi foi escrito em uma estela, um monumento de pedra de grande porte, e 
colocado em um lugar público para que todos pudessem vê-lo, embora acredita-se que poucos eram 
alfabetizados. O código de Hamurabi continha 282 leis, escritas por escribas em 12 estelas. 
 
A escultura no alto da estela retrata Hamurabi recebendo as leis do deus Shamash ou, possivelmente, 
Marduk, e em seu prefácio está escrito que Hamurabi foi escolhido pelos deuses de seu povo para 
trazer as leis para eles. 
 

Moisés - (1391–1271 aC) 
 

Moisés é considerado um profeta de grande importância para o ensino, judaico cristão e islâmico. 
Ordenado por Deus, ele levou o povo judeu do Egito em busca da terra prometida. 
 
Sua história de vida está repleta de muitos exemplos de eventos mediúnicos, que incluem: 
•audição espiritual 
•premonições 
•psicografia 
 
 Moisés recebeu os Dez Mandamentos diretamente de Deus e por esta razão na tradição judaica, ele é 
conhecido como "O Legislador”. 

 
Além disso, acredita-se também que Moisés seja o autor da "Torah" e as "Leis de Moisés.  

 
Amenhotep IV (Akhenaton) - (1360? -1334 aC) 
 

Akhenaten foi um Faraó da XVIII dinastia do Egito, que governou por 17 anos e morreu provavelmente 
em 1336 aC ou 1334 aC. Casado com Nefertiti, e pai de Tutancâmon. 
 
Ele é conhecido por abandonar o politeismo egípicio traditional e tentar introduzir, sem sucesso,  uma 
nova religião centrada em um único Deus (Aton). As vezes ele é descrito como monoteísta ou 
henoteísta.  
 
Egípcios antigos acreditavam na vida após a morte, mas a comunicação com os mortos era exclusivo 
dos sacerdotes, que oravam para uma variedade de deuses.  
 
Após sua morte, a prática religiosa tradicional foi restaurada gradualmente, começando com 
Tutancâmon, e quando alguns anos mais tarde, governantes sem direitos claros de sucessão da dinastia 
XVIII subiram ao poder, eles fundaram uma nova dinastia que desacreditava Akhenaton e seus 
sucessores imediatos, referindo-se a ele como Akhenaton "o inimigo” nos registros históricos. 
 

Oráculo de Delfos - (Séculos 9-4 AC) 
 

Delfos era habitada por pequenos grupos que se dedicavam à divindade Mãe Terra. O culto de Apolo 
como o deus da luz, harmonia e ordem foi estabelecido entre os séculos 11 e 9. Lentamente ao longo 
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dos próximos cinco séculos, o santuário cresceu em tamanho e importância. 
 
Durante o século 8 A.C. Delfos tornou-se conhecida devido aos poderes Oracular de Pítia - a 
sacerdotisa que se sentava sobre um tripé, e que ao inalar gases de etileno, murmurava palavras 
veladas que previam o futuro. 
 
Os povos antigos do Mediterrâneo tinham tanta fé na visão do futuro da pitonisa que nenhuma decisão 
importante era tomada sem antes consultar-se o Oráculo de Delfos.  
 
Dignitários gregos e estrangeiros, chefes de estado, e pessoas comuns foram em peregrinação ao 
santuário de Delphi, e pagaram grandes somas ao oráculo de Pítia. Uma vez que o santuário só 
funcionava ao público poucos dias durante nove meses do ano, grandes somas eram pagas por aqueles 
mais abastados, a fim de contornar a longa fila de peregrinos. 
. 

  
Sacerdotes e Adivinhos 
  

 China – I Ching é um dos mais antigos textos chineses descrevendo um sistema de 
adivinhação.  

 Tibete – Oráculo é usado para se referir ao espírito que entram em homens e mulheres 
que atuam como meios de comunicação entre o natural e o mundo espiritual. O 
intermediário é, conhecido como kuten, que significa literalmente, "a base física."  

 Hinduísmo - Na Índia antiga, o oráculo era conhecido como Akashwani, que significa 
literalmente "A voz do céu" Um oráculo informou Kansa, o tio mal do senhor Krishna 
que o oitavo filho de sua irmã Devaki iria matá-lo.  

  Mitologia Nórdica - Odin levou a cabeça decepada do deus Mimir para a mítica Asgard 
para consulta em um oráculo. 

 Celtas - adivinhação era realizada pela casta sacerdotal, tanto os druidas ou os vates 
Nigéria - "O povo Igbo tem a tradição de usar oráculos. Sacerdotisas, geralmente em 
uma caverna fazem profecias em um estado de êxtase. 

 Yucateca Maya – chamadas chilanes, 'porta-vozes' da divindade. Livros de Chilam 
Balam, descrevem que um famoso sacerdote do oráculo havia previsto corretamente a 
vinda dos espanhóis e seus desastres.  

 Hawaii – encontrado em torres cobertas de branco kapa. Lá, os sacerdotes recebiam a 
vontade dos deuses. 

  
Apolônio de Tiana - (15-100 DC) 
 

Apolônio foi um filósofo grego da cidade de Tiana, na província de Capadócia (atualmente na Turquia).   
 
Apolônio começou aos 20 anos um período de 5 anos de silêncio, e depois de completar esse silêncio 
viajou para a Mesopotâmia e Iran. Ele era um orador e filósofo do século 1. Ele viveu na época de 
Cristo, e foi comparado a Jesus de Nazaré pelos cristãos no século 4 e por vários escritores populares 
nos tempos modernos.  
 
Ele era conhecido por sua clarividência, Quando o imperador Domiciano foi assassinado em Roma, em 
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18 de setembro, 96 DC, dizem que Apolônio testemunhou o evento em Éfeso, e falou aos presentes 
"Coragem, senhores, pois o tirano foi morto hoje”. 
Sua popularidade também era resultado de sua capacidade de dominar espíritos malévolos, conforme 
descrito no Vita Apolônio. Estes fatos foram comparados aos exorcismos feitos por Jesus Cristo que são 
descritos no Novo Testamento. 
 
Seguido por seu próprio grupo de discípulos, Apolônio pregou a imortalidade da alma. 
Ele apareceu, após sua própria morte, a um de seus discípulos que duvidava da noção de vida após a 
morte. 
 
Há um fragmento interessante de um de seus escritos (Sobre sacrifícios) onde ele expressa sua opinião 
de que Deus, que é o ser mais bonito, não pode ser influenciado por orações ou sacrifícios, mas pode 
ser alcançado através de um processo espiritual que envolve nous (intelecto), porque ele próprio é  
pura e a inteligência é também a maior faculdade da humanidade.  

  
Vibia Perpetua - (191-203 DC) 
 

Perpétua e Felícia (mortas em 07/03/203) são mártires cristãs do século 3. Perpétua (nascida em 181) 
era uma nobre, casada e mãe. Sua co-mártir Felícia, que estava grávida, era sua escrava. As duas 
foram presas juntas em Cartago, na província romana de África (hoje um subúrbio de Tunis, na 
Tunísia) porque elas não renunciariam sua religião - Cristianismo. 
 
Em uma visão Perpetua viu seu irmão Dinocrates, que tinha morrido aos sete anos de uma doença que 
o desfigurou e sem ser batizado, e ele se encontrava em um lugar de trevas e angústia. Ela orou por 
ele e mais tarde teve uma visão dele feliz e saudável, seu desfiguramento era somente uma cicatriz. 
Em outra aparição, ela se viu derrotando um egípcio selvagem, e sua interpretação disso foi que ela 
teria que enfrentar não apenas as feras, mas o próprio Diabo. 
 
Perpétua teve uma outra visão onde ela se via em uma escada que conduzia ao céu. Na parte inferior 
da escada havia uma serpente atacando os cristãos que tentavam subir. A partir desta visão Perpetua 
compreendeu que ela teria que lutar contra Satanás, e não apenas a besta da arena. Mas ela sabia que 
não seria derrotada em sua missão e seguiu confiante para seu martírio. 
 
Ela era uma mulher romana de vinte e dois anos de Cartago romana, que foi feita mártir em 7 de 
março, 203 DC.  Perpetua era uma mulher educada, fluente em latim e grego. A razão que nós 
sabemos desta mulher romana e o que lhe aconteceu é por causa do diário que escreveu. O diário  
sobreviveu porque foi preservado no martirológio Passio Sanctarum Martyrum Perpetuae et Felicitatis. 
Ela é considerada a primeira mulher escritora do cristianismo. 
 

Hildegard von Bingen - (1098-1179) 
 

Nascida de uma família nobre no município Palatino do Reno - Império Romano (hoje Alemanha), 
Hildegard começou a ter visões aos 8 anos . “Eu sempre tive visões em minha alma (...). Eu não ouço 
com meu ouvidos externos, nem entendo com os pensamentos do meu próprio coração, ou qualquer 
combinação dos meus cinco sentidos, mas apenas com a minha alma.”  
Ela escreveu artigos, livros, músicas e jogos que a fizeram muito influente para uma mulher de seu 
tempo.  
Suas premonições  eram bem conhecidas em todo o pais. 
 
Em seu livro Scivias (Sctio vias Domini), ela descreve em detalhes 26 grandes visões e previu "um 



	  	  	  	  	  	  
	  

Copyright	  2011	  –	  United	  States	  Spiritist	  Council	  –	  USSC	  	   Page	  9	  

mundo regenerado onde os anjos vão voltar com confiança para ficar entre os homens". 
 
Hildegard também é conhecida por sua visão holística e natural da cura. Ela foi a inspiração para o Dr. 
Gottfried Hertzka's "Hildegard-Medicine", e é homônimo para o June Boyce-Tillman's Hildegard 
Network, um centro de cura que foca na abordagem holística para o bem-estar e reúne pessoas 
interessadas em explorar os elos entre a espiritualidade, as artes, e a cura. 

 
São Francisco de Assis - (1181-1226) 

 
Nascido Giovanni Francesco di Bernardone, São Francisco de Assis foi um frade católico italiano e 
pregador. São Francisco é uma das figuras mais veneradas na história religiosa. 
 
Francisco era filho de um comerciante de tecidos ricos e ao ir para a guerra em 1204, teve uma visão 
(a primeira de muitas que ele teria ao longo de sua vida) que o fez perder o gosto pela vida mundana.  
 
"Você não vê que a minha igreja está caindo? Vá, e a restaure para mim." 
 
Ele fundou a Ordem Franciscana dos homens, a Ordem de Santa Clara para mulheres, e a Terceira 
Ordem de São Francisco.  
 
Enquanto ele estava orando no monte de Verna, Francisco teve uma visão sobre 14 de setembro de 
1224, a Festa da Exaltação da Cruz, e como resultado ele recebeu as cinco chagas de Cristo. Irmão 
Leo, que estava com Francisco, na ocasião, fez o primeiro relato simples e claro do fenômeno das 
chagas. "De repente ele viu uma visão de um serafim, um anjo de seis asas numa cruz. Este anjo lhe 
deu o dom das cinco chagas de Cristo." 
 
 

St. Antonio de Pádua - (1195-1231) 
  
Aos 15 de agosto de 1195, nascia em Portugal, na cidade de Lisboa, Fernando Martins de Bulhões. filho 
de pais abastados e cristãos fervorosos. Antônio foi um padre Católico Português, frade da Ordem 
Franciscana, orador habilidoso, pregador do Evangelho em toda a área da Lombardia (Itália).  
 
Antônio despertou a atenção de Francisco de Assis, que possuía uma forte desconfiança do local de 
estudos teológicos na vida de sua fraternidade, temendo que isso poderia levar a um abandono de seu 
compromisso com uma vida de pobreza real.  
 
Em Antônio, Francisco de Assis encontrou uma alma gêmea para sua visão, e alguém que também era 
capaz de fornecer o ensino necessário para os jovens membros da ordem.  
 

Entre suas muitas habilidades mediúnicas, destaca-se a bi-corporeidade. 
 Em Saint-Pierre de Anyroix, enquanto ele estava no coro para a sessão do 

Breviário, ele também foi visto na pregação da igreja. No entanto ele estava 
imóvel no púlpito.   

Uma vez, enquanto ele estava em Pádua, Itália,  ele apareceu algumas horas                          
mais tarde em Lisboa para defender os parentes acusados de crimes horrendos. (Naquele 
tempo, a viagem levaria três meses!) 

  
St. Clara de Assis - (1194-1253) 
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Chiara Offreduccio era de uma família nobre, é uma santa italiana e um dos primeiros seguidores de 
São Francisco de Assis.  
 
Ela fundou a Ordem das Damas Pobres, uma ordem monástica religiosa para mulheres segundo a 
tradição franciscana, e escreveu a sua Regra de Vida – a primeira regra monástica que se tem 
conhecimento ter sido escrita por uma mulher.  
Após sua morte, a ordem que ela fundou mudou o nome para Ordem de Santa Clara, hoje em dia 
designada como as Irmãs Clarissas. 
 
Clara foi uma médium prolífica, e se tem muitos relatos de suas premonições e visões de espíritos 
desencarnados.  
 

Dante Alighieri - (1265-1321) 
 
Degli Alighieri foi um poeta italiano, prosador, teórico literário, filósofo moral, e pensador político. 
Ele é mais conhecido por seu monumental poema épico La Divina Commedia (A Divina Comédia). A 
Divina Comédia, originalmente chamada Commedia e, mais tarde chamada de Divina por Boccaccio, é 
considerada a maior obra literária produzida em língua italiana e uma obra-prima da literatura 
mundial. 
 
A Divina Comédia descreve a viagem de Dante através do Inferno, Purgatório e Paraíso, orientado pelo 
primeiro poeta romano Virgílio e depois por Beatrice, o grande amor de Dante. 
 
A descrição detalhada do mundo espiritual e a referência a guias desencarnados, levaram muitos a 
acreditar que Dante, espírito encarnado, visitou o mundo espiritual (incluindo as Zonas do Umbral) 
durante o sono e foi autorizado a lembrar sua experiência.   
  

St. Catarina de Siena (1347-1380) 
 
Caterina Benincasa nasceu em Siena (1347-1380), e foi considerada uma santa Dominicana, mística, 
Doutora da Igreja, e uma das mulheres mais notáveis do século 14.  
 

 Ela começou a ter visões quando tinha apenas 6 anos, vendo anjos tão claramente 
quanto as pessoas que eles protegiam. Uma visão de São Domingos reforçou seu desejo 
de aderir à "Mantellate", a associação local de Irmãs Dominicanas Terciário. 

 Raymond de Capua inclui em sua biografia a recepção das cinco chagas de Cristo, e o 
fato de ela ter recebido a comunhão do próprio Cristo, e ter sido aconselhada por ele 
de deixar sua vida reclusa e entrar na vida pública.  

 Catarina dedicou grande parte de sua vida ajudando aos doentes e pobres, onde ela 
cuidava deles nos hospitais ou casas.  

 Ela também trabalhou para trazer de volta o papado para Roma de sua deslocação na 
França, e para estabelecer a paz entre os estados italianos.  

 
Embora muito tenha sido escrito sobre sua vida, relativamente pouca atenção tem sido 
dada ao seu ensinamento espiritual, encontrado no compêndio de seu pensamento místico 
como em o Diálogo, suas 381 cartas, e 26 orações. 
  
No início 1370, ela começou a ditar cartas que são consideradas uma das grandes obras da 
literatura da Toscana. Mais de 300 sobreviveram. Há um relato de uma carta escrita à 
rainha Giovanna de Nápoles, enquanto ela estava em transe. Seu outro trabalho 
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importante é o diálogo da Divina Providência, um diálogo entre uma alma que "sobe" a 
Deus e o próprio Deus. Seu talento como escritora a levou a ser comparada aos seus 
compatriotas Dante e Petrarca. 

 
Em 1375, ela recebeu as cinco chagas de Cristo. Ela pediu que as marcas se tornassem visíveis somente 
depois que ela morresse em 1380 de um derrame com 33 anos de idade. Seu corpo foi encontrado 
intacto em 1430. 
Santa Catarina é também uma das mães fundadora da literatura italiana. Em 05 de maio de 1940 o 
Papa Pio XII nomeou-a santa padroeira da Itália junto com São Francisco de Assis. Papa Paulo VI lhe 
deu o título de Doutora da Igreja em 1970, juntamente com Santa Teresa de Ávila, tornando-as as 
primeiras mulheres a receberem esta honra.  
  

 Algumas de suas citações: 
 "Se fores aquilo que Deus quer colocareis fogo no mundo” 
 “Não mais dormir no leito da indiferença”  
 "O amor segue o conhecimento" Diálogo 1 

 
A Inquisição Medieval  - (1098-1179) 
 

No século 4 o Conselho de Nicéia pôs fim a utilização de médiuns e considerou que a orientação 
divina, através do Espírito Santo, deve ser empregada somente pelo sacerdócio, e assim todos os 
outros se tornaram alvos de perseguição, como resultado de “bruxaria”. Isto acelerou na Idade Media, 
quando a sanção religiosa para esta perseguição foi dada em 1484 por uma bula papal e pela 
publicação Malleus Maleficarum, ou ‘Martelo das Bruxas’.  
 
A unidade para a consolidação da igreja cristã na Europa resultou em vários tribunais oficiais e extra-
oficiais que investigavam e puniam a heresia contra a Igreja. 
 
Qualquer pessoa que professasse ter habilidades ou idéias contrárias aos ensinamentos da Igreja 
estava em perigo, uma vez que estes poderiam ser facilmente interpretados como sendo um trabalho 
de influência satânica. Durante este longo período de perseguição alguém suspeito de usar dons 
psíquicos para qualquer fim estava em perigo de julgamento, tortura, e queima, e centena de 
milhares de médiuns (cerca de 600.000 mulheres) foram condenados à morte pelos ‘caçadores de 
bruxas’. Médiuns intuitivos, médiuns que ouvem, vêem ou sentem espíritos certamente teriam medo 
de deixar que os outros soubessem de suas habilidades. 
 

Joana D’Arc - (1412-1431) 
 

 Santa Joana D’Arc, chamada de "Donzela de Orléans", é uma heroína nacional da França e 
uma santa católica. Uma camponesa, nascida no leste da França, que afirmou receber 
instruções divinas. Ela liderou o exército francês em várias vitórias importantes durante a 
Guerra dos Cem Anos, o qual abriu o caminho para a coroação de Carlos VII.  

 Ela foi capturada pelos borgonheses, vendida para o Inglês, julgada por um tribunal 
eclesiástico e queimada na fogueira quando ela tinha 19 anos. 

 Joana afirmou que tinha visões de Deus que a instruiu a recuperar sua pátria da 
dominação Inglesa na Guerra dos Cem Anos.  

 As visões de Joana D'Arc permanecem sendo um tópico de grande interesse. O consenso é 
que sua fé era sincera. Ela identificou Santa Margarida, Santa Catarina, e São Miguel 
como a fonte de suas revelações.  
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São Pedro de Alcântara - (1499-1562) 
 

Pedro nasceu em Alcântara de uma família rica e nobre. Seu pai, Pedro Garavito, foi o governador de 
Alcântara, e sua mãe era da família nobre de Sanabia.  
 
Dizia-se que ele dormia apenas uma hora e meia por dia. Enquanto em oração e 
contemplação, ele era visto frequentemente em êxtase e levitação. Aqueles que conheceram 
Pedro sempre foram preparados para as suas levitações. O Marquês de Mirabel e o conde de Torrejon 
testemunharam um desses eventos: 
  
“Eles olharam para cima e o viram levitando, mas tão alto acima do solo a ponto de parecer estar 
subindo aos céus. (..) Os nobres o viram cercado por luzes  brilhantes - provavelmente sua aura 
espiritual – ao seu redor havia uma variedade incontável de belos passarinhos, envolvidos pelo som da 
música suave ” 
 
A autobiografia de Santa Teresa descreve os milagres e profecias de Pedro. 
 
A autobiografia de Santa Teresa descreve os milagres e profecias de Pedro.Existem muitas histórias 
sobre suas premonições, como o fato de ter previsto o futuro casamento de uma menina nobre, e ter 
advertido um grande amigo sobre sua morte iminente.  
 
Ele morreu enquanto estava de joelhos em oração, em 18 de outubro de 1562, num mosteiro em 
Arenas. 
  

 
St. Teresa de Avila - (1515-1582) 
 

Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada, era uma freira carmelita e autora da Contra-Reforma, e 
teologia da vida através da oração. Reformadora da Ordem Carmelita e uma dos fundadores dos 
Carmelitas Descalços. 
 

O incentivo à expressão exterior prática, para seu motivo interior foi inspirado em São 
Pedro de Alcântara, seu guia espiritual e conselheiro. 
Teresa descreveu a ascensão da alma: 

 A oração mental - a contemplação piedosa e observância da paixão de Cristo e 
penitência. 

 Oração da quietude - a vontade humana se perde na de Deus, enquanto as outras 
faculdades, como a razão, memória, e imaginação, ainda não estão seguras da 
distração mundana. 

 Devoção de união - estado de êxtase na absorção da razão em Deus, onde somente 
a memória e a imaginação existem. É uma paz bem-aventurada, um sono doce das 
faculdades superiores da alma, um êxtase consciente no amor de Deus. 

 Devoção de êxtase - um estado passivo, em que a consciência de estar no corpo 
desaparece. 
 

Dizem que Teresa levitava nesta última etapa. 
 
Maria de Jesus de Agreda (1602-1665) 
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Nascida em uma família muito religiosa em Agreda, Espanha, Maria foi uma freira católica. Era uma 
praticante devota da oração silenciosa, e tornou-se conhecida por entrar em êxtase religioso após 
receber os sacramentos. 
 
Ela alegou que seu livro místico Cidade de Deus foi recebido diretamente da Virgem Maria. Ele 
consiste em 8 livros (6 volumes), a vida terrestre e celeste de Maria Santíssima e seu relacionamento 
com Deus, as obras realizadas por Jesus em carne e no Espírito, acompanhados de ensinos dados pela 
Santa Mãe sobre como adquirir a verdadeira santidade. 
 
A ela também é creditado o fato de ter contribuído na evangelização do que é hoje conhecido como 
Texas, Novo México e Arizona, pois aparecia sobrenaturalmente às tribos primitivas da região antes 
mesmo das missões de evangelização oficiais terem sido estabelecidas nestes locais. Este fenômeno foi 
catalogado como bilocação, uma vez que ela nunca saiu do convento, no qual residia naquele tempo. 
 
A esse fenômeno se acrescentam outros fenômenos mediúnicos, como levitação, durante a oração, e o 
corpo incorrupto até hoje, mais de 400 anos após sua morte. 
 

São José de Cupertino - (1603-1663) 
 
Nascido Giuseppe Maria Desa em Cupertino, na Itália, era propenso à levitação miraculosa e intensa 
visões de êxtase. 
 
Em 4 de abril de 1630, José estava em uma procissão, quando de repente ele subiu para o céu. Este 
foi o primeiro de muitos vôos, o que lhe valeu o apelido de "O Santo Voador". Seus vôos continuaram 
cada vez com maior frequência. Ao ouvir os nomes de Jesus ou Maria, o canto dos hinos, ou enquanto 
rezava, ele entrava em transe e levitava. 
 
Seu vôo mais famoso ocorreu durante uma audiência papal na frente do papa Urbano VIII. Quando ele 
se inclinou para beijar os pés do Papa, de repente ele se sentiu cheio de reverência para o Vigário de 
Cristo na terra, e levitou. 
Ele também possuía o dom de cura. Dizem que uma vez ele curou uma menina que sofria de um grave 
caso de sarampo. 
  

Valentine Greatrakes - (1628-1683) 
 

 Curandeiro irlandês, que visitou a Inglaterra alegando poder curar as pessoas pela 
imposição das mãos. 

 Ele teve uma visão em um sonho, onde lhe foi revelado que ele tinha o poder de curar a 
doença do Rei (escrófula - infecção dos gânglios linfáticos no pescoço). 

 Seu método era precisamente o mesmo utilizada atualmente pelos médiuns de cura 
espírita - usando apenas suas mãos ele iria curar a dor, empurrando-a para as 
extremidades dos membros do paciente. 

            
Emanuel Swedenborg (1688-1771) 
 

O cientista sueco, filósofo e teólogo, ele experimentou pela primeira vez capacidades mediúnicas com 
a idade de 57. 
  
Emanuel afirmou que o Senhor designou-o para escrever uma doutrina celestial para reformar o 
cristianismo. Ele alegou que o Senhor lhe  tinha aberto os olhos espirituais, de modo que a partir de 
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então ele podia livremente visitar o céu e o inferno, e falar com anjos, demônios e outros espíritos. 
 
Existem vários relatos documentados acerca de sua capacidade mediúnica: 
§Durante um jantar em Gotemburgo, ele contou aos presentes que estava ocorrendo um incêndio em 
Estocolmo (405 km de distância), que consumiu a casa de seu vizinho e estava ameaçando sua própria 
casa. Duas horas depois, ele exclamou com alívio que o fogo parou três portas antes de sua casa. Dois 
dias depois, todos os relatos confirmavam a declaração à hora precisa que Swedenborg descreveu. 
 
Em 1758 visitou Swedenborg a Rainha Louisa Ulrika da Suécia, que lhe pediu para lhe dizer algo sobre 
seu falecido irmão príncipe William Augustus da Prússia. No dia seguinte, Swedenborg cochichou algo 
no ouvido dela que deixou a rainha pálida e ela explicou que isso era algo que só ela e seu irmão 
poderia saber sobre. 

 
St. Afonso Maria de Ligório - (1696-1787) 
  

 Afonso Maria nasceu perto de Nápoles em uma família nobre e tornou-se um bispo 
católico italiano, escritor, filósofo escolástico, teólogo, e fundador dos Redentoristas. 

 Ele viveu seus primeiros anos como sacerdote com os jovens sem-teto e os marginalizados 
de Nápoles. Ele fundou as Capelas da noite que eram gerenciados pelo próprios jovens. 
Essas capelas eram centros de oração e devoção, pregação, a comunidade, atividades 
sociais e educação. No momento da sua morte, havia 72 dessas capelas com mais de 
10.000 participantes ativos. 

 Suas habilidades mediúnicas são mostradas em uma experiência única em 21 de setembro 
de 1774. Ele vinha se sentindo mal e depois da missa ele foi dormir. Ele permaneceu 
imóvel por quase dois dias.  

 Quando ele acordou. seus amigos perguntaram a ele o que havia acontecido, e  ele 
respondeu. "Vocês não sabiam que eu estava cuidando do Papa que tinha acabado de 
morrer?" 

 Horas mais tarde viria a confirmação de que o Papa Clemente XIV tinha desencarnado 
exatamente no mesmo momento que Afonso tinha despertado. 
 

"Alguns acreditam que eu sou um santo e que eu realizo milagres. Se isso fosse verdade, eu ia 
começar por curar a mim mesmo que sou um homem inútil e velho. " 
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ATIVIDADE SEMANAL 
O participante deve: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

O IMPERATIVO DA AÇÃO  
 

Explanavam os aprendizes, acaloradamente, sobre as necessidades de preparação para o Reino Divino. 
Filipe, circunspecto, salientava o impositivo da meditação. Tiago, o mais velho, opinava pelo retiro 
espiritual; os discípulos do movimento renovador, a seu ver, deviam isolar-se em zona inacessível ao 
pecado. João optava pela adoração constante, chegando ao extremo de sugerir o abandono das 
atividades profissionais, por parte de cada um, a fim de poderem entoar hosanas contínuos ao Pai 
Amantíssimo. Bartolomeu destacava a necessidade do jejum incessante, com abstenção de todo 
contato com as pessoas impuras. 
 
Chamado à manifestação direta pela palavra indagadora de Simão, Jesus perguntou, nominalmente: 
 
— Pedro, qual é a água que desprende miasmas pestilenciais? — Sem dúvida — respondeu o apóstolo, 
intrigado —, é a água estagnada, sem proveito. Sorridente, dirigiu-se ao filho de Alfeu, indagando: — 
Tiago, qual é o peixe que flutua inerte na onda? — É o peixe morto, Senhor — redarguiu o discípulo, 
desapontado. — Bartolomeu, qual é a terra que se enche de matagais daninhos à plantação útil? O 
interpelado pensou, pensou e esclareceu: — Indiscutivelmente, é a terra boa desprezada, porque o 
solo empedrado e áspero é quase sempre estéril.  
 
O Mestre, evidenciando sincera satisfação, concentrou a atenção em Tadeu e inquiriu: Tadeu, qual é a 
túnica que se converte em ninho da traça destruidora? — É a túnica não usada. Endereçando 
expressivo gesto a Judas, interrogou: — Que acontece ao talento sepultado? — Perde-se por inútil, 
Senhor.  
 
Logo após, assinalou com o olhar um dos filhos de Zebedeu e falou, mais incisivo: — Tiago, onde se 
acoitam as serpentes e os lobos? — Nos lugares em ruína ou votados ao abandono. — André — disse o 
Cristo, fixando o irmão de Pedro —, qual é, em verdade, a função do fermento? — Mestre, a missão do 
fermento é dar vida ao pão. Em seguida, pousando nos companheiros o olhar penetrante e doce, 
acrescentou, bem-humorado:  
 
— O tempo está repleto de adoradores e a miséria rodeia Jerusalém. Se a luz não serve 
para expulsar as trevas, se o pão deve fugir ao faminto e se o remédio precisa distanciar-se do 
enfermo, onde encontraremos proveito no trabalho a que nos propomos? O Reino Divino guarda o 
imperativo da ação por ordem fundamental. Sigamos para diante e propaguemos a verdade salvadora, 
através dos pensamentos, das palavras, das obras e de nossas próprias vidas. O Todo-Sábio criou a 
semente para produzir com o infinito. Desce do alto a claridade do sol cada dia para extinguir as 
sombras da Terra. Não é outro o ministério da Boa Nova. Amar, servindo, é venerar o Pai, acima de 
todas as coisas; e servir, amando, é amparar o próximo como a nós mesmos. Pautar-se por estas 
normas, em nosso movimento de redenção, é praticar toda a Lei. 

 
 

Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Jesus no Lar. Ditado pelo Espírito Néio Lúcio. 
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Lição 2 

Comunicação Mediúnica 

Duração: 1 hora 
 

5. Prece inicial (5 minutos) 
6. Apresentar o PowerPoint: Comunicação Mediúnica ou ler o texto abaixo com os participantes 

(30 minutos) 
7. Distribuir a Atividade Semanal 
8. Passes, Prece Final e Água Fluidificada 
	  

UNDERSTANDING MEDIUMSHIP: 
 
Entre as categorias mais elevadas das Forças Mais Sutis da Natureza está incluído o que é conhecido 
popularmente como "mediunidade". Mediunidade é uma prática antiga, poderosa, e às vezes 
incompreendida, que envolve um indivíduo a agir como ligação entre o reino dos mortos e dos vivos. 
Embora este termo tenha sofrido mais ou menos em razão da sua apropriação indevida por certos 
impostores sem escrúpulos de pesquisadores sinceros dos fenômenos dos planos superiores da 
existência, e também em razão de um certo preconceito contra o termo , resultante de deturpação e 
incompreensão geral, o termo continua a ser perfeitamente legítimo e indica claramente a natureza 
da classe geral de fenômenos a serem adotados dentro de seus limites. Muitas culturas antigas 
realizaram o ato de comunicação com os mortos em alta conta referindo-se à sabedoria e 
conhecimento coletivo dos ‘ancestrais’ ou dos ‘anciãos’.2 
 
Vamos ver o que significa o termo "mediunidade." A palavra ”médium” é assim definida: ”Aquilo que 
se encontra no meio, ou entre coisas: através do qual algo é transmitido para outrem."  
Em um sentido especial, um "médium" é "uma pessoa servindo como canal de comunicação entre 
entidades desencarnadas e seres humanos ainda na carne," em fenômenos espíritas." O sufixo "dade,"  
denota estado ou situação; e no caso de "mediunidade" indica que a pessoa designada possui o estado 
ou situação de um “médium," o último termo a ser usado no significado especial acima definido. 
 
Com certeza, o termo "mediunidade," como definido acima, não tem um significado claro, a menos 
que o termo "espiritualista," ou "espiritualismo" seja definido. O termo "espiritualismo" (ou como 
muitos dos melhores conhecedores preferem afirmar, "Espiritismo") é aplicado a "um sistema de 
comunicação com o mundo invisível, ou com os seus habitantes, sendo estes geralmente conhecidos 
como 'espíritos', através de pessoas chamadas 'mediums.'3 
 
Mediunidade - o exercício da faculdade medianímica. 
Medianímica - (das palavras em latim: médium = intermediário e anima = alma) a faculdade especial 
de ser o intermediário entre encarnados e desencarnados.  
Médium – é o intérprete dos Espíritos. Embora quase todas as pessoas sintam a influência dos 
espíritos, em maior ou menor grau, esta classificação é apenas aplicável àquelas pessoas cuja 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 A maioria das culturas tribais, como os nativos americanos e os aborígenes da Austrália, delegam o dever e a autoridade de 
facilitar esta comunicação divina à uma única pessoa conhecida como Shaman.  

	  
	  

3 The Invisible Powers by SWAMI BHAKTA VISHITA, 1919 
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faculdade mostra-se claramente e com alguma intensidade, produzindo resultados bem marcados. 
	  
No Livro dos Médiuns, pergunta 159, Kardec diz: 
Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse fato, médium. Essa 
faculdade é inerente ao homem; não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, 
raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais 
ou menos, médiuns. Todavia, usual- mente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade 
mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que 
então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. (7) 
 
Somos todos médiuns! 
Todos os que são influenciados pelos espíritos de algum forma são médiuns. 

 
Cada médium tem geralmente uma aptidão especial para alguma ordem especial de fenômeno, assim 
resultando em uma grande  variedade de médiuns e de fenômenos. Esta faculdade, embora inerente 
na espécie humana, não existe em todos as pessoas no mesmo grau. 
 
Existem dois níveis de Mediunidade: 
1. Subliminar – Existe ou ocorre sem aparente manifestação 
2. Ostensiva – É evidente ao médium que poderá estar tanto consciente, como semi-consciente ou 

inconsciente durante a manifestação. 
 

Todo ser humano é um canal através do qual o céu flui. 
Ralph Waldo Emerson (Poeta Americano, Palestrante e Escritor, 1803-1882) 

	  
Onde se localiza a mediunidade? 
A mediunidade tem base na organização física, corpórea, a qual permitirá maior facilidade na 
emancipação parcial do perispírito; assim o espírito do médium readquire percepções e faculdades 
espirituais que geralmente o corpo material embota. 
A mediunidade corresponde tanto a merecimentos como a necessidades espirituais. 
 
Como identificar a mediunidade? 
Para que se saiba se a pessoa é médium ou não, Kardec (falando da psicografia mas servindo para 
todas as faculdades) diz: Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir ainda que 
aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Os sinais físicos, em os quais algumas pessoas 
julgam ver indícios, nada têm de infalíveis. Ela se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e 
mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento 
intelectual e moral. Nenhum só meio existe de se lhe comprovar a existência. É experimentar. 
Experimentando, verificaremos, pelo tipo de fenômenos produzidos quais as mediunidades que a 
pessoa possui, qual a mais destacada, e se há possibilidade de um exercício regular e produtivo 
através desse médium. 
 
COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS 

	  
Os seres humanos não cessam de existir após a morte do corpo físico. Eles continuam vivendo, 
sentindo, pensando e se comunicando com aqueles ainda encarnados através da linguagem do 
pensamento, a qual chamamos de telepatia. 
 
Mas nem sempre os encarnados são capazes de entender essa linguagem, de capturar claramente e 
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conscientemente os pensamentos enviados por aqueles que no momento estão livres da matéria 
durante os intervalos das reencarnações. 
 
Ainda que não conscientemente registrado pelos encarnados, a comunicação mental entre “vivos” e 
“mortos” é uma constante fonte de sugestões e inspirações que nos alcançam frequentemente, sem 
que saibamos de onde ela veio e como chegou até nós. 
 
Em alguns casos, os encarnados são capazes de escutar e compreender claramente a mensagem dos 
espíritos, a ponto de identificar o timbre da voz do espírito comunicante. Para que isso ocorra, deve 
haver sincronia entre eles e uma grande vontade de comunicação e recepção que supera as limitações 
naturais entre o céu e a terra.  
 
A capacidade de se comunicar com espíritos não é fenômeno recente, mas sim antigo; nem foi uma 
invenção espírita. A única diferença é que, no passado, embora os fenômenos mediúnicos ocorressem 
tão livremente como hoje, o estudo da mediunidade era limitado aos iniciados em reuniões secretas.   
 
A possibilidade de comunicação espiritual não representa uma teoria filosófica ou metafísica. É um 
fato estabelecido, resultante de observação e rigorosa experimentação realizada por pesquisadores 
eminentes. Os espíritos não duvidam; no entanto, algumas pessoas consideram o fenômeno da  
mediunidade uma ocorrência extra-sensorial, limitado ao cérebro ou derivado dele.  
 
O espiritismo ensina que: "Os espíritos exercem, sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico, 
uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento, e constituem uma das forças da 
natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos, até agora inexplicáveis, ou mal explicados, 
e que não encontram uma solução racional senão no Espiritismo.” (1)  
 
A esse respeito a influência dos Espíritos é maior do que credes porque, frequentemente, são eles que 
vos dirigem.” (2)  
 
A PROIBIÇÃO DE MOISÉS DE EVOCAR OS MORTOS  

	  
Algumas pessoas (particularmente aquelas que mantêm pontos de vista religiosos, que diferem do 
Espiritismo), apesar de não rejeitar a possibilidade de comunicação entre as duas dimensões, são 
rápidas em apontar a proibição mosaica de evocar os mortos.  
 
Está escrito na lei de Moisés:  

• Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, contaminando-vos com eles. 
(9)  

• Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, 
nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem 
encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem 
consulte os mortos. (10)  
	  

Demais, é preciso entender os motivos que justificavam essa proibição e que hoje se anularam 
completamente. O legislador hebreu queria que o seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos 
no Egito, onde as evocações estavam em uso e facilitavam abusos. (4)  
 
A proibição de Moisés era assaz justa, porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos 
de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como 
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nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. (5)  
 
No entanto, Moisés continuou a empregar sua mediunidade para "falar com Deus", ou seja, para se 
comunicar com os espíritos que vieram instruí-lo em nome do Altíssimo, para conduzir bem o povo de 
Israel. E ele mesmo desejou que todos fossem profetas (porta-voz, médium), "Quem dera que todo o 
povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele!" como lemos em 
Números 11:29. 
 
Na realidade, o Espiritismo condena precisamente as mesmas práticas que levaram à proibição 
mosaica (6), por exemplo, os espíritas não consultam os espíritos para adivinhação ou para prever o 
futuro. A prática espírita não envolve rituais nem símbolos religiosos externos de qualquer espécie, 
não aprova sacrifício animal ou humano, nem consulta as estrelas, nem adivinhos, mágicos ou 
feiticeiros. Também não aprova o uso de roupas ritualísticas, talismãs ou fórmulas sacramentais ou 
cabalísticas, a fim de atrair ou repelir os espíritos.  
 
O objetivo da prática mediúnica, segundo o Espiritismo, é receber orientações de Espíritos iluminados; 
para ensinar valores morais mais elevados para os que estão presos na teia dos vícios e das paixões; 
para aumentar nosso conhecimento e clareza sobre a nossa natureza essencial, origem espiritual e do 
destino final. Da mesma forma, seu objetivo é manter relações respeitosas e amigáveis com os entes 
queridos que nos precedem para o túmulo.   

	  
MEDIUNIDADE NA BÍBLIA  
 
Não obstante a tão propalada proibição de Moisés, com frequência lemos na Bíblia relatos em que 
autoridades ou pessoas comuns falam ou agem sob a influência de espíritos, e, também de outros tipos 
de comunicações, como os sonhos e visões . Esses fenômenos, espontâneos e legítimos, tinham a 
natural aceitação de todos.4 
 
A mediunidade era comum entre os povos pagãos das terras biblicas. As Escrituras Hebraicas contêm 
muitas instâncias de comunicação, mostrando que a mediunidade era um fato aceito da raça naquela 
época nos lugares em que esses registros foram escritos. A bíblia está cheia de exemplos de 
comunicação espiritual e mediunidade. De Jacob lutando com um anjo, à mão materializada que 
escreveu na parede do palácio de Babilônia, e ao fenômeno de "falar em línguas", a Bíblia contém 
muitos exemplos de fenômenos que começaram a reaparecer com o nascimento do espiritismo 
moderno em 1848. 

 
Muitos eminentes cientistas e pensadores do século 19, que tinham perdido a fé, porque 
consideravam os relatos de "milagres" na Bíblia impossíveis à luz do materialismo, tornaram-se 
crentes de novo depois de observar "milagres” do estilo bíblico, que aconteciam diante de seus olhos 
em sessões espíritas. 

 
O próprio Jesus realizou alguns dos atos mais poderosos de comunicação dos espíritos na história; se 
ele estivesse vivo hoje, seria considerado por nós um extraordinário e talentoso médium.5 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Facts	  of	  there	  being	  many	  references	  to	  physical	  mediumship/phenomena	  in	  the	  Bible.	  	  
Apports.	  Numbers,	  Chapter	  11,	  verse	  31.	  Psalm	  78,	  verse	  24.	  Ezekiel,	  Chapter	  2,	  verse	  9.	  
Trance.	  Genesis,	  Chapter	  15,	  verse	  12.	  Daniel,	  Chapter	  8,	  verse	  18.	  Acts,	  Chapter	  10,	  verse	  10,	  and	  Chapter	  22,	  verse	  17.	  
Materializations.	  1	  Kings,	  Chapter	  19,	  verses	  5	  to	  7.	  Acts,	  Chapter	  26,	  verse	  16.	  
5 http://www.reconciledbythelight.com/apps/blog/show/prev?from_id=3823627 
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A capacidade de levitar é uma forma rara de mediunidade; Jesus tinha essa capacidade. Do Capítulo 6 
do Evangelho de Marcos vem essa passagem: 
  
E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, 
enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E, sobrevindo a tarde, 
estava o barco no meio do mar e ele, sozinho, em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o 
vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e 
queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um 
fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viam, e perturbaram-se; mas logo falou com eles, e 
disse-lhes: Tende bom ânimo; sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento 
se aquietou; e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados…  – Marcos 6:45-51 
 
Outro exemplo muito poderoso de mediunidade é a materialização. Na maioria das vezes somente uma 
mão é materializada; e é o que apareceu para o rei Belsazar da Babilônia no Livro de Daniel: 
 
Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam, defronte do castiçal, na 
caiadura da parede do palácio real; e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então 
o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram; as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os 
seus joelhos batiam um no outro.  - Daniel 5:5-6 
 
Em casos mais raros, todo o corpo de um espírito se materializa. Sir William Crookes tirou fotografias 
de um espírito de nome Katie King, que se materializou completamente através da mediunidade da 
famosa médium de efeitos Florence Cook. 
 
Jesus também tinha a capacidade de produzir materializações. Sua mais famosa é A Transfiguração, 
que pode ser encontrada no Capítulo 17 do Evangelho de Mateus: 
 
Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em 
particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as 
suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com 
ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, façamos aqui 
três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que 
uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em 
quem me comprazo; escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram 
grande medo. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E, 
erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus.  - Mateus 17: 1-8 

	  
O rei Saul de Israel procurou o conselho de uma médium chamada a Bruxa de Endor. Os exércitos de 
Israel estavam prestes a serem atacados pelos filisteus. Saul estava em rebelião contra Deus e em 
desespero procurou os serviços dos espíritos. 1 Samuel 28:8 nos informa, “Então Saul se disfarçou, 
vestindo outros trajes; e foi ele com dois homens, e chegaram de noite à casa da mulher. Disse-lhe 
Saul: Peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faças subir aquele que eu te disser. Verses 13 
& 14, , Ao que o rei lhe disse: Não temas; que é que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um 
deus que vem subindo de dentro da terra. Perguntou-lhe ele: Como é a sua figura? E disse ela: Vem 
subindo um ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o 
rosto em terra, e lhe fez reverência.” 
 
As manifestações mediúnicas são fenômeno registrado em todos os povos e em todas as épocas, pois a 
mediunidade é uma faculdade natural no ser humano. Sempre existiram encarnados e desencarnados a 
se utilizarem dela para a comunicação entre os dois planos de vida. Muitas religiões tiveram origem 
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nas manifestações mediúnicas. Muitas cultivaram e muitas ainda cultivam a mediunidade, como 
relembra Leon Denis, no capítulo VI, “Comunhão dos vivos e dos mortos”, de seu livro “No Invisível”, e 
também podemos acompanhar na história dos santos da Igreja Católica, ou no culto dos evangélicos 
com as manifestações do “espírito santo”. 

	  
Jesus manifesta-se a respeito? 
Sim, exemplificando o diálogo com os espíritos, instruindo os seus discípulos sobre o uso de suas 
faculdades mediúnicas e estimulando-os ao exercício delas: “Curai os enfermos, limpai os leprosos, 
ressuscitai os mortos” (= tragam de volta os desencarnados, deixem que eles se manifestem). E 
recomendou o exercício gratuito dessa faculdade: “De graça recebestes, de graça dai”. Note-se que, 
em todo o Novo Testamento não se encontra mais, nem uma vez sequer, que esteja proibido o 
intercâmbio com o Além. 
 
SPIRIT INFLUENCE 

	  
INFLUÊNCIA DOS ESPÍRITOS 

	  
As instrutivas, confortantes e moralizadoras orientações transmitidas a nós pelos Espíritos Superiores 
através da mediunidade nos levam a refletir sobre a prática mediúnica à luz do Espiritismo e do 
Evangelho de Jesus. É um catalisador do progresso humano, devido aos benefícios que traz.  
Lembremo-nos que , assim como existem pessoas imperfeitas que tentam levar os outros em direção à 
transgressão e ao crime, também existem seres com características idênticas no plano espiritual. A 
morte do corpo físico não transforma as pessoas em anjos ou acadêmicos.   
 
Espíritos infelizes, suas mentes perturbadas, vivem com companheiros encarnados com mais 
frequência de que se pode supor. Eles se misturam conosco nas atividades habituais, passeiam pelo 
nosso ambiente doméstico, participam de nossas conversas, e se unem àqueles de quem dependem, de 
forma vampirizadora.    
 
Eles são perturbados e, por sua vez nos perturbam.  
Eles sofrem e nos causam sofrimento.  
Eles odeiam e geram o ódio em nós.  
Eles degradem a si e aos outros.  
Sendo infelizes, geram a infelicidade nos outros. (8)  
 
Devemos seguir o conselho que os Espíritos nos deram em O Evangelho Segundo o Espiritismo: “Meus 
bem-amados, não acrediteis em todos os Espíritos, mas experimentai se os Espíritos são de Deus; 
porquanto vários profetas se ergueram no mundo.” O Espiritismo dá os meios de os provar indicando os 
caracteres pelos quais se reconhecem os bons Espíritos, caracteres sempre morais e jamais. (Cap. 21, 
Item 7) 
 
Podemos neutralizar a influência dos Espíritos inferiores e, consequentemente, abrir-nos para a ação 
benéfica dos entes superiores. Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a 
influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar 
as sugestões dos Espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia e excitam 
todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho porque vos tomam 
por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: “Senhor! Não nos deixeis cair 
em tentação, Mas livrai-nos do mal!” (3) 
Ao fazê-lo, estaremos conectando com o bem maior e construindo o alicerce para uma vida mais feliz.  
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ATIVIDADE SEMANAL 
 
O participante deve: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

MANIFESTAÇÕES ESPIRITUAIS  
 

Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil.”  
— Paulo. (1a EPÍSTOLA AOS CORÍNTIOS,12:7) 

 
Com a revivescência do Cristianismo puro, nos agrupamentos do Espiritismo com Jesus, 

verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no 
que se refere à mediunidade. 

A maioria dos trabalhadores na evangelização inquieta-se pelo desenvolvimento 
imediato de faculdades incipientes. 

Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às 
possibilidades de que dispõem; em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. 

O problema, no entanto, não se resume a aquisições de exterior. 
Enriqueça o homem a própria iluminação Intima, intensifique o poder espiritual, 

através do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos, de modo 
natural. 

Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, 
embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no 
suor da conquista sublime. 

Inclinam-se aos proventos, mas não cogitam do esforço. Nesse sentido, é interessante 
recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o Mestre glorioso no Tabor, 
não suportou as angústias do Amigo flagelado no Calvário. 

É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual, todavia, quem 
possua faculdade humilde não a despreze porque o irmão mais próximo seja detentor de 
qualidades mais expressivas. Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto 
de que o Supremo Senhor não atende, no problema de manifestações espirituais, conforme o 
capricho humano, mas, sim, de acordo com a utilidade geral. 

 
(Livro Pão Nosso - espírito Emmanuel pelo médium Francisco Xavier) 
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Lição 3 

Conceito Espírita e Classificação da Mediunidade 

Duração: 1 hora 
	  

1. Prece inicial (5 minutos) 
2. Apresentar o PowerPoint: Conceito Espírita e Classificação da Mediunidade  ou ler o texto 

abaixo com os participantes (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal 
4. Passes, Prece Final e Água Fluidificada 

 
Spiritist Concept of Mediumship  
 

O esclarecido Espírito Emmanuel conceitua mediunidade de maneira simples e 
admirável, ao compará-la a uma cachoeira: 

A cachoeira é um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. 
Revela a glória da natureza. 
Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. 
Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais amplos, é indispensável que a 

engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. 
É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o trabalho, 

inspirando a cultura e garantindo o progresso. 
Assim também é a mediunidade. 
Como a queda d’água, pode nascer em qualquer parte. 
Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. 
Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações convincentes e 

possibilidades assombrosas. 
Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que 

a Doutrina Espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. 
Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e bênção. 
 

O Espírito, quanto mais avança na senda evolutiva, mais seguramente percebe a inexistência da morte 
como cessação de vida. Compreende, pouco a pouco, que o túmulo é porta à renovação, como o berço 
é acesso à experiência, e observa que o seu estágio no Planeta é uma viagem com destino às estações 
do Progresso Maior. E, na grande romagem, todos somos instrumentos das forças com as quais estamos 
em sintonia. Todos somos médiuns, dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às 
energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças 
perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. 
Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na 
onda espiritual com que se identifica. (17)  
 
É fundamental que tenhamos uma visão muito clara a respeito dos médiuns e dos fenômenos 
mediúnicos, visto que, se uma faculdade mediúnica é comum a um determinado número de médiuns, a 
forma ou nível de captação da mensagem mediúnica pode variar de intermediário para intermediário. 
Isso é muito fácil de se entender porque não estamos todos no mesmo patamar evolutivo, uma vez que 
a bagagem das experiências reencarnatórias é diferente entre as pessoas. Há ainda a questão de 
sintonia entre médium e Espírito comunicante. 
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Sendo a mediunidade uma conquista evolutiva do Espírito, um dom do Espírito, concedido por Deus 
para o seu crescimento espiritual, não deve ser entendida sob a ótica do misticismo. As pessoas que a 
possuem de forma mais ostensiva não são os eleitos da divindade. 

 
A mediunidade não é sinal de santificação, nem representa característica divinatória. Constitui, 
apenas, um meio de entrar em contato com as almas que viveram na Terra, sendo os médiuns, por isso 
mesmo, mais responsáveis do que as demais pessoas, por possuírem a prova da sobrevivência que 
chega a todos por seu intermédio. 
 
O respeito e a dedicação que imponham ao trabalho é o que irá credenciá-los, naturalmente, à estima 
e à admiração do próximo, como sucede com qualquer pessoa na mais obscura ou relevante atividade 
a que se dedique (...). 
 
A mediunidade, (...) aplicada para o serviço do bem, pode converter-se em instrumento de luz para o 
seu portador, tanto quanto para todos aqueles que a buscam. (12) 

 
“Deus deu a mediunidade aos seres humanos par que eles a possam usar de maneira com 

seriedade e a serviço do próximo.” 
O Livro dos Espíritos - Allan Kardec 

 
A mediunidade que promove e eleva a criatura humana é a proposta básica do Espiritismo, uma vez 
que, se por um lado a Doutrina esclarece e educa o médium, o Evangelho de Jesus, vivenciado, lhe 
faculta a reforma moral necessária para ascender aos planos elevados da vida. 
 
Sem a noção de responsabilidade, sem devoçãoo à prática do bem, sem amor ao estudo, sem 
empreender esforços perseverantes para o aperfeiçoamento moral, a peregrinação libertadora em 
direção aos picos da vida se torna impossível. 
 
Assim, tendo a mediunidade com o Cristo objetivo de abrir as portas das percepções gloriosas do 
Infinito, permitindo se erga a Humanidade para os píncaros de progresso, estaremos com o seu 
exercício salutar, impulsionando a nossa e a evolução geral, tão sonhada pelas criaturas. (13) 

	  
A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de servir, bênção de Deus, que faculta manter o 
contato com a vida espiritual. Graças ao intercâmbio [mediúnico] podemos ter aqui [no plano físico], 
não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para 
resgatarmos com proficiência os débitos adquiridos em encarnações anteriores (10)  
 
Finalmente, é oportuno recordar que não há uma mediunidade mais importante que a outra. Todas são 
úteis e necessárias. Nem há médium mais forte, mais poderoso que outro. Segundo o apóstolo Paulo de 
Tarso, os dons mediúnicos provêm de uma mesma fonte e de um mesmo Senhor. (11) 
 
 

“O objetivo providencial das manifestações dos espíritos é o de convencer os descrentes que a 
vida não termina com a morte do corpo físico, e de oferecer aos crentes uma idéia mais precisa 

acerca do futuro.” 
 

ALLAN KARDEC – O que é Espiritismo, cap. 2, item 50, p. 170. 
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Classificação de mediunidade segundo Kardec 
 
Quanto à classificação da mediunidade, Allan Kardec divide os fenômenos mediúnicos em dois grandes 
grupos: 

• os de efeitos físicos; 

• os de efeitos intelectuais. 
	  

Mediunidade de efeito físico 
 
Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, 
movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade 
de quem quer que seja; outras podem ser provocadas. Primeiramente, só falaremos destas últimas. 
O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular 
impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa 
o móvel com que, pela sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de 
mesas girantes prevaleceu, para indicar esta espécie de fenômenos. (1) 
 
Outro fenômeno que se produz com frequência, de acordo com a natureza do médium, é o das 
pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça qualquer movimento. Essas pancadas, às 
vezes muito fracas, outras vezes muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do 
compartimento, nas paredes e no forro. (2) 
 
A primeira, a que se poderia chamar tiptologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, 
que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe ponha 
a mão na borda. (3) 
 
Sematologia é a linguagem de sinais. Tendo convencionado, por exemplo — que uma pancada 
significará — sim e duas pancadas — não, ou vice-versa, indiferentemente, o experimentador dirigirá 
ao Espírito as perguntas que quiser. (4) 
 
Tiptologia alfabética, consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se 
então palavras, frases e até discursos inteiros. (5) 
 
Como se vê, este modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de 
certa extensão. Não é praticamente utilizado hoje em dia. Um exemplo deste tipo de comunicação é o 
jogo ouija, mas apenas pessoas que não possuem conhecimento sobre o Espiritismo utilizam este 
método. 
 
Na mediunidade de efeito físico existem diferentes tipos de manifestação que são caracterizados pela 
utilização do ectoplasma: 

a) Som dos Espíritos (pneumatofonia) – Espíritos podem fazer com que se ouçam 
gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana. (7) 

b) Pneumatografia – é a escrita produzida diretamente pelo Espírito, sem 
intermediário algum; difere da psicografia, por ser esta a transmissão do 
pensamento do Espírito, mediante a escrita feita com a mão do médium. (6) 
No tempo de Kardec, a escrita direta era obtida em pedras de ardósia.  
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c) Materialização de Espíritos, transporte de objetos e pessoas; levitação de 
pessoas e de objetos, entre outros, são fenômenos de efeitos físicos que 
tiveram maior predominância após a desencarnação de Kardec (1869). Com as 
pesquisas científicas espíritas de Willian Crookes, foi possível sistematizar, 
pela primeira vez, esses fenômenos (1870-73), a partir da materialização do 
Espírito Katie King (ou Anne Morgan), pela mediunidade de Florence Cook. 
(Fatos Espíritas, de Willian Crookes, Editora FEB.)  

	  
Mediunidade de efeito inteligente 
 
Médiuns de efeitos inteligentes, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações 
inteligentes. (8) 
 
Na mediunidade de efeitos inteligentes vamos encontrar uma variedade enorme de médiuns, sendo os 
seguintes os tipos predominantes atualmente (9): 

a) Médiuns audientes: os que ouvem os Espíritos. Muito comuns.; 
b) Médiuns falantes ou psicofonicos: os que falam sob a influência dos Espíritos. 

Muito comuns; 
c) Médiuns videntes: os que, em estado de vigília, vêem os Espíritos; 
d) Médiuns inspirados: aqueles a quem, muitas vezes inconscientemente, os 

Espíritos sugerem idéias (são comumente palestrantes); 
e) Médiuns de pressentimentos: pessoas que, em dadas circunstâncias, têm uma 

intuição vaga de coisas vulgares que ocorrerão no futuro; (9) 
f) Médiuns proféticos: variedade dos médiuns inspirados, ou de pressentimentos. 

Recebem, permitindo-o Deus, com mais precisão do que os médiuns de 
pressentimentos, a revelação de futuras coisas de interesse geral e são 
incumbidos de dá-las a conhecer aos homens, para instrução destes.; (9) 

g) Médiuns sonâmbulos: os que, em estado de sonambulismo, são assistidos por 
Espíritos.; 

h) Médiuns pintores ou desenhistas: os que pintam ou desenham sob a influência 
dos Espíritos. Falamos dos que obtêm trabalhos sérios, visto não se poder dar 
esse nome a certos médiuns que Espíritos zombeteiros levam a fazer coisas 
grotescas, que desabonariam o mais atrasado estudante.; 

i) Médiuns músicos: os que executam, compõem, ou escrevem músicas, sob a 
influência dos Espíritos.; 

j) Psicógrafos– Os que tem a habilidade de escrever sob a influência dos Espíritos. 
	  

Não podemos deixar de mencionar uma importante observação de Kardec. Se analisarmos os 
diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, veremos que, em todos, há um efeito 
físico e que aos efeitos físicos se alia quase sempre um efeito inteligente. Difícil é muitas vezes 
determinar o limite entre os dois, mas isso nenhuma consequência apresenta. (8) 
 
Os graus de percepção psíquica também não são iguais. Há por fim, o esforço individual, variável entre 
as criaturas, de se aperfeiçoar, moral e intelectualmente. 
 
Compreende-se, portanto, que a mediunidade não é apenas um patrimônio evolutivo do Espírito, 
esteja ele encarnado ou não; representa uma força, em si neutra, apta a elevar ou rebaixar a criatura, 
de acordo com a direção que se lhe dê. Deus permitiu a construção da ponte da mediunidade, para 
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que se mantenha o intercâmbio entre os dois planos da vida: o material e o espiritual. 
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ATIVIDADE SEMANAL 
O participante deve: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

NÃO SÃO OS QUE GOZAM SAÚDE QUE PRECISAM DE MÉDICO 
 

Estando Jesus à mesa em casa desse homem (Mateus), vieram aí ter muitos publicanos e gente de má 
vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos; – o que fez que os fariseus, notando-o, 
dissessem aos discípulos: Como é que o vosso Mestre come com publicanos e pessoas de má vida? – 
Tendo-os ouvido, disse- -lhes Jesus: Não são os que gozam saúde que precisam de médico. (S. 
MATEUS, 9:10 a 12.) 
 
Jesus se acercava, principalmente, dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam 
de consolações; dos cegos dóceis e de boa-fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos 
que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. (Veja-se: “Introdução”, artigo: Publicanos, 
Portageiros.) 
Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se 
admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. 
Parece, dizem, que tão preciosa faculdade devera ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. 
Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer 
homem pode ser dotado, como da de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por 
efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar, e se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a 
palavra senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que o dos 
que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhe dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de 
punir o que delas abusa. 
Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os Espíritos, quem ousaria 
pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida 
sem distinção, a fim de que os Espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da 
sociedade, ao pobre como ao rico; aos retos, para os fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. 
Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do 
pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar ao lameiro? Os bons Espíritos lhe vêm em auxílio e 
seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo de modo mais vivo, do que se os 
recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas 
mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado, se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a 
sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com suas mãos, vis- to com seus próprios olhos, ouvido 
com seus próprios ouvi- dos, e pronunciado com a própria boca a sua condenação? Se não aproveitar, 
será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse 
caso, se aproveitam os maus Espíritos para o obsidiarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais 
com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. 
A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os Espíritos superiores. É apenas 
uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos Espíritos, em geral. O bom médium, 
pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons Espíritos e somente 
deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna 
onipotente sobre a mediunidade. 
 
Allan Kardec – O Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap 24, itens 11 e 12 
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Lição 4 

Educação e Desenvolvimento da Mediunidade 

Duração: 1 hora 
1. Prece inicial (5 minutos) 
2. Apresentar o PowerPoint: Educação e Desenvolvimento da Mediunidade ou ler o texto abaixo 

com os participantes (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal 
4. Passes, Prece Final e Água Fluidificada 
	  

Mediunidade 
	  

A	  mediunidade,	  sendo	  uma	  faculdade	  natural,	  eclode	  ou	  surge	  na	  época	  apropriada,	  definida	  no	  
planejamento	  reencarnatório	  do	  indivíduo.	  
 
Qualquer pessoa pode ser considerada um “médium” se ele ou ela é psiquicamente sensível e capaz 
de receber e responder ao controle ou influência do espírito. Da mesma forma, qualquer pessoa pode 
ser designada à capacidade de gerar livremente uma quantidade suficiente de “força psíquica”, 
magnetismo, prana, ou qualquer outro nome optado, para aplicar a força que é gerada no organismo 
humano e é capaz de ser empregada pelos espíritos, a fim de produzir fenômenos mediúnicos 
geralmente classificados como “fenômenis físicos”. Como temos visto, os próprios espíritos 
geralmente não são capazes de produzir or gerar por si só este campo psíquico para produzir ditos 
fenômenos, mas, pelo contrário, eles dependem de indivíduos médiuns para tal força.6 

	  
A	  eclosão	  mediúnica	  pode,	  então,	  ocorrer	  sob	  duas	  formas:	  

• espontânea – não gerando maiores desconfortos, quer físicos quer emocionais, 
ao médium iniciante; 

• provacional – o médium apresenta descompassos emocionais que atingem a sua 
organização física. Podem ocorrer perturbações espirituais.  

	  
Natural,	  aparece	  espontaneamente,	  mediante	  constrição	  segura,	  na	  qual	  os	  desencarnados	  de	  tal	  ou	  
qual	  estágio	  evolutivo	  convocam	  à	  necessária	  observância	  de	  suas	  leis,	  conduzindo	  o	  instrumento	  
mediúnico	  a	  precioso	  labor	  por	  cujos	  serviços	  adquire	  vasto	  patrimônio	  de	  equilíbrio	  e	  iluminação,	  
resgatando,	  simultaneamente,	  os	  compromissos	  negativos	  a	  que	  se	  encontra	  enleado	  desde	  vidas	  
anteriores.	  
	  
Outras	  vezes	  surge	  como	  impositivo	  provacional	  mediante	  o	  qual	  é	  possível	  mais	  ampla	  libertação	  do	  
próprio	  médium,	  que,	  em	  dilatando	  o	  exercício	  da	  nobilitação	  a	  que	  se	  dedica,	  granjeia	  consideração	  e	  
títulos	  de	  benemerência	  que	  lhe	  conferem	  paz.	  Sem	  dúvida,	  poderoso	  instrumento	  pode	  converter-‐se	  
em	  lamentável	  fator	  de	  perturbação,	  tendo	  em	  vista	  o	  nível	  espiritual	  e	  moral	  daquele	  que	  se	  encontra	  
investido	  de	  tal	  recurso.	  (1)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 The Invisible Powers por SWAMI BHAKTA VISHITA, 1919 
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A	  mediunidade	  provacional	  é	  a	  forma	  mais	  comum	  do	  surgimento	  da	  mediunidade	  no	  estado	  evolutivo	  
em	  que	  ainda	  nos	  encontramos.	  O	  presente	  estudo	  se	  deterá	  mais	  nesse	  aspecto.	  O	  surgimento	  da	  
faculdade	  mediúnica	  não	  depende	  de	  lugar,	  idade,	  condição	  social	  ou	  sexo.	  Pode	  surgir	  na	  infância,	  
adolescência	  ou	  juventude,	  na	  idade	  madura	  ou	  na	  velhice.	  Pode	  revelar-‐se	  no	  Centro	  Espírita,	  em	  casa,	  
em	  templos	  de	  quaisquer	  denominações	  religiosas,	  no	  materialista.	  (2)	  
	  
Os	  	  sinais	  	  ou	  	  sintomas	  que	  anunciam	  	  a	  	  mediunidade	  	  variam	  	  ao	  	  infinito.	  

• Reações emocionais insólitas. 

• Sensação de enfermidade, só aparente. 

• Calafrios e mal-estar. 

• Irritações estranhas. (2) 
 

Quando	  do	  aparecimento	  da	  mediunidade,	  surgem	  distúrbios	  vários,	  sejam	  na	  área	  orgânica,	  através	  de	  
desequilíbrios	  e	  doenças,	  ou	  mediante	  inquietações	  emocionais	  e	  psiquiátricas,	  por	  debilidade	  da	  sua	  
[do	  médium]	  constituição	  fisiopsicológica.	  Não	  é	  a	  mediunidade	  que	  gera	  o	  distúrbio	  no	  organismo,	  mas	  
a	  ação	  fluídica	  dos	  Espíritos	  que	  favorece	  a	  distonia	  ou	  não,	  de	  acordo	  com	  a	  qualidade	  de	  que	  esta	  se	  
reveste.	  	  Por	  outro	  lado,	  quando	  a	  ação	  espiritual	  é	  salutar,	  uma	  aura	  de	  paz	  e	  de	  bem-‐estar	  envolve	  o	  
medianeiro,	  auxiliando-‐o	  na	  preservação	  das	  forças	  que	  o	  nutrem	  e	  sustentam	  durante	  a	  existência	  
física.	  (3)	  

	  
Educação e Desenvolvimento da Mediunidade 
 
Educação	  ou	  desenvolvimento	  da	  mediunidade	  é	  o	  conjunto	  de	  ações	  educativas	  direcionadas	  para	  o	  
exercício	  correto	  da	  mediunidade.	  Essas	  ações	  estão	  formalizadas	  em	  cursos	  de	  estudo	  e	  educação	  
mediúnica	  e	  nos	  trabalhos	  diuturnos	  dos	  grupos	  mediúnicos,	  existentes	  nas	  Casas	  Espíritas.	  	  
	  
A	  educação	  mediúnica	  é	  para	  toda	  a	  existência,	  pois	  que,	  à	  medida	  que	  o	  médium	  se	  torna	  mais	  hábil	  e	  
aprimorado,	  melhores	  requisitos	  são	  colocados	  para	  a	  realização	  do	  ministério	  abraçado.	  
	  
A	  mediunidade	  não	  deve	  ser	  fruto	  de	  precipitação	  nesse	  ou	  naquele	  setor	  da	  atividade	  doutrinária,	  
porque	  em	  tal	  assunto	  a	  espontaneidade	  é	  indispensável,	  considerando-‐se	  que	  as	  tarefas	  mediúnicas	  
são	  dirigidas	  pelos	  mentores	  do	  plano	  espiritual.	  (O	  Consolador,	  questão	  384 -Emmanuel/Francisco 
Xavier)	  
	  
Ensina	  Léon	  Denis	  que	  o	  homem	  tem	  de	  se	  submeter	  a	  uma	  complexa	  preparação	  e	  observar	  certas	  
regras	  de	  conduta	  para	  desenvolver	  em	  si	  o	  precioso	  dom	  da	  mediunidade.	  É	  preciso	  para	  isso,	  
simultaneamente,	  a	  cultura	  da	  inteligência,	  a	  meditação,	  o	  recolhimento	  e	  o	  desprendimento	  das	  coisas	  
humanas.	  

 
A	  faculdade	  mediúnica	  pode	  desenvolver-‐se	  com	  a	  prática	  da	  disciplina,	  do	  equilíbrio,	  da	  conduta	  reta	  e	  
caridosa.	  
	  
Na	  educação	  mediúnica,	  a	  par	  das	  orientações	  fornecidas	  pelo	  Espiritismo,	  o	  esforço	  e	  a	  dedicação	  são	  
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fatores	  preponderantes.	  
 
A educação mediúnica exige, em primeiro plano, o conhecimento pelo estudo da mediunidade. A 
seguir, a educação moral e, como consequência, o exercício e a vivência da conduta cristã. Através 
dos hábitos salutares do estudo e do exercício do amor, o médium se libera de quaisquer atavismos 
para fazer-se ponte entre ele e o Criador, sob a inspiração dos Espíritos Superiores. (Diretrizes de 
Segurança, questão 102 - Divaldo Franco e Raul Teixeira) 
 
Todos os dons mediúnicos são suscetíveis de desenvolvimento, mas nada se conseguirá se faltarem as 
principais condições, que são o trabalho e a perseverança, ao lado do estudo, do exercício, da calma e 
da boa vontade. (Médiuns e Mediunidade, Manoel Philomeno de Miranda/Divaldo Franco) 
 
O melhor meio de desenvolver a mediunidade é não se preocupar com o seu desenvolvimento, mas 
preparar-se moral e mentalmente para poder assumir o compromisso de se tornar médium 
desenvolvido. E esse preparo não poderá ser rápido. Se a mediunidade não se apresentar assim, 
espontaneamente, naturalmente, é sinal de que ainda não está amadurecida o bastante para explodir. 
(Cânticos do Coração, Volume II, p. 105) 
 
O momento do aparecimento da mediunidade no indivíduo é de importância crucial, uma vez que a 
mediunidade pode proporcionar benefícios para o médium ou para os outros, se o médium for bem 
orientado and assistido pelos espíritos benevolentes.  
 
"Assim como um tambor ou um tamborim é incapaz de emitir um dízimo do que pode ser produzido por 
um piano ou um violino, na forma de música, o mesmo acontece nas diferenças em qualidade e 
condições dos organismos físicos, e no grau de sensibilidade nervosa e psíquica daqueles que desejam 
a mediunidade, tornando o mais provável que apenas uma pequena parcela irá desenvolver essa 
extrema suscetabilidade à influência do espírito, tanto quanto irá recompensá-los pelo tempo e auto-
sacrifício envolvido no cultivo de seus poderes. Devemos ter em mente que os espíritos superiores 
estão sempre prontos para responder ao apelo do aspirante s´rio da verdade espiritual. O sistema 
nervoso do médium, seja qual for a sua fase, tem que ser treinado para responder à vontade e força 
psíquica do espírito controlador, assim como a prática traz a perfeição aos músculos de um músico ou 
artista, o mesmo acontece neste caso. Uma vez que a mediunidade é uma qualificação estritamente 
natural, dependendo da aptidão orgânica e suscetibilidade, ela não é um poder sobrenatural ou um 
“dom” especial, nem garante a pureza moral ou capacidade intelectual do médium, da mesma 
maneira que as capacidades musicais ou artísticas não são evidências de inteligência especial ou altos 
tons morais de seus possuidores." 
 
É importante lembrar que não há fórmulas nem ritos especiais para fazer eclodir a mediunidade numa 
pessoa que a tenha em potencial. O desenvolvimento mediúnico é trabalho delicado, difícil e muito 
importante, que exige conhecimento doutrinário, capacidade de observação, vigilância, tato, firmeza 
e muita sensibilidade para identificar desvios e desajustes que precisam ser prontamente corrigidos, 
para não levarem o futuro médium a vícios funcionais e até mesmo a preturbações emocionais de 
problemática recuperação. (4)      
 
Muitas vezes o indivíduo nem sempre é convenientemente assistido logo que a sua mediunidade 
aprece; quer devido à ignorância sobre o assunto, que é um fato mais comum, ou devido ao 
desinteresse ou indiferença dos parentes e amigos.  
 
A verdade é que no início do seu desenvolvimento, o médium enfrenta muitos conflitos. Muitas vezes, 
eles não têm o mínimo de conhecimento sobre Espiritismo e mediunidade e nunca procuram um 
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Centro Espírita.  
 
É só depois de tentar resolver seus problemas através de métodos convencionais (por meio de médicos 
e psicólogos) que eles finalmente procuram o Espiritismo. Quando ocorre dessa maneira, esses recém-
chegados chegam ao Centro Espírita completamente desorientados, ainda influenciados pelos 
preconceitos religiosos que tinham sido ensinados por tanto tempo. Eles exibem incredulidade e 
insistem em que seus problemas podem ser resolvidos da noite para o dia. Eles questionam se existe 
um Centro Espírita mais forte ou mais poderoso. Eles declaram que não acreditam na influência ou 
efeitos causados pelos espíritos, afirmando que não desejam ser meediuns. É natural que eles 
procedam desta forma, porque eles estão presentemente sob um desequilíbrio psicológico. 
 
O diretor Espírita, ou aquele que é encarregado da tarefa, tem que ser paciente, a fim de restaurar 
sua confiança.  
 
Muitas vezes, Os médiuns iniciantes ficam fascinados pelo entusiasmo excessivo, diante do impacto 
das revelac�o ̃es espirituais que os visitam de jato, solicitam o entendimento e o apoio dos irma ̃os 
experimentados, para que na ̃o se percam, atrave ́s de engodos brilhantes. (5)  
 
Auxiliar os médiuns na sua educação mediúnica e desenvolvimento para o benefício dos outros e para 
si não é tarefa fácil.Isso requer não só a devoção do diretor espírita dessas atividades, mas também a 
clareza mental e conhecimentos a fim de auxiliar, com bondade e paciência, os que apresentam uma 
mediunidade expiatória. Os diretores espíritas devem compreender, acima de tudo, que, no início da 
mediunidade, os médiuns terão de lidar muitas vezes com Espíritos inferiores e devem se considerar 
felizes quando são apenas Espíritos levianos. Toda atenção precisam pôr em que tais Espíritos não 
assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se 
deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo no começo, que, não sendo tomadas as precauções 
necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. (6)  
 
É imperativo que os instrutores espíritas, que estão na direção do estudo e educação mediunicam 
estejam cientes do que isso representa, de modo que possam saber dar a assistência adequada aos 
aprendizes. O instrutor espírita deve ter profundo conhecimento do Espiritismo e as sutilezas da 
prática da mediunidade; ele deve ser alguém que vive os ensinamentos evangélicos, a fim de ser capaz 
de fornecer e transmitir aos médiuns iniciantes as respostas esclarecedoras às suas perguntas e 
dúvidas, e fornecer-lhes também o conforto moral às suas inquietações emocionais. 
 
Corre perigo quem se entrega sem reservas e cuidados às experimentações espíritas. O homem de 
coração reto, de razão esclarecida e madura pode daí recolher consolações inefáveis e preciosos 
ensinamentos; mas aquele que fosse inspirado tão-somente pelo interesse material, ou que visse 
nesses fatos apenas uma ocasião de divertimento, tornar-se-ia objeto de uma infinidade de 
mistificações e joguete de Espíritos pérfidos que, lisonjeando suas inclinações, captariam sua 
confiança para, mais tarde, acabrunhá-lo com decepções e zombarias.  
 
O desenvolvimento da mediunidade, na essência, deve ser o burilamento da criatura em si, porque o 
aperfeiçoamento do instrumento naturalmente permitirá ao Espírito manifestar-se em melhores 
condições. (Chico Xavier em Goiânia, pergunta 23.) 
 
A faculdade mediúnica precisa ser controlada, educada, e o seu possuidor reformado em seus defeitos, 
pois quanto mais moralizado, mais sensato e criterioso ele for, melhor instrumento do Além se fará, 
porque mais assistido pelas entidades esclarecidas e defendido das intromissões das trevas e liberado, 
portanto, de empeços.  É, pois, de bom conselho repetir a todos os médiuns: reeduquem-se, 
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combatam seus vícios, inclusive os mentais, aprendam a ser bons, evangelizem-se todos os dias, sejam 
amigos do bons livros educativos, procurem Deus através da prece. A evangelização do caráter de um 
médium é, pois, a sua salvação, o amparo celeste iluminando o seu carreiro na trilha da redenção. 
(Cânticos do Coração, Volume II, pp. 93 e 94.) 
 
A Importância do Estudo e do Centro Espírita no Desenvolvimento Mediúnico 
 
Os Centros Espíritas oferecem as melhores oportunidades para o estudo e esclarecimento em relação à  
mediunidade para todos aqueles que desejam servir ao Cristo desta maneira.   
	  
O	  local	  mais	  adequado	  para	  o	  desenvolvimento	  das	  faculdades	  mediúnicas	  é	  o	  Centro	  Espírita,	  que	  
funciona	  como	  escola	  de	  formação	  espiritual	  e	  moral.	  O	  Centro	  Espírita	  é	  um	  núcleo	  de	  estudo,	  de	  
fraternidade,	  de	  oração	  e	  de	  trabalho,	  com	  base	  no	  Evangelho	  de	  Jesus,	  à	  luz	  da	  Doutrina	  Espírita.	  (7)	  
	  
Para	  o	  desenvolvimento	  da	  sua	  mediunidade,	  o	  médium	  conta	  com	  o	  auxílio	  de	  benfeitores	  espirituais,	  
sob	  a	  orientação	  de	  seu	  Espírito	  Protetor.	  O	  Espírito	  protetor,	  anjo	  da	  guarda,	  ou	  bom	  gênio	  é	  o	  que	  tem	  
por	  missão	  acompanhar	  o	  homem	  na	  vida	  e	  ajudá-‐lo	  a	  progredir.	  É	  sempre	  de	  natureza	  superior,	  com	  
relação	  ao	  protegido.	  (7)	  A	  sua	  atuação,	  junto	  ao	  protegido,	  é	  sempre	  discreta,	  regulada	  de	  maneira	  que	  
não	  tolha	  o	  livre-‐arbítrio	  do	  encarnado.	  	  
	  
O	  Espírito	  protetor	  pode	  delegar	  a	  tarefa	  de	  proteção	  a	  outros	  Espíritos,	  caso	  seja	  necessário.	  Esses	  
Espíritos	  podem	  ser	  familiares	  ao	  médium,	  com	  o	  qual	  têm	  laços	  mais	  ou	  menos	  duráveis,	  com	  o	  fim	  de	  
lhes	  serem	  úteis,	  dentro	  dos	  limites	  do	  poder	  que	  possuem,	  na	  maioria	  das	  vezes	  bem	  restrito.	  Só	  atuam	  
por	  ordem	  ou	  permissão	  dos	  protetores	  espirituais.	  (7)	  
	  
O	  protetor	  pode	  permitir,	  também,	  auxílio	  de	  Espíritos	  simpáticos.	  Estes	  se	  sentem	  atraídos	  pelo	  
médium,	  por	  afeições	  particulares,	  por	  uma	  certa	  semelhança	  de	  gostos	  e	  de	  sentimentos.	  
Normalmente,	  a	  duração	  de	  suas	  relações	  é	  circunstancial.	  (7)	  
	  
No	  plano	  físico,	  cabe	  aos	  instrutores	  de	  cursos	  de	  mediunidade	  e	  aos	  dirigentes	  de	  grupos	  mediúnicos	  a	  
tarefa	  de	  orientar	  os	  médiuns.	  A	  equipe	  de	  encarnados	  que	  no	  Centro	  Espírita	  atua	  nas	  tarefas	  de	  
formação	  e	  educação	  do	  médium	  deve	  permanecer	  muito	  atenta	  à	  natureza	  do	  trabalho,	  para	  dele	  
obter	  bons	  frutos.	  O	  orientador	  ou	  instrutor	  encarnado,	  além	  da	  sua	  moral,	  deve	  ser	  um	  estudioso	  da	  
Doutrina	  Espírita	  e,	  em	  especial,	  da	  mediunidade.	  	  
	  
A	  formação	  de	  bons	  médiuns	  espíritas	  conta	  não	  apenas	  com	  os	  esforços	  do	  candidato	  à	  tarefa,	  mas	  
exige	  segura	  orientação	  doutrinária	  e	  exemplos	  de	  moralidade	  cristã,	  dos	  orientadores	  dos	  Centros	  
Espíritas.	  Fora	  disto	  é	  como	  querer	  malhar	  o	  ferro	  a	  frio:	  não	  podemos	  prestar	  orientações	  ou	  
esclarecimentos,	  se	  não	  estamos	  adequadamente	  orientados	  ou	  se	  nos	  mantemos	  distanciados	  do	  
estudo.	  Não	  devemos	  exigir	  manifestações	  de	  paciência,	  tolerância	  ou	  respeito,	  se	  ainda	  não	  sabemos	  
exemplificar	  tais	  virtudes.	  
	  
A	  educação,	  ou	  desenvolvimento	  da	  mediunidade,	  é	  um	  trabalho	  para	  toda	  a	  vida.	  Começa	  antes	  da	  
reencarnação,	  continua	  nela,	  prossegue	  no	  além-‐túmulo.	  Considerando,	  porém,	  o	  trabalho	  educativo	  
nos	  limites	  de	  uma	  encarnação,	  podemos	  definir	  algumas	  diretrizes	  básicas.	  
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No passado remoto, esse encargo era de caráter iniciático. O instrutor ia dosando seus ensinamentos 
segundo as forças e a receptividade do discípulo, e este somente chegava aos estudos mais avançados 
de desenvolvimento de suas faculdades se ao longo do processo viesse demonstrando, 
sistematicamente, as condições mínimas exigidas para a tarefa a que se propunha. 
 
Evidentemente não há, hoje, necessidade de um guru que leve o discípulo, por estágios sucessivos, 
até o ponto ideal. O Espiritismo desmistificou o antigo ocultismo, tornando o conhecimento básico 
acessível ao homem comum. Não nos esqueçamos, no entanto, de que a técnica do desenvolvimento 
mediúnico ainda exige atenção, acompanhamento e orientação pessoal de alguém que tenha condi-
ções morais e doutrinárias para fazê-lo. A mediunidade, salvo casos especiais, não deve ser 
desenvolvida isoladamente e sem apoio dos livros essenciais ao entendimento dos seus componentes 
básicos. 
 
Colocado num grupo harmonioso e bem assistido, em que funcionem médiuns bem disciplinados e já 
em plena atividade, épossível ao médium incipiente desenvolver, pouco a pouco, suas faculdades. O 
dirigente do grupo deve manter-se atento a essa possibilidade. De forma alguma, porém, o 
treinamento mediúnico deve ser intentado com base em obras suspeitas ou organizações que 
prometam resultados prontos e maravilhosos em algumas lições. É também uma imprudéncia forçar o 
desenvolvimento sem nenhuma preocupação de estudar a questão nos livros que compõem a Codi-
ficação de Kardec e a obra complementar de seus continuadores. (4)     
	  
O indivíduo cuja abilidade mediúnica despertou, e está determinado a colocá-la em prática, deve ter 
em mente o siginificado desta faculdade.  
 
Por isso mesmo, os amigos desencarnados, sempre que responsáveis e conscientes dos próprios 
deveres diante das Leis Divinas, estarão entre os homens exortando-os à bondade e ao serviço, ao 
estudo e ao discernimento, porquanto a força mediúnica, em verdade, não ajuda e nem edifica 
quando esteja distante da caridade e ausente da educação. (8) 
 
O estudo sobre desenvolvimento mediúnico é baseado em vários livros conceituados: “O Livro dos 
Médiuns” de Allan Kardec. Léon Denis também oferece uma contribuição preciosa, não somente em 
seu livro “No Invisível”, mas também em outras obras. Nós recomendamos igualmente os livros de 
André Luiz, “Mecanismos da Mediunidade,”  “Nos Domínios da Mediunidade,” e, “Libertação”.  
Finalmente, sugerimos o livro de interpretação de Martins Peralva, “Estudando a Mediunidade.” 
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ATIVIDADE SEMANAL 
 
O participante deve: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

MÉDIUNS INICIANTES 
EMMANUEL 

 
No intercâmbio espiritual, encontramos vasto grupo de companheiros, carecedores de 

especial atenção — os médiuns iniciante. 
Muitas vezes, fascinados pelo entusiasmo excessivo, diante do impacto das revelações 

espirituais que os visitam de jato, solicitam o entendimento e o apoio dos irmãos 
experimentados, para que não se percam, através de engodos brilhantes. 

Induzamo-los a reconhecer que estamos todos à frente dos Espíritos generosos e 
sábios, à feição de cooperadores, perante autoridades de serviço, que nos esperam o 
concurso eficiente e espontâneo. 

Não nos compete avançar sem a devida preparação, conquanto supervisionados por 
mentores respeitáveis e competentes. 

Tanto quanto para nós, para cada médium urge o dever de estudar para discernir, e 
trabalhar para merecer. 

Tão-só porque os seareiros da mediunidade revelem facilidades para a transmissão de 
observações e mensagens, isso não exime da responsabilidade na apresentação, condução e 
aplicação dos assuntos de que se tornam intérpretes. Indispensável se capacitem de que a 
morte não altera a personalidade humana, de modo fundamental. Acesso à esfera dos seres 
desencarnados, ainda jungidos ao plano físico, é semelhante ao ingresso em praça pública da 
própria Terra, onde enxameiam Inteligências de todos os tipos. 

Admitido a construções de ordem superior, o médium é convidado ao discernimento e 
à disciplina, para que se lhe aclarem e aprimorem as faculdades, cabendo-lhe afastar-se do 
<<tudo querer>> e do <<tudo fazer>> a que somos impelidos, nós todos, quando imaturos na 
vida, pelos que se afazem à rebeldia e à perturbação. 

Ajudemos os médiuns iniciantes a perceber que na mediunidade, como em qualquer 
outra atividade terrestre, não há conhecimento real onde o tempo não consagrou a 
aprendizagem, e que todos os encargos são nobres onde a luz da caridade preside as 
realizações. 

 
 

XAVIER, Francisco Cândido & VIEIRA, Waldo. Estude e Viva, item 95, pelos espíritos Emmanuel 
e André Luiz. 
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Lição 5 

Espírito, Matéria e Fluidos 

Duração: 1 hora 
1. Prece inicial (5 minutos) 
2. Apresentar o PowerPoint: Espírito, Matéria e Fluidos, ou ler o texto abaixo com os 

participantes (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal 
4. Passes, Prece Final e Água Fluidificada 
	  

Allan Kardec, devido à sua sabedoria, seguiu uma metodologia didática para apresentar os 
ensinamentos dos Espíritos, e começou o principal livro da Codificação Espírita, O Livro dos Espíritos, 
apreentando-nos os principais elementos do Universo. Ele também abordou este tema importante no 
livro A Gênese. 
 
Para o propósito do nosso estudo, antes de ir adiante com a mediunidade, precisamos rever conceitos 
que são fundamentais para compreendermos os mecanismos da mediunidade. Portanto, vamos estudá-
los nas lições 4 e 5.  
 
De acordo com O livro dos Espíritos, há dois elementos gerais no Universo: Espírito e Matéria, mas 
acima de tudo existe Deus, o criador e autor de tudo. Estes três elementos constituem o princípio de 
tudo que existe – eles são a trindade universal. Mas, ao elemento material é preciso juntar o fluido 
universal, que desmpenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito 
grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela. (1) 
	  
ESPÍRITO 

	  
Segundo o Espiritismo, o Espírito é o princípio inteligente do Universo, e a inteligência é um atributo 
essencial do espírito. (2), (3) 
 
Os Espíritos são seres incorpóreos formados de matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós 
outros, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. (4) 
 
De fato, os Espíritos são individualizações do princípio inteligente como os corpos são individualizações 
do princípio material. A época e o modo dessa formação dos Espíritos é que são desconhecidos. (5) 
 
Muitas pessoas acreditam que os Espíritos são seres vagos e indefinidos. No entanto, o Espiritismo 
explica que eles são seres humanos que vivem no plano espiritual, tendo como nós um corpo, um 
veículo de manifestação, invisível e fluídico em seu estado normal, chamado de perispírito. (6) Este 
veículo serve como um molde para a elaboração do corpo físico. 
 
A individualidade dos Espíritos não tem fim, porque a partir do momento em que fomos criados, 
viveremos eternamente. (7) Todo Espírito tem uma forma definida, com uma coloração e brilho  
específico, segundo o seu grau de evolução. (8) A matéria não constitui um obstáculo ao Espírito. Eles 
penetram em tudo: ar, água, terra, fogo, etc. (9) Os Espíritos são de diferentes ordes, segundo o grau 
de perfeição ao qual chegaram. (10)	  
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 Toda a diferença entre a construção e a criação é exatamente isso: que uma coisa construída só 
pode ser amada depois de construída, mas uma coisa criada é amada antes mesmo de existir.  

Charles Dickens  
 
MATÉRIA 

	  
Para que o Espírito possa agir ele precisa da matéria, mesmo que seja sob a forma de energia. A 
matéria é o laço que segura o Espírito; matéria também é o elemento que prende o Espírito, o 
instrumento que o serve, e sobre o qual ele exerce a sua ação. " A partir deste ponto de vista pode-se 
dizer que a matéria é o agente, o intermediário, através do qual, e sobre o qual, o espírito age. 
 
Este conceito precisa ser devidamente entendido, porque a concepção que temos da matéria está 
fortemente relacianada com o que os nossos sentidos corporais podem perceber, e com a definição 
dada pelas ciências físicas e biológicas que é tudo o que tem peso, massa e que ocupa um lugar no 
espaço, em estado liquido, sólido ou gasoso.  
 
Os Espíritos desencarnados, apesar de não possuírem um corpo físico, são cercados pela matéria e  
capazes de agir sobre ela. 

 
Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias, conhecidas e 
desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, 
quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são, de fato, apenas modos diversos sob que a matéria se 
apresenta; variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. 
(11) 
 
No Livro dos Espíritos, item 30 temos:  
A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? 
“De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são 
transformações da matéria primitiva.” 
 

A criação de mil florestas está em uma semente de carvalho. 
Ralph Waldo Emerson 

 
O Espiritismo explica-nos que toda criação tem sua origem no fluido cósmico universal que podemos 
entender como sendo o plasma divino, produto do Criador. A partir das modificações ocorridas no 
fluido cósmico universal, corpos, substâncias e outras matérias existentes aparecem. Eles têm como 
origem uma matéria primitiva, também conhecida como éter, ou matéria cósmica, ou matéria cósmica 
primitiva.  
 
Nesta substância original, sob o influxo do Senhor Supremo, Inteligências Divinas unidas à Ele operam 
em um processo de comunhão indescritível (...). Eles extraem deste sopro espiritual os celeiros de 
energia com que constroem os sistemas da Imensidade, em um serviço de co-criação em um plano 
maior, de acordo com os desígnios do Todo-Misericordioso, que os transforma em agentes orientadores 
da Criação Sublima.      
 
Estas Inteligências Gloriosas utiliza o plasma divino convertendo-o em habitações cósmicas, de 
múltiplas expressões, irradiante ou obscura, gaseificada ou sólida, obedecendo as leis pré-
determinadas, como habitações que duram através dos milênios, mas que acabam sendo consumidas 
e, em seguida, transformadas, porque o Espírito Criado pode formar ou co-criar, mas somente Deus é 
o Criador de toda a eternidade. 
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Sob uma base análoga, as Inteligências humanas que vivem em torno de nós utilizam o mesmo fluido 
cósmico, em permanente circulação no Universo, para a co-criação, em menor plano, assimilando os 
corpúsculos da matéria com sua energia espiritual própria, assim formando o veículo físico-
psicossomático em que vão reencarnar, ou modelar as civilizações que representam no mundo a 
Humanidade encarnada e a Desencarnada. 
 
Alem disso, dentro da mesma base, eles também moldam os lugares sombrios, devido à purgação 
infernal gerada pelas mentes desequilibradas ou criminosas nos cículos inferiores e abismais, e que 
representam aglutinações de breve duração, no microcosmo em que vivem, sob o mesmo princípio de 
comando mental que as Inteligências Superiores moldam as construções macrocósmicas que desafiam 
a passagem dos milênios.  

	  
FLUIDO 

	  
Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou matéria cósmica 
primitiva, geradora do mundo e dos seres. São-lhe inerentes as forças que presidiram às metamorfoses 
da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Essas múltiplas forças, 
indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, 
diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas na Terra 
sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Os 
movimentos vibratórios do agente são conhecidos sob os nomes de som, calor, luz, etc. (12)  
 
Ora, assim como só há uma substância simples, primitiva, geradora de todos os corpos, mas 
diversificada em suas combinações, também todas essas forças dependem de uma lei universal 
diversificada em seus efeitos e que, pelos desígnios eternos, foi soberanamente imposta à criação, 
para lhe imprimir harmonia e estabilidade. (12) 
 
Considerando as forças em si mesmas, pode-se formar com elas uma série, cuja resultante, 
confundindo-se com a geratriz, é a lei universal.  
 
Todas essas forças são eternas e universais, como a criação. Sendo inerentes ao fluido cósmico, elas 
atuam necessariamente em tudo e em toda parte, modificando suas ações pela simultaneidade ou pela 
sucessividade, predominando aqui, apagando-se ali, pujantes e ativas em certos pontos, latentes ou 
ocultas noutros, mas, afinal, preparando, dirigindo, conservando e destruindo os mundos em seus 
diversos períodos de vida, governando os maravilhosos trabalhos da Natureza, onde quer que eles se 
executem, assegurando para sempre o eterno esplendor da criação. (13) 

 
Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue 
deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria 
para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria; é fluido, como a 
matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do 
espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. (...) 
(14) 
 
Como princípio elementar do Universo, ele assume dois estados distintos:  
 

a) O de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo 
estado normal, 
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b) O de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, 
consecutivo àquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em 
matéria tangível. Mas, ainda aí, não há transição brusca, porquanto podem 
considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois 
estados. (15) 
 

Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais: ao segundo pertencem os 
do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Uns, os chamados fenômenos materiais, são da 
alçada da Ciência propriamente dita, os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, 
porque se ligam de modo especial à existência dos Espíritos, cabem nas atribuições do Espiritismo. 
Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos 
das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem 
somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea; os do domínio 
espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de Espírito. (15) 
 
No estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme; sem deixar de ser etéreo, sofre 
modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. 
Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são 
dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. (16) 
 
Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os Espíritos, que também são fluídicos, uma 
aparência tão material, quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados e são, para eles, o que são 
para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem 
determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos 
diferentes. (16) 
 
Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção 
dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. 
 
É essencial esse estudo, porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se 
conseguem explicar unicamente com as leis da matéria. (17) 

 
Concluímos dizendo que o conhecimento da origem e natureza do Espírito, o papel do perispírito, bem 
como as leis que são responsáveis pela matéria e os fluidos, são de importância fundamental para a 
prática mediúnica. Uma vez que os médiuns comecem a compreender os mecanismos psíquicos da 
mediunidade, os fenômenos anímicos, as ações fluídicas e as influências obsessivas, eles estarão em 
condição de realizar suas tarefas com segurança. 

  
O amor é anterior à vida, posterior à morte, início da criação, e o expoente da respiração.  

Emily Dickinson  
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ATIVIDADE SEMANAL 
 
O participante deve: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

 MÉDIUNS CONSCIENTES 
 

Se te habituas a um grande silêncio interior, após o exercício de um comportamento moral 
nobilitante, ouvirás... Registrarás sutis impressões psíquicas que vibram nos refolhos da mente, 
articulando idéias, ao mesmo tempo criando clichês, nos quais se insculpem imagens e se corporificam 
pensamentos a se imprimirem nos painéis das tuas reflexões provindos de outras inteligências... 
 
Mentes em vigorosas emissões conscientes ou não dardejam em todas as direções. 
Inapelavelmente, por um processo de sintonia na mesma faixa de frequência de interesses, produzem 
intercâmbio salutar ou danoso, em processo de transmissão e de recepção. 
 
Se te elevas pelo pensamento, alcanças vibrações nobres; se te perturbas e vulgarizas, registras as 
mais grosseiras. 
 
Na problemática da mediunidade, a questão de relevância não se prende à lucidez pela consciência ou 
ao sono pela inconsciência para o fenômeno ser autêntico, antes à sintonia que resulta dos processos 
de vinculação mental do sensitivo com as idéias e interesses que melhor lhe aprouverem. 
 
De pouca monta a celeuma como a desconfiança em torno das manifestações por psicofonia e por 
psicografia sob o controle consciente do médium. 
 
A relevância está no comportamento moral deste, do que resultará o conteúdo da mensagem, 
porquanto, de acordo com as construções mentais e o clima psíquico de cada um, serão atraídos os 
Espíritos que se afinam por semelhança e necessidade emocional. 
 
Sem dúvida, o escrúpulo deve sempre nortear o indivíduo em todos os labores a que se afervore.  
 
Todavia, convém não se desconsiderar que o excesso de cautela é tão pernicioso quanto a sua falta. 
Não te escuses de produzir mediunicamente, se te assomem conflitos, quanto ao estágio na 
consciência em que por enquanto te encontras. 
 
Procura desincumbir-te do ministério, arrimado às santas intenções, e estruturado nos postulados do 
conhecimento doutrinário, com cujos valores não tropeçarás. 
 
De forma alguma cultives receios improcedentes tais como os fantasmas do animismo e da 
mistificação. 
 
Em todo processo mediúnico intelectual ou físico sempre encontrarás algo que se exterioriza do 
instrumento. Nem poderia ser diferente. 
 
Mediunidade, como o próprio nome diz, é meio. A finalidade é o progresso do medianeiro, como o 
daqueles que o cercam num como noutro plano da vida. 
Consciente das responsabilidades, mantendo lucidez mental durante a ocorrência do fenômeno, não 



	  	  	  	  	  	  
	  

Copyright	  2011	  –	  United	  States	  Spiritist	  Council	  –	  USSC	  	   Page	  43	  

delinqüirás. 
 
A vigília auxiliar-te-á a corrigir os excessos e a disciplinar os abusos. 
 
Paulatinamente, mediante o exercício metódico das faculdades mediúnicas, e através da conduta 
correta no bem, conjugando a oração ao trabalho, lograrás o êxito e os resultados felizes que anelas. 
Muito melhor para o trabalho na Seara do Bem o médium consciente, cujos deveres estão em pauta de 
equilíbrio, aos inconscientes, cujo comportamento os assinala com irresponsabilidade e insensatez. 
 
A consciência ou lucidez durante o transe não te constituam empeço ao desempenho das tarefas que 
te cabe desenvolver. 
 
Jesus prossegue consciente dos seus deveres, esperando os homens que, conscientemente e não 
autômatos, inermes, desejem cooperar na Sua Vinha de Luz. 
 
FRANCO, Divaldo Pereira. Rumos Libertadores. Pelo Espírito Joanna de Ângelis. Salvador [BA]: Editora 
Alvorada, 1978, p. 139-140. 
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Lição 6 

Perispírito e Fluido Vital7 

Duração: 1 hora 
5. Prece inicial (5 minutos) 
6. Apresentar o PowerPoint: Perispírito e Fluido Vital, ou ler o texto abaixo com os 

participantes (30 minutos) 
7. Distribuir a Atividade Semanal 
8. Passes, Prece Final e Água Fluidificada 
 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PERISPÍRITO 
 
O estudo do perispírito representa um dos temas mais importantes para a compreensão dos fenômenos 
mediúnicos. Os seguintes itens objetivam uma melhor compreensão de certas características e 
propriedades desse elemento de ligação entre o Espírito e o corpo físico. 
	  
PERISPÍRITO 
 
O perispírito é o corpo espiritual  do espírito, é fluídico, vaporoso, quintessencial, envoltório semi-
material, sendo flexível e expansível. Está sob o comando e direção do espírito, o qual o acompanha  
ao longo de toda sua existência, e exerce funções importantes. É este corpo espiritual que permite ao 
espírito agir sobre a matéria, e a matéria agir sobre ele.   
 
Perispírito (do grego peri, ao redor): envoltório semi-material do espírito. Incorporado (os seres vivos 
do mundo), o perispírito serve como uma ligação ou intermediário entre o espírito e a matéria (corpo 
físico). Em espíritos errantes (aqueles que vivem no mundo espiritual), o perispírito é o corpo fluídico 
do espírito. 
 
No Ocidente, de acordo com o pensamento atual, o perispírito é o corpo astral. Nos Evangelhos, é o 
"corpo espiritual”. No Oriente, o conceito de um corpo de energia é encontrado no reiki e se 
assemelha ao qi da China.8 
	  
Seu primeiro uso foi em um comentário (por Kardec) para a resposta dada pelos espíritos à questão 93 
de O Livro dos Espíritos: 
 
O espírito propriamente dito tem alguma cobertura, ou está, como insistem alguns, envolvido 
numa substância qualquer? 
 
“O espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira 
para nós; muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde 
queira.” 
 
Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o Espírito per se está 
revestido de um envoltório que, por comparação, pode-se chamar de perispírito. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Esta	  lição	  foi	  baseada	  no	  curso	  escrito	  pela	  Federação	  Espírita	  Brasileira	  (Programa	  1,	  módulo	  2,	  lição	  2	  e	  
Program	  1,	  módulo	  3,	  lição	  2),	  	  O	  Livro	  dos	  Espíritos	  	  e	  A	  Gênese	  –	  por	  Allan	  Kardec	  
8	  http://godsguarantees.com/perispirit	  
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A partir daí Kardec se ocupou em buscar fundamentação para essa hipótese, estudando as 
propriedades daquilo que à época recebia o nome de "fluidos" (eletricidade, magnetismo, calor), e 
ampliando a pesquisa para o que chamou de "fluidos psíquicos" ou "espirituais".9 
 
O perispírito serve de intermediário ao Espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as 
sensações. Relativamente às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão; o 
perispírito a transmite e o Espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de 
iniciativa do Espírito, pode dizer-se que o Espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. (1) 
	  
Na Bíblia, São Paulo chama o perispírito de “corpo espiritual”. 
 

“Semeia-se o corpo natural, ressucitará corpo espiritual. 
Se há corpo natural, há também corpo espiritual.”  

(Paulo –1 Coríntios — 15:44) 
 

O Espírito desencarnado não age diretamente no corpo material, pois sua natureza abstrata não o 
permite. O perispírito serve de intermediário ao Espírito e ao corpo, ora sendo influenciado pelo 
pensamento, e ora pela matéria. O Perispírito transmite as ordens conscientes ou inconscientes do 
Espírito para o corpo material executá-las, ao passo que o corpo astral recebe as sensações coletadas 
pelo corpo material para que a alma as avalie. 
 
Em  O Livro dos Espíritos Kardec pergunta aos espíritos:  
Não tendo mais seu corpo material, como a alma constata a sua individualidade?   
"Ele ainda tem um fluido que lhe é próprio, tomado da atmosfera de seu planeta e que representa a 
aparência de sua última encarnação - seu perispírito." (Questão 150-a)  
Existe no homem outra coisa que a alma e o corpo?    
"Existe a laço que une a alma ao corpo."  
Qual a natureza dessa laço?   
"Semi-material, quer dizer, intermediário entre o Espírito e o corpo, e necessário para que possam 
comunicar-se um com o outro. É por esse laço que o Espírito atua sobre a materia, e, reciprocamente, 
a matéria atua sobre o Espírito." (Questão 135 e 135-a)  
 
 
CARACTERISTICAS GERAIS DO PERISPÍRITO 
	  

1. O perispírito e o corpo físico originam-se no fluido cósmico universal  
O perispírito, ou corpo fluídico dos Espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico; é 
uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o 
corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria 
tangível.  
No perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porquanto o fluido conserva a sua 
imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm pois origem 
no mesmo elemento primitivo; ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. (2) 
 
     

2. O perispírito é o envoltório fluídico do espírito, mas possui uma natureza semi-material. 
Pela sua essência espiritual, o Espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  http://en.wikipedia.org/wiki/Perispirit	  
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sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico, o qual, de 
certo modo, faz parte integrante dele. É semi-material esse envoltório, isto é, pertence à matéria 
pela sua origem e à espiritualidade pela sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do 
fluido cósmico universal que, nessa circunstância, sofre uma modificação especial. Esse envoltório, 
denominado perispírito, faz de um ser abstrato, do Espírito, um ser concreto, definido, apreensível 
pelo pensamento. Torna-o apto a atuar sobre a matéria tangível. (3) 

 
3. O processo de ligação do perispírito ao corpo físico do encarnado 

Quando o Espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que 
mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao gérmen que o atrai por uma força 
irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o gérmen se desenvolve, o laço se encurta. 
Sob a influência do princípio vito-material do gérmen, o perispírito, que possui certas propriedades da 
matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o Espírito, 
por intermédio do seu perispírito, se enraíza, de certa maneira, nesse gérmen, como uma planta na 
terra. Quando o gérmen chega ao seu pleno desenvolvimento, completa é a união; nasce então o ser 
para a vida exterior. (4) 
 
No processo de renascimento, é oportuno recordar que o útero representa um vaso anímico de elevado 
poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da 
Bondade Divina, que, em toda parte, nos oferece recursos ao desenvolvimento para a Sabedoria  e 
para o Amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento e que lhe é afim, reproduzindo-lhe o 
corpo denso, no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, 
consoante os princípios que encerra.  (5) 

 
4. Como ocorre o desligamento do perispírito, na desencarnação 

Por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo.  
Por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do 
princípio vital do gérmen, cessa, desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da 
desorganização do corpo (...). Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se 
unira, e ao Espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do Espírito que causa a morte do 
corpo; esta é que determina a partida do Espírito. (6) 

 
5. Elementos constitutivos do perispírito 

(...) o Espírito extrai o seu perispírito, isto é, esse envoltório ele o forma dos fluidos ambientais. 
Resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme os mundos. 
(7) 
Alguns Espíritos há cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria 
tangível, ainda é por demais pesado, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, 
para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles 
cujo perispírito é tão grosseiro, que eles  o  confundem  com  o  corpo  carnal, razão  por  que  
continuam  a crer-se vivos. Esses Espíritos, cujo número é avultado, permanecem na superfície da 
Terra,  como  os  encarnados,  julgando-se  entregues  às  suas  ocupações  terrenas. Outros um pouco 
mais desmaterializados não o são, contudo, suficientemente, para se elevarem acima das regiões 
terrestres. 
Os Espíritos Superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores, e até, encarnar neles. Tiram, 
dos elementos constitutivos do mundo onde entram, os materiais para a formação do envoltório 
fluídico ou carnal apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe 
temporariamente suas vestes, para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. (8) 
Ao passarem de um mundo a outro, os Espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, 
quando passamos do inverno ao verão, ou do pólo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais 
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elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como no comum 
dos Espíritos.  (O Livro dos Espiritos, item 257) 
Assim, o Espírito retira do planeta onde vive encarnado, ou desencarnado, os elementos necessários 
para organizar o seu perispírito. (9) 
Conforme seja mais ou menos depurado o Espírito, o seu perispírito se formará das partes mais puras 
ou das mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele encarna (...). 
Resulta disso este fato capital: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os Espíritos 
encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. (10) 

 

6. Relação do perispírito com os elementos da Natureza 
Os elementos formadores do perispírito participam ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido 
magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É 
o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no Espírito. É, além disso, o 
agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas 
sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. (11) 
Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao Espírito por intermédio do 
perispírito, que constitui, provavelmente, o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo 
nada mais sente, por já não haver nele Espírito, nem perispírito. Este, desprendido do corpo, 
experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se torna geral. 
(12) 
Assim, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo 
ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. (13) 
Nele estão sediadas as gêneses patológicas de distúrbios dolorosos quais a esquizofrenia, a epilepsia, o 
câncer de variada etiologia, o pênfigo... (14) 

 
7. O perispírito e o adiantamento moral do Espírito 

A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do 
Espírito. Os Espíritos inferiores não podem mudar de  envoltório a seu bel-prazer, pelo que não podem 
passar, à vontade, de um mundo para outro. (15)  
Isto ocorre porque os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam, conforme os 
mundos. Dando-se Júpiter como orbe muito adiantado em comparação com a Terra, como um orbe 
onde a vida corpórea não apresenta a materialidade da nossa, os envoltórios perispirituais hão de ser 
lá de natureza muito mais quintessenciada do que aqui. Ora, assim como não poderíamos existir 
naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os nossos Espíritos não poderiam nele penetrar com 
o perispírito terrestre que o reveste. Emigrando da Terra, o Espírito deixa aí o seu invólucro fluídico e 
toma outro apropriado ao mundo onde vai habitar. (16) 
Fica, também, evidente que o envoltório perispirítico de um Espírito se modifica com o progresso 
moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio; (...). (17) 

 

8. O perispírito e o fluido vital 
Há na matéria orgânica, um princípio especial, inapreensível e que ainda não pode ser definido: o 
princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto. (18) 
Será o princípio vital alguma coisa particular, que tenha existência própria? Ou, integrado no sistema 
da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido 
cósmico, pela qual este se torne o princípio da vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? (19) 
A atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do 
mesmo modo que o calor, pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo 
da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. Mas, o efeito 
produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, 
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como a carbonização da madeira subsiste à extinção do calor. (20) 
Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser 
um efeito vulgar, que todo mundo conhece, e mais fácil de compreender-se. Mais exato, no entanto, 
houvéramos sido, dizendo que, na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, 
desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas, que 
funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade: é a 
vida; que deixam de funcionar, quando tais condições desaparecem: é a morte. Segundo essa maneira 
de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada 
eletricidade animal, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa, 
quando da morte, por se extinguir tal ação. (21) 
No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar, mais diretamente, com um fluido vivo [vital] e  
multiforme, estuante e inestancável a nascer-lhe da própria alma, de vez que podemos defini-lo, até 
certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido  pela  mente  humana, em  processo  
vitalista  semelhante  à  respiração, pelo  qual  a  criatura  assimila  a  força  emanante  do  Criador, 
esparsa  em  todo   o   Cosmo, transubstanciando-a, sob a própria responsabilidade, para influenciar 
na Criação, a partir de si mesma.  
Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com que não havia 
sonhado. (22) 

 
9. A aura e o perispírito são a mesma coisa? 

 
"Eles não são a mesma coisa, nem possuem as mesmas funções; a aura desaparece com a morte do 
corpo físico, enquanto o perispírito sobrevive à desintegração da matéria e acompanha o espírito ao 
mundo invisível. A aura humana seria a radiação exterior do corpo perispiritual, e suas cores variam 
em intensidade e tonalidade, de acordo com o estado de saúde e da maior ou menor espiritualização 
dos homens." 

 
 
PROPRIEDADES E FUNÇÕES DO PERISPÍRITO 
 

As principais propriedades do perispírito podem ser resumidas nas seguintes: 
 

 Plasticidade — refere-se às alterações morfológicas que ocorrem em função dos contínuos 
comandos mentais do Espírito. Em decorrência desta propriedade, o perispírito é capaz de 
expandir e exteriorizar-se nos fenômenos de desdobramento e doações fluídicas. 

 Densidade — é a propriedade que trata das medidas de peso (ponderabilidade) e de 
luminosidade (frequência vibratória mental), ambas  relacionadas à evolução do Espírito. 

 Penetrabilidade — trata-se da capacidade de atravessar barreiras físicas, se presentes as 
necessárias condições mentais.  

 Visibilidade — o perispírito é normalmente invisível nos Espíritos encarnados; os desencarnados 
menos evoluídos percebem o perispírito dos seus pares e dos Espíritos que lhe são inferiores. A 
visibilidade é, porém, comum, nos Espíritos Superiores. 

 Sensibilidade — é a propriedade de perceber sensações, sentimentos e emoções. Estas 
percepções não são captadas por meio de órgãos específicos, mas por todo  o corpo 
perispiritual. 

 Bicorporeidade ou desdobramento — representa a propriedade em que o Espírito faz-se em 
dois, isto é, o corpo físico é visto em um local (geralmente dormindo em um leito) e o 
perispírito é visualizado em outro local. 

 Unicidade  —  significa dizer que cada pessoa traz no  próprio perispírito a soma das suas 
conquistas evolutivas. Não há, portanto, dois perispíritos iguais. 
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 Mutabilidade — é a propriedade que permite mudanças no perispírito em decorrência do 
processo evolutivo. A mutabilidade ocorre no que se refere à substância, à forma e à estrutura 
perispirituais. 

 
As funções do perispírito podem ser classificadasdas em quatro: instrumental, individualizadora, 
organizadora e sustentadora. 
 
A função individualizadora permite que o perispírito seja o elemento de ligação entre o Espírito e o 
corpo físico. A função instrumental permite a interação do Espírito com os mundos espiritual e físico. 
 
A função individualizadora está relacionada à história e às conquistas evolutivas da pessoa e  
apresenta características  peculiares à identificação de cada indivíduo. 
 
A função organizadora diz respeito ao papel de molde que o perispírito exerce, determinando as linhas 
morfológicas e hereditárias do corpo físico. Esta função garante a manifestação da lei de causa e 
efeito. 
 
A função sustentadora, sob o impulso da mente espiritual, permite que o perispírito transfira, 
paulatinamente, a  energia vital para o corpo físico, sustentando-o desde a formação até o seu 
completo  desenvolvimento. Por meio desta função o corpo físico tem garantida a vitalidade que o 
sustentará durante o tempo previsto para a reencarnação. 
 
Na próxima lição vamos abordar mais especificamente o papel do perispírito nas manifestações 
mediúnicas.  
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ATIVIDADE SEMANAL 
 
O participante deve: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

DECÁLAGO PARA MÉDIUNS 
 
1 – Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento 
das próprias obrigações. 
2 – Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da 
preguiça enferruja e destrói. 
3 – Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas, espalhadas no solo, cada 
talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. 
4 – Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores 
das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a benção da coragem, não têm 
preço na Terra. 
5 – Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar, no 
conjunto das boas obras, a fim de que se elejam à posição de escolhidos para tarefas 
mais altas. 
6 – Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio 
desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. 
7 – Estuda sempre. A luz do conhecimento armar-te-á o espírito contra as armadilhas 
da ignorância. 
8 – Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, 
porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem 
com segurança através de um coração conservado em vinagre. 
9 – Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade, a praga do 
elogio não te altera o modo justo de ser, e, ainda mesmo que te categorizem à conta 
de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto, e, 
guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada 
criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. 
10 – Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda 
Ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos 
cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna 
ressurreição. 
 

André Luiz 
 

XAVIER, Francisco Cândido & VIEIRA, Waldo. Do livro, O Espírito da Verdade, pelo espírito 
Andre Luiz. 3rd ed. Rio de Janeiro: FEB, 1977. Cap. 5. pg. 22-24. 
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Lição 7 
 

Perispírito e Manifestações Mediúnicas10 

Duração: 1 hora 
1. Prece inicial (5 minutos) 
2. Apresentar o PowerPoint: Perispírito e Manifestações Mediúnicas, ou ler o texto abaixo com 

os participantes (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal 
4. Passes, Prece Final e Água Fluidificada 
	  

PERISPÍRITO – INSTRUMENTO PARA AS MANIFESTAÇÕES MEDIÚNICAS   
 
O perispírito é um instrumento fundamental nas comunicações entre os planos espiritual e material. 
Isto se aplica para ambos os fenômenos mediúnicos de efeitos inteligente ou físico. 
 
O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, 
ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera que o 
pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que, sem 
estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispírito e permutar a seu mau 
grado impressões e, algumas vezes, pensamentos, por meio da intuição.  
 
Allan Kardec escreve11:  
"É por meio do perispírito que os Espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos 
fenômenos das manifestações. Não lhes é obstáculo a sua natureza etérea, porque se sabe que os mais 
poderosos motores são os fluidos mais rarefeitos e imponderáveis. Não há, pois, motivo de espanto 
quando, com essa alavanca, os Espíritos produzem certos efeitos físicos, tais como pancadas e ruídos 
de toda espécie, levantamento, transporte ou lançamento de objetos (...). Atuando sobre a matéria, 
podem os Espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes: por efeitos físicos, quais os ruídos e a 
movimentação de objetos; pela transmissão do pensamento, pela  visão,  pela  audição,  pela  palavra,  
pelo  tato,  pela escrita, pelo desenho, pela música etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam 
a pô-los em comunicação com os homens.  
 
Os Espíritos se comunicam com os encarnados, através da mediunidade. O médium e o Espírito 
comunicante entram em contato, um com o outro, pelos respectivos períspiritos e trocam impressões 
e sentimentos.  

 
Nas comunicações mediúnicas corriqueiras, o Espírito sofredor ou necessitado pode encontrar-se em 
patamar, moral e intelectual, inferior ao do médium que lhe transmite a mensagem. Nessa situação, 
entre o médium e o Espírito comunicante estabelece-se uma ligação de ordem fluídica, em que o 
médium, à semelhança de um enfermeiro, permite que o Espírito retrate e transmita aos circunstantes 
suas dores, seus sentimentos, suas dificuldades, seu grau de entendimento moral-intelectual. Essa 
ligação do Espírito com o médium e a manifestação consecutiva do seu estado — via períspiritos — só 
são possíveis com a aquiescência do médium, que atende à solicitação (consciente ou não) do Espírito 
comunicante. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Esta	  lição	  foi	  baseada	  no	  curso	  escrito	  em	  Português	  pela	  Federação	  Espírita	  Brasileira,	  (Programa	  1,	  
módule	  2,	  lição	  2	  e	  Programa	  1,	  módule	  3,	  lição	  2)	  
11 "Obras	  Póstumas",	  Manifestações	  dos	  Espíritos,	  itens	  13	  e	  14	  
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 O papel do perispírito nas manifestações físicas 
 
Um Espírito produz movimento de um corpo sólido combinando uma parte do fluido [cósmico]  
universal com o fluido, próprio àquele efeito, que o médium emite. (1) 
 
O Espírito São Luís esclarece: 
Quando, sob as vossas mãos, uma mesa se move, o Espírito haure no fluido universal o que é 
necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o Espírito a atrai e move sob a 
influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em 
movimento uma massa por demais pesada para suas forças,  chama  em  seu  auxílio  outros  Espíritos,  
cujas  condições  sejam  idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o Espírito, 
propriamente dito, não  pode  atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o 
elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a 
chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material (...). (2) 
 
Os Espíritos que provocam as manifestações físicas são sempre Espíritos inferiores, que ainda se não 
desprenderam inteiramente de toda a influência material. (3) 
 
Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado 
dos mundos. Parece que também varia, em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos 
Espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima dos Espíritos elevados; nos Espíritos 
inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria (...) Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais 
afinidade com a matéria, torna os Espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas (...). (4) 
 
São Luís nos explica também que é necessário que ocorra uma combinação dos fluidos mediúnicos com 
os espirituais, nesse gênero de manifestação. 
 
(...) O fluido próprio do médium [fluido vital] se combina com o fluido universal que o Espírito 
acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado (do médium) e do 
fluido universal para dar vida à mesa, mas, nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se 
extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixe de ser 
bastante para a animar. (5) 
 
Nos fenômenos de transporte — uma outra modalidade de fenômenos de efeitos físicos — está 
embutida uma intenção benévola do Espírito que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre 
graciosos, de que ele se serve e pela maneira suave, delicada mesmo, por que são trazidos. (...) São 
quase sempre flores, não raro frutos, confeitos, jóias etc. (6) Kardec esclarece o seguinte, a respeito 
do fenômeno. 
 
Quem deseja obter fenômeno desta ordem precisa ter consigo médiuns a que chamarei — sensitivos, 
isto é, dotados, no mais alto grau, das faculdades mediúnicas de expansão e penetrabilidade, porque o 
sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas vibrações, 
projetar abundantemente, em torno de si, o fluido animalizado [fluido vital, ectoplasmático] que lhes 
é próprio. (7) 
 
Com efeito, é necessário que entre o Espírito e o médium influenciado exista certa afinidade, certa 
analogia; em suma: certa semelhança capaz de permitir que a parte expansível do fluido perispíritico 
(...) do encarnado se misture, se una, se combine com o do Espírito que queira fazer um transporte.  
Deve ser tal esta fusão, que a força resultante dela se torne, por assim dizer, uma (...). (8) 
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O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável, é que alguns médiuns só o obtêm 
em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, 
uma espécie de isolamento do Espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos 
necessários. (9). 
 
Percebe-se, pois, por que o fenômeno de transporte ainda é uma raridade. 
Ernesto Bozzano, no livro Fenômenos de Transporte, estuda com cuidado esta manifestação 
mediúnica. 
 
O papel do perispírito nas manifestações visuais 
 
Para que possamos analisar  o papel do perispírito nas manifestações visuais iremos nos referir às 
explicações fornecidas pelos Espíritos da Codificação a Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. (10) 
 
21) Como pode o Espírito fazer-se visível? 
“O princípio é o mesmo de todas as manifestações, reside nas propriedades do perispírito, que pode 
sofrer diversas modificações, ao sabor do Espírito.” 
 
22) Pode o Espírito propriamente dito fazer-se visível, ou só o pode com o auxílio do perispírito? 
“No estado material em que vos achais, só com o auxílio de seus invólucros semi-materiais podem os 
Espíritos manifestar-se. Esse invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos 
sentidos. Sob esse envoltório é que aparecem, às vezes, com uma forma humana, ou com outra 
qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz, como na obscuridade.” 
 
23) Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o Espírito se torna visível? 
“Condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação, 
que vos faculte compreender o fenômeno, porquanto não há realmente condensação. Pela combinação 
dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial, sem analogia para vós outros, disposição que o 
torna perceptível.” 
 
26) De que depende, para o homem, a faculdade de ver os Espíritos, em estado de vigília? 
“Depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para 
se combinar com o do Espírito. Assim, não basta que o Espírito queira mostrar-se, é preciso também 
que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível.” 
 
 
 O papel do perispírito na bicorporeidade (bilocação) e na transfiguração 
 
Estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais. (...) Assentam ambos no princípio de 
que tudo o que ficou dito, das propriedades do perispírito após a morte, se aplica ao perispírito dos 
vivos [encarnados]. Sabemos que durante o sono o Espírito readquire parte da sua liberdade, isto é, 
isola-se do corpo e é nesse estado que, em muitas ocasiões, se tem ensejo de observá-lo. Mas, o 
Espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz sempre o envoltório semi-material que, pelas 
mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. (14) 
 
Como o Espírito encarnado tem envoltório perispirítico, pode provocar o fenômeno bilocação, 
deixando o corpo dormindo, enquanto se desloca no espaço, tornando-se visível e tangível, em outro 
local, distante do corpo físico.  
 
Aqui vão dois exemplos, tirados, não das lendas populares, mas da história eclesiástica. 
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Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito, por se haver mostrado 
simultaneamente em dois sítios diversos, o que passou por milagre. 
 
Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália (vide Nota Especial à página 187), quando seu pai, 
em Lisboa, ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da 
execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele 
instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. (12) 
 
A transfiguração está ligada, igualmente, às propriedades do perispírito, que permite ao médium 
modificar sua aparência ou fisionomia sob atuação de uma Entidade comunicante. Está, em princípio, 
admitido que o Espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências; que, mediante uma 
modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, 
conseguintemente, a opacidade; que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é passível das 
mesmas transformações; que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. (13) 
 
A transfiguração é um fenômeno extremamente raro. 
 
 O papel do perispírito nas manifestações de efeitos intelectuais 
 
Nesta categoria, o perispírito ocupa papel de intermediário das idéias e do processo de elaboração 
mental existente entre o Espírito comunicante e o médium. A ligação maior, entre as duas entidades, 
é no plano mental. A expressão das idéias, o teor da mensagem, contudo, são manifestados via 
perispírito. 
O perispírito do médium transmite aos circunstantes de uma reunião mediúnica o pensamento do 
Espírito comunicante, os seus sentimentos o seu estado emocional, de alegria ou de tristeza, de dor ou 
de paz, de desarmonia ou de desequilíbrio. 
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ATIVIDADE SEMANAL 
 
O participante deve: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

MEDIUNIDADE 
"E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito  

derramarei sobre toda carne; os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,  
vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos." – 

(ATOS, capítulo 2, versículo 17) 
 

No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros. Filhos da Mesopotâmía, da Frígia, da 
Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os 
discípulos humildes do Nazareno anunciaram a Boa Nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu 
idioma particular. 
 
Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. 
 
Não faltaram os cépticos, no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação 
observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão 
da carne. 
 
Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. 
 
Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do 
meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da Terra em nome do 
Senhor. 
 
O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. 
 
Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do Cristianismo, através dos 
séculos. 
 
Contra o seu influxo, trabalham, até hoje, os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, 
mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se 
edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da Doutrina do Cristo e é ainda 
ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no Espiritismo cristão, como a 
alma imortal do Cristianismo redivivo. 
 
Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Caminho, Verdade e Vida. Ditado pelo Espírito Emmanuel. 28 
edição. Capítulo 10. Brasília: FEB. 2009. 
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Lição 8 
 

Manifestações Físicas 

Duração: 1 hora 
1. Prece inicial (5 minutos) 
2.  Apresentar o PowerPoint: Manifestações Físicas, ou ler o texto abaixo com os 
participantes (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal 
4. Passes, Prece Final e Água Fluidificada 

 
Dá-se o nome de manifestações físicas às que produzem efeitos sensíveis, tais como ruídos, 
movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade 
de quem quer que seja; outras podem ser provocadas. (1) 
 
“Pode o Espírito atuar sem o concurso de um médium?” 
“Pode atuar à revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem 
de auxiliares aos Espíritos. Delas haurem os Espíritos, como de uma fonte, o fluido animalizado de que 
necessitem. Assim é que o concurso de um médium, tal como o entendeis, nem sempre é preciso, o 
que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos.” 
 
O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular 
impresso a uma mesa. Este efeito igualmente se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa 
o móvel com que, pelas sua comodidade, mais se tem procedido a tais experiências, a designação de 
mesas girantes prevaleceu, para indicar esta espécie de fenômenos. (1) 
 
Vamos, a seguir, analisar as principais manifestações de efeitos físicos. 

	  

1. Ruídos, barulhos, pancadas e sinais 
 
Como as pancadas e os ruídos são as manifestações de efeitos físicos mais simples e freqüentes, 
devemos nos conduzir com prudência para não sermos enganados. (...) é que se deve temer a ilusão, 
porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los: o vento que sibila ou que agita um 
objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal 
escondido, um inseto etc., até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos 
espíritas [mediúnicos] apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, 
que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da mad 
eira, com as crepitações do fogo, ou com o tique-taque monótono do relógio. São pancadas secas, ora 
surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem 
sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode 
deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Se as 
pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado,  se responderem, pelo seu número, ou pela sua 
intensidade, ao pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. (2)  
 
Quando a manifestação mediúnica é feita por meio de pancadas, chama-se tiptologia. Quando os 
Espíritos utilizam sinais para se comunicarem, denomina-se sematologia. Ambas são formas primitivas 
de comunicação mediúnica, em que se estabelece um número de sinais para as letras do alfabeto ou 
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para as palavras, permitindo, assim, a manifestação morosa e cansativa dos Espíritos. 
As manifestações de natureza acima indicada ocupam um lugar respeitável na origem das crenças 
anímicas dos povos primitivos. (...) é uma das principais causas que deram origem à religião fetichista 
entre os selvagens, (...). (3) 
 
2. Do arremesso de objetos ao “Poltergeist” 
 
As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram, por vezes, em 
verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, objetos de toda 
sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, 
ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. (4) 
 
Muitas vezes o derribamento se dá, de fato; doutras, porém, só se dá na aparência. Ouvem-se vozerios 
em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondo, cepos que rolam pelo 
assoalho. Acorrem as pessoas da casa e encontram tudo calmo e em ordem. Mal saem, recomeça o 
tumulto. (4) 
 
Tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos seis irmãs que 
moravam juntas e que, durante muitos anos, todas as manhãs encontravam suas roupas espalhadas, 
rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. (5)  
 
Esses fatos são comumente denominados de Poltergeist, palavra de origem alemã e composta por dois 
vocábulos: poltern – fazer barulho; geist – Espírito. Assim, poltergeist significa: Espírito brincalhão, 
desordeiro, barulhento etc. Esta denominação é popular e nascida da imediata observação dos 
fenômenos (...) (6) 
 
O poltergeist surge em uma casa ou local onde existe, supõe-se, uma pessoa capaz de fornecer uma 
dada ‘energia’ [fluidos ectoplásmicos] que propicia o  movimento de objetos, produção de ruídos, 
combustões paranormais espontâneas (parapirogenia), fenômenos de ‘apport’, etc. À pessoa que 
propicia o funcionamento do poltergeist dá-se o nome de  epicentro. (7) 
 
Fato curioso é que, nos fenômenos de poltergeist, cerca de 35% das ocorrências mostram a queda de 
pedras, isto é, pedras são ativadas contra as paredes, janelas e vitrôs, ora quebrando telhas, ora 
causando danos, estilhaçando vidros, atingindo pessoas etc. (8) 
 
Fenômenos de poltergeist, comuns na Europa, eram conhecidos pelos indígenas de diversas partes do 
mundo, como fenômeno de infestação. A palavra infestação diz respeito a lugares onde existem 
Espíritos que provocam batidas, quedas de objetos, estrondos fantasmagóricos e, como não poderia 
deixar de ser, as infalíveis pedradas. (9)  

	  

3. Lugares assombrados e as assombrações 
 
As manifestações espontâneas, que em todos os tempos se hão produzido, e a persistência de alguns 
Espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades, constituem a fonte de 
origem da crença na existência de lugares mal-assombrados. (10) 
 
Na verdade, os Espíritos ainda muito presos a pessoas ou a coisas materiais permanecem em 
determinados locais por tempo variável, produzindo fenômenos de efeitos físicos  que  causam  medo. 
Nem sempre tais Espíritos são maus. Muitos deles, os (...) que freqüentam certos lugares, produzindo 
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neles desordens, antes querem divertir-se à custa da credulidade e da poltronaria* dos homens, do 
que lhes fazer mal. (11) 
 
A melhor maneira de afastar tais Espíritos e de dissuadi-los de provocar os dissabores que provocam 
consiste em atrair os bons. Praticando o bem, tendo paciência, orando por eles, aos poucos as 
assombrações deixarão de existir. (12) O exorcismo e as práticas semelhantes nenhum efeito 
produzem. (13) 
 
Uma das características mais típicas da assombração é a manifestação de fantasmas visíveis e até 
fotografáveis. (...) O fantasma [Espírito] geralmente parece inconsciente e executa certos atos 
automáticos, como se fosse um sonâmbulo. Normalmente irradia frio e dá a impressão de estar 
rodeado por vapor de água condensado em forma de nevoeiro. Estas aparições na maioria das vezes 
são muito frias. (...) Quando o Espírito pode contar com suficiente dose de ectoplasma, é capaz de 
emitir sons vocais, gemer, chorar, falar e até comunicar-se, (...) (14) 
 
4. Fenômenos de transporte de objetos 
 
Estes fenômenos são também denominados de aporte, que corresponde a um objeto que vem de fora 
para dentro de um recinto, e de asporti, quando o objeto sai do recinto para fora. 
 
No fenômeno de transporte, o Espírito que o produz satura um objeto com fluido vital do médium e 
outros fluidos para desintegrá-lo a seguir, os elementos atômicos que constituem o objeto são 
reintegrados e, então, o objeto é materializado num ambiente hermeticamente fechado. (15) 
 
No fenômeno de transporte, os Espíritos que o provocam não são tão atrasados quanto aqueles que 
produzem poltergeist. Há sempre, no transporte de objetos, uma  (...) intenção benévola do Espírito 
que o produz, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, de que ele se serve e pela maneira 
suave, delicada mesmo  por que são trazidos. (...) São quase sempre flores, não raro frutos, confeitos, 
jóias, etc. (16) 
 
Os transportes reclamam sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos 
fluidos, que não podem ser obtidos senão com médiuns superiormente dotados, com aqueles, numa 
palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que melhores condições oferece. Em geral, os fatos de 
transporte são e continuarão a ser extremamente raros. (17) 
 
Quando acontecem, isto é, quando o Espírito encontra um médium que lhe possa fornecer os fluidos 
necessários, quase sempre se realizam na intimidade, à sós com o referido medianeiro. Isto porque, as 
energias para a produção do fenômeno são tão especiais, que praticamente inviabilizam sua execução 
em público, uma vez que, quase sempre, entre estes, se encontram elementos energicamente 
refratários, que paralisam os esforços do Espírito e, com mais forte razão, a ação do médium. (17) (*)  
 
Lembrai-vos, espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-
túmulo, também não é de bom aviso aceitá-los todos, cegamente. Quando um fenômeno de 
tangibilidade, de visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, 
aceitai-o. Porém, nunca o repetirei demasiado, não aceiteis coisa alguma às cegas. Seja cada fato 
submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, porquanto, crede, o Espiritismo, tão rico em 
fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(*) Poltronaria: covardia, medo. 
(*)	  Este	  assunto	  pode	  ser	  também	  estudado	  no	  livro	  Fenômeno	  de	  Transporte,	  de	  Ernesto	  Bozzano.	  
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que prestidigitadores hábeis podem imitar. (17) 
 
5. Escrita direta e voz direta 
 
Dá-se o nome de médiuns pneumatógrafos,  os que (...) têm aptidão para obter a escrita direta, o que 
não é possível a todos os médiuns escreventes. (18) 
 
Conforme seja maior ou menor o grau de desenvolvimento da faculdade mediúnica, o médium obtém 
desde simples traços, sinais, letras, palavras, até frases completas ou páginas inteiras de escrita. 
Allan Kardec nos esclarece que tanto a escrita direta, quanto a voz direta, são manifestações muito 
raras. (18) 
 
É importante diferenciar pneumatografia de psicografia, esta última de ocorrência bem mais comum. 
Na pneumatografia o Espírito escreve, digamos assim, diretamente no papel ou em outro material. Na 
psicografia, o Espírito comunicante transmite os seus pensamentos ao médium e este, por sua vez, 
transcreve-os, utilizando sua própria mão. (19) 
 
A escrita direta é também denominada psicografia indireta, quando o Espírito transmite suas idéias 
por meio de objetos materiais, à distância do médium, tais como: cestas, pranchetas etc. 
 
Em qualquer situação (escrita direta ou indireta) o médium funciona como doador de fluidos 
ectoplásmicos, para que o Espírito imprima sua mensagem. 
 
A pneumatofonia ou voz direta  é outro fenômeno mediúnico extraordinário. Dado que podem produzir 
ruídos e pancadas, os Espíritos podem igualmente fazer se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais 
que imitam a voz humana, assim ao nosso lado, como no ar. (20) 
 
Os sons espíritas, ou pneumatofônicos se produzem  de duas maneiras  distintas: às vezes, é uma voz 
interior que repercute no nosso foro íntimo, nada tendo, porém, de material as palavras, conquanto  
sejam  claramente  perceptíveis; outras vezes, são exteriores e nitidamente articuladas, como se 
proviessem de uma pessoa que nos estivesse ao lado. De um modo, ou de outro, o fenômeno da  
pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. (21) 
 
Às vezes, os Espíritos utilizam algum instrumento ou outro veículo mais condizente para que a voz 
direta  se produza com mais precisão. 
 
É o que nos esclarece Arthur Conan Doyle, no livro História do Espiritismo, quando descreve o 
fenômeno  da voz direta  transmitida através de uma trombeta materializada, pelo Espírito John King, 
na fazenda do americano Jonathan Koons, em Ohio, USA. (21) 
 
André Luiz também descreve o fenômeno, este, porém, ocorrido no plano Espiritual, quando o Espírito 
Matilde ecoa sua voz cristalina a uma assembléia de Espíritos, situados em plena região inferior, 
utilizando uma garganta improvisada. (23) 
 
Os fenômenos da Voz Direta diferem da mera clarividência e da fala em transe, por isso que os sons 
não parecem vir do médium, mas de fora, às vezes de uma distância de alguns metros (...) e, outras 
vezes, se fazendo ouvir em duas ou três vozes simultâneas. (24) 
 
Há indícios de que a materialização de trombetas, cordas vocais ou coisas parecidas se dá quando 
existe a necessidade de aumentar o tom da voz, ou torná-la mais nítida. (24) 



	  	  	  	  	  	  
	  

Copyright	  2011	  –	  United	  States	  Spiritist	  Council	  –	  USSC	  	   Page	  62	  

  
6. Materialização de Espíritos 
 
A materialização é um fenômeno de efeito físico em que os Espíritos tornam-se visíveis aos 
circunstantes de uma reunião, independente de eles possuírem mediunidade de vidência. 
 
O termo materialização é muitas vezes usado como sinônimo para ectoplasmia. Se usarmos 
rigorosamente a terminologia científica, poderemos dizer que a materialização somente existe quando 
o fenômeno ectoplasmático resulta na tangibilidade ou solidificação das formas. 
 
Para se tornarem visíveis e tangíveis, os Espíritos utilizam fluidos específicos, sobretudo o denominado 
ectoplasma, que é liberado pelo médium. 
 
No contexto das ciências psíquicas, ectoplasma tem um significado específico diferente: designa a 
substância fluídica que, em determindas circunstâncias, emana do corpo de certos médiuns, através 
dos seus orifícios naturais, tais como as narinas e a boca, e serve para a criação de fenômenos de 
efeito físico, especialmente aqueles que são conhecidos como as materializações. 
 
Ectoplasma (do grego ektós – fora, exterior; e plasma – dar forma); tem recebido denominações 
diversas, variando de autor para autor: teleplasma (Schrenck-Notzing), substância da vitalidade 
(Robert Crookall), psicoplasma, éter vitalizado (F. Melton), fluido perispirítico (Allan Kardec)... (25) 
 
André Luiz, na obra Nos Domínios da  Mediunidade, descreve  o  ectoplasma como sendo uma (...) 
pasta flexível, à maneira de geléia viscosa e semilíquida, [saindo] através de todos os poros e, com 
mais abundância, pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com 
elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades. (26) Ainda segundo 
André Luiz, esta substância é caracterizada por um cheiro especialíssimo, difícil de ser descrito que 
escorre em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo do médium, onde 
apresenta o aspecto de grande massa protoplásmica, viva e tremulante. (26) A cor do ectoplasma é 
leitosa-prateada. (27) 
 
 O ectoplasma assume aspectos extremamente variados, desde uma forma tão rarefeita que o mantém 
invisível (...) até o estado sólido e organizado em estruturas complexas, tais como os Espíritos 
materializados (agêneres ectoplásmicos). Entre  estes dois extremos ele pode passar por estados 
diversos: gasoso, plasmático, floculoso, amorfo, leitoso, filamentoso, líquido, etc. O ectoplasma serve 
não só  para  dar  consistência ao perispírito, ou partes deste, mas também para, embora em forma 
vapososa, torná-lo visível. Com ele são tecidas as vestes das entidades espirituais materializadas, 
apresentando diversas modalidades, como as da lã, do algodão, da seda, de véus pesados ou 
transparentes etc. (28) 
 
Para a materialização de Espíritos ou de objetos, os Espíritos especialistas lançam mão de três tipos de 
fluidos, em trabalho que revela domínio de técnica especializada: 
 

• Fluidos A: representando as forças superiores e sutis do plano Espiritual; 
• Fluidos B: ou ectoplasma, propriamente dito, do médium e das pessoas que o 

assistem; 
• Fluidos C: constituindo energias tomadas à natureza terrestre (vegetais, água, 

minerais etc.) (27) 
 

As reuniões de materializações exigem um trabalho de preparação, que chamaremos de primeira fase, 
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muito intensa para encarnados e desencarnados, especialmente para os últimos. 
 
Os supervisores espirituais inicialmente tomam as seguintes medidas: 

• Isolamento	  do	  local	  das	  sessões,	  em	  um	  círculo	  com	  mais	  ou	  menos	  20	  metros;	  	  

• A	  ionização	  da	  atmosfera;	  

• Destruição	  de	  parasitas	  mentais.	  
	  

O isolamento do local da reunião é feito para evitar o acesso de entidades sofredoras, pertubadas e 
em desarmonia com o bem.  
 
A  ionização da atmosfera do local da reunião significa tornar o ar mais eletricamente e 
magneticamente saturado. É devido à ionização do ar que o foco de luzes, iluminação e descargas 
eletromagnéticas podem acontecer nessas reuniões. 
 
Mina "Margery" Stinson Crandon (1888–1941) é conhecida como uma das mais intrigantes médiuns do 
século XX. Pesquisadores psíquicos colocaram essa mulher sempre cooperativa em situações 
desconfortáveis, até mesmo envolvendo-a em fita adesiva e fazendo-a parecer uma múmia. 
Apesar de tais esforços laboriosos para refutar a validade de seus fenômenos, Margery Crandon 
repetidamente materializou espíritos e realizou façanhas incríveis de psicocinese, ou mente sobre a 
matéria. 
	  
Outras manifestações desta natureza são: como as curas físicas, a psicometria, as materializações 
luminosas, etc. 
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ATIVIDADE SEMANAL 
 
O participante deve: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
	  

Incompreensão 
	  	  

"Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos.  
Fiz-me tudo para todos para, por todos os meios, chegar a salvar alguns." 

PAULO (ICORÍNTIOS,9:22) 
	  	  

  "A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz, entretanto, se a vocação 
da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu 
caminho. 
   Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios, antes da ação. 
 Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. 
   A luz ofuscante produz a cegueira. 
 Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro 
da ignorância e da maldade. 
  Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. 
 Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o Sol queimasse 
o lago, sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à 
produção de utilidades para a vida. 
  Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. 
  Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e sim alguns poucos cada 
ano. 
  Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. 
  Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não olvides que a ciência de ensinar só 
triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. 
  Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. 
  Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e 
reajustamento. 
  O bolo de matéria densa reveste-se de lodo, quando arremessado ao poço lamacento, todavia, o raio 
de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. 
  Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de 
nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer 
auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. 
  E, nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso quando afirma 
que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por 
todos os meios, chegar a erguer alguns." 

Emmanuel 

FONTE VIVA pelo Espirito Emmanuel psicografada pelo medium e espirito Francisco Candido Xavier 
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Lição 9	  
 

Manifestações Inteligentes 

Duração: 1 hora 
1. Prece inicial (5 minutos) 
2. Apresentar o PowerPoint: Manifestações Inteligentes, ou ler o texto abaixo com os 

participantes (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal 
4. Passes, Prece Final e Água Fluidificada 

 
As manifestações mediúnicas, físicas ou intelectuais, não são mera obra do acaso e nem são 
decorrentes de causas materiais (vento, ação de insetos ou de outro animal, eletricidade, calor etc.); 
provam, sim, que são produzidas por uma inteligência, sobrevivente à morte do corpo físico. 
 
Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que seja eloqüente, espirituosa, ou sábia; 
basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção, ou respondendo a um 
pensamento.” (1) 
 
A manifestação de efeitos físicos resulta, como vimos, de efeitos materiais patentes que impressionam 
os sentidos corporais. 
 
A manifestação mediúnica de efeitos intelectuais produz efeitos ou repercussões em nível mental, isto 
é, o Espírito comunicante conduz o médium a uma certa elaboração mental-intelectual, ao transmitir 
a mensagem aos circunstantes. Nessa situação, o médium é um intérprete das idéias e dos sentimentos 
do Espírito comunicante. 
 
Nesta aula iremos estudar as duas formas mais importantes e conhecidas de manifestações de efeitos 
intelectuais: Psicografia e Psicofonia. 

 
1. Psicografia 
 
De todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, 
mais completo. Para ele devem tender todos os esforços, porquanto permite se estabeleçam, com os 
Espíritos, relações tão continuadas e regulares, como as que existem entre nós. Com tanto mais afinco 
deve ser empregado, quanto é por ele que os Espíritos revelam melhor sua natureza e o grau de seu 
aperfeiçoamento, ou da sua inferioridade. Pela facilidade que encontram em exprimir-se por esse 
meio, eles nos revelam seus  mais  íntimos  pensamentos  e  nos  facultam  julgá-los e apreciar-lhes  o  
valor. Para  o  médium, a  faculdade  de escrever  é, além  disso, a mais suscetível de desenvolver-se 
pelo exercício. (2) 
 
Os médiuns psicógrafos estão classificados em três grupos básicos, de acordo com o grau de transe 
mediúnico e da forma como a mensagem do Espírito comunicante é captada. 
 
Temos, portanto, os médiuns mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. 
 
1.1. Médiuns psicógrafos mecânicos 
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Na psicografia mecânica, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem  a menor consciência 
do que escreve. (3) Nesse caso, o transe é mais profundo; a mão corre ágil sobre o papel, porque o 
Espírito a toma guiando-a. 
 
O fato de o médium estar inconsciente, não significa que ele está impedido de interferir no conteúdo 
da mensagem, pois, como já foi dito, ocorre uma ligação mental, afetiva e anterior, entre o médium e 
o Espírito comunicante. Mesmo que o médium não saiba com detalhes o conteúdo da mensagem a ser 
transmitida, tem dela uma idéia geral, e, além do mais, sempre tem condições de captar os 
sentimentos e as intenções do Espírito. 
 
Os Espíritos Superiores dão mostra de sentimentos afetuosos, transmitindo a mensagem com calma, 
dignidade e benevolência. (3) 
 
1.2. Médiuns psicógrafos intuitivos 
 
O Espírito comunicante, (...) neste caso, não atua sobre a mão, para fazê-la escrever; não a toma, não 
a guia. Atua sobre a alma [do médium], com a qual se identifica. A alma [do médium] sob esse 
impulso, dirige a mão e esta dirige o lápis. (...) 
 
Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio 
pensamento. É o que se chama médium intuitivo. (4) 
 
O médium mecânico age mais como uma máquina; já o intuitivo é o intérprete, propriamente dito, das 
idéias do Espírito comunicante. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, 
apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente e, no entanto, esse pensamento não é 
seu, apenas lhe atravessa o cérebro. (4) 
 
Esta é a forma de psicografia mais comum nos dias atuais e, para que o médium capte mensagens 
verdadeiramente superiores, é preciso que tenha preparo intelectual e equilíbrio moral. 
 
1.3. Médiuns psicógrafos semimecânicos 
 
No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade; no médium intuitivo, o 
movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. 
Sente que à sua  mão  uma  impulsão  é dada, mau grado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência 
do que  escreve,  à  medida  que  as palavras se formam. No  primeiro  o  pensamento  vem  depois  do  
ato  da  escrita;  no segundo, precede-o; no terceiro, acompanha-o. (5) 
 
Os médiuns semimecânicos são tão comuns quanto  os intuitivos. (5) 
 
As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da 
faculdade mediadora. Uns apenas obtêm palavras; noutros a faculdade se desenvolve pelo exercício e 
escrevem frases completas e, por vezes, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou 
abordados espontaneamente pelos Espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. (6)  
 
Na psicografia o médium pode também transmitir a mensagem do Espírito em língua estrangeira. 
Neste caso ela é chamada de mediunidade poliglota. (7) 
 
É uma mediunidade rara, que não tem muita utilidade prática, sobretudo se os circunstantes 
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desconhecem a língua em que o Espírito se exprime. Serve, no entanto, para comprovar a 
sobrevivência de um Espírito, quando isso se torna necessário. 
 
1.3. Médiuns Inspirados 
 
Todo aquele que, tanto no estado normal, como no de êxtase, recebe, pelo pensamento, 
comunicações estranhas às suas idéias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns 
inspirados. A inspiração nos vem dos Espíritos que nos influenciam para o bem, ou para o mal, porém, 
procede, principalmente, dos que querem o nosso bem e cujos conselhos muito amiúde cometemos o 
erro de não seguir. (8) 
 
Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus 
Espíritos protetores e familiares, a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares idéias. (8) 
 
Os homens de gênio, de todas as espécies, artistas, sábios, literatos, são sem dúvida Espíritos 
adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, precisamente 
porque os julgam capazes, é que os Espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem 
as idéias necessárias e assim é que eles, as mais das vezes, são médiuns sem o saberem. (9) 
 
2. Psicofonia 
 
Allan Kardec chama os médiuns psicofônicos de médiuns falantes. “Neles, o Espírito [comunicante] 
atua sobre os órgãos da palavra, como atua sobre  a  mão  dos médiuns escreventes.”  
 
A psicofonia, portanto, “é a faculdade que permite aos Espíritos, utilizando os órgãos vocais do 
encarnado, transmitirem a palavra audível a todos que presentes se encontrem.”  
 
“É a faculdade mais freqüente em nosso movimento de intercâmbio com o mundo extracorpóreo.”  
 
A psicofonia é o modo de transmissão da mensagem do Espírito comunicante por meio da palavra 
verbalizada. É a mediunidade utilizada, por excelência, no atendimento aos Espíritos sofredores. Por 
ela, a comunicação é mais ágil, favorecendo o diálogo franco e direto com os desencarnados. 
 
Os benfeitores espirituais utilizam, com muita freqüência, a mediunidade de psicofonia para fazer 
exortações, promover incentivos, fornecer orientações ou esclarecimentos para um grupo ou para 
alguém, especificamente. 

 
Vamos estudar agora os diferentes graus da mediunidade psicofônica. 

 
2. Graus  
 
Em se tratando da forma ou graus como a faculdade se expressa, a Codificação kardequiana nos 
apresenta a seguinte classificação: 
 
1. Psicofonia sonambúlica ou inconsciente. 
2. Psicofonia consciente ou intuitiva. 
3. Pneumatofonia ou voz direta. (Já apresentada na lição 3 desta apostila) 
 
Vamos analisar com mais detalhes essa classificação. 
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1. Psicofonia sonambúlica ou inconsciente 
Características 
 
Nessa condição, o “médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas 
vezes diz coisas completamente estranhas às suas idéias habituais, aos seus conhecimentos e, até, 
fora do alcance de sua inteligência [atual]. Embora se ache perfeitamente acordado e em estado 
normal, raramente guarda lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que 
se serve o Espírito (...).” (10) 
 
Na psicofonia sonambúlica (ou inconsciente) o médium entra em transe profundo decorrente do 
desdobramento de si mesmo, de tal forma que o corpo físico permanece imobilizado. “Esmaecem-se 
as impressões nervosas e dorme o cérebro da carne, mas o coração permanece ativo, no envoltório 
somático, e o pensamento vibra, constante, no cérebro perispirítico.”(11) 
 
Nessa situação, o Espírito comunicante tem maior domínio sobre o veículo físico do médium, 
exprimindo-se de forma mais livre, como se aquele corpo fora realmente seu. 
 
Foi essa liberdade de expressão, manifestada na psicofonia inconsciente, que levou estudiosos do 
tema a interpretar que, de fato, o comunicante espiritual substitui o Espírito do médium na posse do 
corpo físico. O fenômeno mediúnico, assim interpretado, passou a ser visto como se verdadeiramente 
ocorresse uma “incorporação ou possessão” do Espírito desencarnado durante a psicofonia 
sonambúlica.  
 
Em O Livro dos Espíritos, encontramos a explicação de que, mesmo nos processos obsessivos por 
subjugação, o obsessor não substitui o obsidiado na posse do seu corpo físico: 
 
“O Espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com um Espírito encarnado, 
cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas, 
o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um 
Espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado 
ao seu corpo até ao termo fixado para sua existência material.”  (12) 
 
Na mediunidade inconsciente ou sonambúlica, o médium se desvencilha do corpo físico, como quem se 
entrega a um sono profundo. Ao fazer o desdobramento da sua personalidade, ele, o médium passa a 
utilizar-se do seu cérebro perispiritual, mantendo-se ligado ao seu corpo pelo chamado cordão fluídico 
espiritual. (13) 
 
Para melhor compreendermos a mediunidade psicofônica sonambúlica, é importante que saibamos 
fazer a distinção entre o sonambulismo propriamente dito (fenômeno anímico) e a mediunidade 
sonambúlica, fenômenos que se assemelham, mas que não são iguais. 
 
Sonambulismo é uma faculdade anímica caracterizada por “um estado de independência do Espírito, 
mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades.”  (14)  
 
Nessas circunstâncias, por se tratar de uma manifestação psíquica anímica, “o sonâmbulo age sob a 
influência do seu  próprio Espírito; é a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e 
percebe, fora dos limites dos sentidos.” (15) 
 
Na mediunidade sonambúlica, ocorrem simultaneamente duas ordens de fenômenos: o sonambulismo 
propriamente dito, que é o desdobramento da personalidade do médium, e a manifestação de uma 
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entidade espiritual, que utiliza o aparelho fonador do médium em questão, para se comunicar. 
 
No Livro, Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito André Luiz nos fornece no capítulo 9 uma descrição 
de um caso de mediuninade insconsciente ou sonambúlica: “Celina é sonâmbula perfeita. A 
espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e 
carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, 
perdendo provisoriamente o contacto com os centros motores da vida cerebral. Sua posição 
medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si, na 
exteriorização da própria personalidade, mas continua impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as 
energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante 
revoltado como se encontra.” 
 
O médium sonambúlico deve-se esforçar, mais do que outro médium, para conquistar valores morais, a 
fim de não ficar à mercê de entidades espirituais desarmonizadas com o bem. 
Assim, a psicofonia inconsciente,  naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria 
defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que, por isso, apenas se evidencia integral nos 
obsessos que se renderam às forças vampirizantes.” (16) 

	  
2. Psicofonia consciente ou intuitiva 
 
Características 
 
“Na psicofonia consciente pode o médium fiscalizar a comunicação, controlando gestos e palavras do 
Espírito, uma vez que o pensamento deste atravessa, antes, a mente do médium, para chegar, afinal, 
ao campo cerebral.” (17) 
 
O médium psicofônico intuitivo pode até ficar parcialmente afastado do corpo físico, no entanto, tem 
consciência, o tempo todo, das ideias e  intenções do desencarnado que se comunica por seu 
intermédio. 
 
Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição 
do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. 
 
O transe psicofônico pode ser mais profundo ou mais superficial. Se o médium se mantém 
relativamente desligado do seu corpo físico, o transe se aprofunda, conduzindo-o a um desdobramento 
parcial da personalidade. Não obstante, no momento de transmissão da mensagem mediúnica, ele 
conhece o teor da mesma e percebe o grau de adiantamento moral do Espírito comunicante.  
 
Na chamada psicofonia consciente, o processo de  comunicação,  segundo  André Luiz, pode ser  
descrito como se segue: (18) 
 
No Livro, Nos Domínios da Mediunidade, o Espírito André Luiz nos dá, no capítulo 6 uma explicação 
detalhada sobre a psicofonia: “O mentor da casa aproximou-se dela e aplicou-lhe forças magnéticas 
sobre o córtex cerebral, depois de arrojar vários feixes de raios luminosos sobre extensa região da 
glote. Notamos que Eugênia-alma afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele, a distância de alguns 
centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, 
inclinando-se sobre o equipamento mediúnico ao qual se justapunha, à maneira de alguém a debruçar-
se numa janela. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal, em que uma planta se 
desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil 
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processo de enxertia neuropsíquica.” 
 
“Observei que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia, desligada do veículo físico, ao cérebro 
da entidade comunicante. Efetivamente apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa 
amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum 
equilíbrio, por intermédio das energias dela. A médium, pela corrente nervosa, conhecer-lhe-á as 
palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem 
sobre o pensamento, e poderá frustrar-lhe qualquer abuso, fiscalizando-lhe os propósitos e 
expressões. 
 
“No atendimento a Espíritos necessitados de auxílio, o médium comanda, firme, as rédeas da própria 
vontade, agindo como se fora bondoso enfermeiro que, apesar de  concordar com os caprichos de um 
doente, no objetivo de auxiliá-lo, não permite, porém, a manifestação de qualquer inconveniente, por 
palavras ou atos.” 
 
Em síntese, podemos dizer em relação à psicofonia sonambúlica e à psicofonia  consciente: 
 

o Na psicofonia sonambúlica, o plexo laríngeo é diretamente atingido  pelo comunicante 
desencarnado, permitindo uma manifestação mais completa, quando é possível até  
reconhecer o tom da voz e  características vocabulares que possuía quando encarnado. 
A xenoglossia, ou psicofonia  em línguas estrangeiras, é mais observada  nessa forma 
mediúnica (psicofonia sonambúlica). 

o Na psicofonia consciente ou intuitiva, o comunicante desencarnado “assume o comando 
dos centros cerebrais da fala, em virtude do processo de enxertia  neuropsíquica que se 
faz com o perispírito do médium.”  (18) 

 
Em termos da gradação do transe psicofônico consciente, poderíamos afirmar que este tipo de 
mediunidade pode apresentar uma segunda forma de manifestação: a de conjugação de ondas 
mentais, ou seja Espírito desencarnado e  médium entram em conjugação ou sintonia mental, de 
maneira que se estabelece um circuito de  ondas  mentais entre o chamado receptor (o médium) e o 
emissor (o Espírito), sem qualquer contacto  perispirítico direto. Na verdade, o Espírito transmite a 
mensagem telepaticamente ao médium, que a recebe, igualmente, pelos canais da telepatia. (19) 
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ATIVIDADE SEMANAL 
O participante deve: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

NA GLORIA DO CRISTO 
  

 "Se entre as vidas magnificentes da Terra uma existe, na qual a mediunidade comparece com 
todas as características, essa foi a vida gloriosa do Cristo.  

  Surge o Evangelho do contato entre dois mundos. 
  Zacarias, o sacerdote, faz-se clarividente de um instante para outro e vê um mensageiro 

espiritual que se identifica pelo nome de Gabriel, anunciando-lhe o nascimento de João Batista. 
 O mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o 

coração lirial, notificando-lhe a maternidade sublime.  
  Nasce, então, Jesus sob luzes e vozes dos Espíritos Superiores. 
  Usando o magnetismo divino que lhe é próprio, o Excelso Benfeitor transforma a água em 

vinho, nas bodas de Caná.  
  Intervém nos fenômenos obsessivos de variada espécie, nos quais as entidades inferiores 

provocam desajustes diversos, seja na alienação mental do obsidiado de Gadara  ou na exaltação 
febril da sogra de Pedro. 

Levanta corpos cadaverizados e regenera as forças vitais dos enfermos de todas as 
procedências. 

Apazigua elementos desordenados da Natureza e multiplica alimentos para as necessidades do 
povo. 

Sonda os ideais mais íntimos da filha de Magdala, quanto lê na samaritana os pensamentos 
ocultos. 

Conversa, ele mesmo, com desencarnados ilustres, no cimo do Tabor,  ante os discípulos 
espantados. 

Avisa a Pedro que Espíritos infelizes procurarão induzi-lo à queda moral,  e faz sentir a Judas 
que não desconhece a trama de sombras de que o apóstolo desditoso está sendo vítima. 

Ora no horto, antes da crucificação, assinalando a presença de enviados divinos. 
E, depois da morte, volta a confabular com os amigos, fornecendo-lhes instruções quanto ao 

destino da Boa-Nova.   
Reaparece, plenamente materializado, diante dos aprendizes, no caminho de Emaús, e, mais 

tarde, em Espírito, procura Saulo de Tarso, nas vizinhanças de Damasco, para confiar-lhe elevada 
missão entre os homens.   

E porque o jovem perseguidor do Evangelho nascente se mostre traumatizado, ante o encontro 
imprevisto, busca ele próprio a cooperação de Ananias para socorrer o novo companheiro dominado de 
assombro. 

É inútil, assim, que cristãos distintos, nesse ou naquele setor da fé, se reúnam para confundir 
respeitosamente a mediunidade em nome da metapsíquica ou da parapsicologia — que mais se 
assemelham a requintados processos de dúvida e negação —, porque ninguém consegue empanar os 
fatos mediúnicos da vida de Jesus, que, diante de todas as religiões da Terra, permanece por Sol 
indiscutível, a brilhar para sempre."   

 
Espirito Emmanuel   

Livro Seara dos Mediuns pelo espirito Emmanuel e psicografado pelo medium e espirito Francisco Candido Xavier 
[Essa é a 72ª lição do livro “Antologia Mediúnica do Natal”, editado pela FEB em 1966.]  
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Lição 10 

Mediunidade em Crianças e Adolescentes  
 
Duração: 1 hora  
 
1. Prece Inicial (5 minutos) 
2. Apresentar o PowerPoint: Espiritismo: Mediunidade em Crianças e Adolescentes, ou ler texto abaixo 
com os participantes: (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal  
4. Passes, Prece Final e Água  
	  
CRIANÇAS E MEDIUNIDADE 

 
Mediunidade irrompe em qualquer período da existência humana, seja na infância, adolescência, 
maioridade, senectude, produzindo, quando ostensivas, ruídos e inquietações, necessitando de 
conveniente orientação, adequada, qual ocorre com as demais faculdades emocionais, mentais, 
aptidões artísticas e culturais...(4) 
 
O ser humano é dotado de muitas faculdades, como a inteligência, a capacidade de produção de 
pensamento, consciência, força de vontade, memória, e também a capacidade de sentir, ver, ouvir, 
etc. E, entre estes, podemos, com certeza, incluir a habilidade mediúnica. 
 
Referências a fenômenos mediúnicos não são incomuns entre as crianças, e essas ocorrências, muitas 
vezes perturbam mais os pais do que as próprias crianças. Em apoio a isso, podemos citar o fato de 
que um número crescente de pais que buscam a ajuda de Centros Espíritas, relatam episódios 
mediúnicos vividos por seus filhos, alguns dos quais têm ocorrido em uma idade muito precoce. 
 
Na infância, invariavelmente apresenta-se turbulenta, porque a criança, não sabendo discernir a 
realidade objetiva das ocorrências espirituais, confunde-se e gera situações embaraçosas na família, 
quase sempre acontecendo momentos desagradáveis e perturbadores. (4) 
 
Esta circunstância levanta algumas questões: por que a faculdade mediúnica se apresenta em 
crianças? O que podemos inferir sobre esta situação? Afinal, quem é uma criança? 
 
Somente o espiritismo pode nos dar a chave para este enigma. Encontramos respostas no Pentateuco 
Espírita. Ele explica-nos que a criança é um espírito reencarnado. Ao esclarecer esta verdade, o 
Espiritismo promove uma notável revolução nas deduções e métodos de especialistas em 
desenvolvimento infantil. 
 
A criança não é uma tabula rasa, ou um adulto em miniatura, mas um espírito imortal, dono de uma 
coleção fantástica de experiências obtidas durante encarnações anteriores. Assim, quando, no 
momento do nascimento em que um recém-nascido dá o seu primeiro choro, isso significa que um 
espírito envolveu-se em um novo corpo físico, mas que traz uma longa história, cheia de erros e 
acertos, escrita ao longo do tempo, que continuará em sucessivas reencarnações futuras e 
indispensável, onde o Espírito, continuando em seu caminho para a perfeição, vai escrever novos 
capítulos no trabalhoso processo de evolução 
 
Na infância, porque ainda em fase complementar da reencarnação, o Espírito desfruta relativa 



	  	  	  	  	  	  
	  

Copyright	  2011	  –	  United	  States	  Spiritist	  Council	  –	  USSC	  	   Page	  75	  

liberdade, que lhe permite mais amplo contato com a realidade causal, aquela que diz respeito ao 
mundo de onde procede. Esse lugar permanece acessível ao seu trânsito, e as impressões mais fortes 
que dele são trazidas se exteriorizam pelo corpo físico. (1) 
 
Eclodem, então, nessa oportunidade, os fenômenos paranormais, propiciando as faculdades da 
clarividência e da clariaudiência, particularmente, e, sob mais direta indução dos Espíritos 
desencarnados, outras manifestações de natureza mediúnica propriamente ditas. (1) 
 
Não obstante, sob a proteção dos Guias Espirituais, a criança permanece vinculada à vida plena, 
tornando-se instrumento dúctil de comunicações medianímicas, mesmo que de forma inconsciente, o 
que lhe causa, em determinadas situações, receios e desequilíbrios compreensíveis. (1) 
 
Mediunidade não é uma capacidade inerente exclusivamente em adultos, nem é uma espécie de 
fenômeno que está relacionada apenas com um adulto crescido, e por causa disso, qualquer criança 
pode ser um médium em potencial. A mediunidade em uma criança pode ser despertada a qualquer 
momento. No entanto, isso não significa que os pais devem incentivar os filhos a praticar a 
mediunidade, porque ela pode interferir negativamente no desenvolvimento emocional da criança. A 
imaturidade do corpo e da mente são obstáculos importantes para um desenvolvimento equilibrado da 
mediunidade, e para a sua prática também. 
 
Considerando-se, porém, a sua falta de estrutura psicológica, porque em fase de desenvolvimento 
orgânico e psíquico, ela não deve ser encaminhada para experimentações paranormais, auxiliando-se-
lhe, entretanto, mediante os valiosos e oportunos recursos específicos da oração, da água 
magnetizada, das conversações edificantes, como terapia própria para a sua faixa de idade. (1) 
 
Allan Kardec, preocupado com a questão da mediunidade em crianças, propôs aos espíritos algumas 
perguntas sobre o assunto em O Livro dos Médiuns. No capítulo 18, item 221, questões 6, 7 e 8, ele 
pergunta: 
 
6) Será inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? 
“Certamente. E sustento que é muito perigoso porque esses organismos frágeis e delicados seriam 
muito abalados e sua imaginação infantil muito superexcitada. Assim, os pais prudentes as afastarão 
dessas idéias, ou pelo menos só lhes falarão a respeito no tocante às conseqüências morais.” 
 
7) Mas há crianças que são médiuns naturais, seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões. 
Haveria nesses casos o mesmo inconveniente? 
“Não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que pertence à sua própria 
natureza e que a sua constituição é adequada. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada 
e excitada. Observe-se que a criança que tem visões geralmente pouco se impressiona com isso. As 
visões lhe parecem muito naturais, de maneira que ela lhes dá pouca atenção e quase sempre as 
esquece. Mais tarde a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada, se ela conhecer o 
Espiritismo.” 
 
8) Qual a idade em que se pode, sem inconveniente, praticar a mediunidade? 
“Não há limite preciso na idade. Depende inteiramente do desenvolvimento físico e mais 
particularmente do desenvolvimento psíquico. Há crianças de doze anos que seriam menos 
impressionadas que algumas pessoas já formadas. Refiro-me à mediunidade em geral, pois a de efeitos 
físicos é mais fatigante para o corpo. Quanto à escrita há outro inconveniente, que é a falta de 
experiência da criança, no caso de querer praticá-la sozinha ou fazer dela um brinquedo. 
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O fenômeno mais comum observado em crianças é a clarividência.”  
 
É comum ouvir as crianças relatar a seus pais suas conversas com os seus avós falecidos, que agora são 
entidades desencarnadas. Em geral, estes são contatos agradáveis que inspiram confiança e 
serenidade para enfrentar os desafios do futuro. Como o fenômeno é a clarividência, eles podem ser 
considerados originários mais da mente (fenômenos anímicos)12 do que de um evento mediúnico. 
Percepções de algumas crianças, especialmente os contatos de mente para mente, são muito comuns. 
 
Atender ao filhinho com naturalidade, sem a contribuição fantasiosa do sobrenatural, evitando 
paisagens aflitivas geradas pelo medo, por ameaças inquietadoras, dando um toque natural ao 
fenômeno, de maneira a ser bem aceito e compreendido, é o primeiro dever dos pais ante 
a presença da mediunidade na família.. (4) 
 
Não é o mesmo quando falamos de desenvolvimento e estimulação da mediunidades em crianças. 
Desenvolvimento mediúnico durante a infância deve ser evitado, pois pode causar riscos para a saúde 
mental da criança. A criança não é capaz de lidar com a confusão mental que a mediunidade pode 
causar porque a sua mente é muita imatura para se defender contra possíveis invasões psíquicas. 
 
Nunca se deve permitir que a criança-médium participe de atividades mediúnicas, por mais se 
apresentem justificativas, considerando-se a impossibilidade de a mesma introjetar os ensinamentos 
espíritas específicos em relação à problemática, assim como à dificuldade de selecionar os conflitos 
que têm  lugar durante o período de educação da faculdade. (4) 
 
Se o seu filho ou filha mostra os primeiros sinais de mediunidade, é melhor que você, como pai ou 
mãe, explique o assunto para eles. A educação espírita adequada começa em casa, onde uma base 
forte pode ser colocada e, mais tarde complementada em Centros Espíritas. O caminho certo para o 
cuidado adequado a ser administrado é com o auxílio de uma Sociedade Espírita capaz de oferecer 
recursos de orientação, especialmente se a criança tem idade suficiente para participar de atividades 
apropriadas para dar-lhe encorajamento e apoio para superar quaisquer aflições existentes. 
 
A criança e o adolescente devem ser poupados das experiências mediúnicas organizadas em 
Instituições Espíritas, trabalhando-se-lhes os valores morais, edificando os sentimentos nobres e 
conduzindo-os pelos trilhos da alegria de viver como jovens equilibrados e saudáveis. (4) 
 
O exercício da mediunidade e os contatos explícitos com entidades desencarnadas que estão sofrendo, 
ou que têm intenções agressivas, pode causar desequilíbrios mentais nas crianças. (4) 
 
O desenvolvimento mediúnico não precisa ser apressado, porque ele vai estender-se ao longo da 
existência da pessoa, sempre exigindo estudo, reflexão e experiência. 

 
A prática do Espiritismo requer muito tato, a fim de desfazer as artimanhas de espíritos enganadores. 
Se eles são capazes de enganar os adultos, as crianças e os jovens, devido à sua inexperiência, são 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Por	  favor	  observe	  que	  os	  fenômenos	  anímicos	  são	  assim	  denominados	  porque	  eles	  são	  o	  produto	  da	  alma	  
da	  pessoa.	  Eles	  são	  diferentes	  do	  que	  se	  entende	  por	  animismo,	  no	  sentido	  de	  ser	  o	  produto	  da	  imaginação	  ou	  
interferência	   da	   pessoa.	   No	   Espiritismo	   animismo	   refere-‐se	   à	   intervenção	   da	   própria	   personalidade	   do	  
médium	  nas	  comunicações	  recebidas	  dos	  espíritos	  desencarnados.	  Dessa	  maneira,	  o	  médium	  transmite	  seus	  
conceitos	  e	  experiências	  pessoais	  como	  mensagens	  recebidas	  do	  além.	  Embora	  o	  animismo	  seja	  um	  problema	  
que	  precisa	  ser	  adequadamente	  tratado	  e	  corrigido,	  os	  espíritos	  guias,	  algumas	  vezes,	  fazem	  uso	  efetivo	  disso	  
a	  fim	  de	  treinar	  seus	  médiuns.	  	  	  	  
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mais propensos a serem enganados por eles. (2)  
 
Mesmo nas condições mais favoráveis, é de se desejar que uma criança dotada de mediunidade só a 
exerça sob a vigilância de pessoas experimentadas, que lhe ensinarão, por exemplo, o respeito devido 
às almas dos que se foram deste mundo. Vê-se, pois, que o problema da idade está subordinado tanto 
às condições do desenvolvimento físico, quanto às do caráter ou amadurecimento moral. Entretanto, o 
que ressalta claramente das respostas acima é que não se deve forçar o desenvolvimento da faculdade 
mediúnica nas crianças, quando ela não se desenvolver de maneira espontânea, e que em todos os 
casos é necessário empregá-la somente com grande circunspecção, não se devendo jamais provocá-la 
ou encorajar o seu exercício pelas pessoas fracas.(2)  

 
Devemos lembrar que a sabedoria divina nos deu esta fase na infância para que pudéssemos obter 
força e estar mais preparados para não comprometer as nossas futures funções. Qualquer ação 
antecipatória inserida antes da conclusão desta etapa pode comprometer o sucesso de nossa atual 
encarnação. (2)  
 
É expressivo o número de crianças-médiuns, pois que, a faculdade abençoada trabalha para a 

felicidade do espírito, assim como as demais de que se encontram possuídos... (4) 
 

“E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e 
os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos 

velhos sonharão sonhos.”  
(Atos, 2:17)  

 
 

ADOLESCENTES E MEDIUNIDADE 
 
A fase da adolescência, que geralmente acontece no período de 12 aos 18 anos de idade, é a fase em 
que vemos enormes mudanças no andamento da reencarnação atual. Nesse período da vida, o 
processo inicial da reencarnação, que coloca o espírito em condições de começar os seus desafios, 
chega ao fim. É exatamente nessa fase que a mediunidade começa a mostrar seus primeiros sinais.  
 
No período da adolescência, porém, em pleno desabrochar das forças sexuais, a mediunidade se 
apresenta pujante, necessitando de educação conveniente e diretriz adequada para ser controlada e 
produtiva. (1) 
 
No momento em que a glândula pineal libera os fatores sexuais complementares, e as demais do 
sistema endocrínico contribuem para o desenvolvimento da libido, a primeira, que era veladora da 
função genésica, transforma-se num fulcro de energia portador de possibilidades de captação 
parapsíquica, que dá lugar a uma variada gama de manifestações. (1) 
 
Os conflitos comportamentais do adolescente, naturais, nesse período, abrem espaço para um mais 
amplo intercâmbio com os Espíritos, que se comprazem em afligir e em perturbar, considerando a 
ignorância da realidade em que se demoram. (1) 
 
Tratando-se de ser humano em progresso com um passado a reparar, o adolescente é convidado ao 
testemunho evolutivo, por cujo meio se retempera no exercício do bem e das disciplinas morais, 
fortalecendo-se para desempenhos futuros de alto coturno. (1) 
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Nesse estágio de capacitação intelectual, o intercâmbio psíquico com os desencarnados torna-se mais 
viável e fecundo, merecendo cuidados especiais, que orientem o sensitivo para o ministério de amor e 
de iluminação dele próprio, assim como do seu próximo e da sociedade como um todo.(1) 
 
Ocasionalmente, alguns adolescentes mostram-se mais maduros do que muitos adultos em sua 
exploração de questões espirituais. Os pais devem respeitar e estimular os jovens a estudar a 
espiritualidade, ajudando-os a compreender a vida e sua própria mediunidade, logo que as primeiras 
manifestações apareçam. Neste esforço, é aconselhável procurar ajuda de um Centro Espírita onde as 
pessoas experientes na educação espírita de crianças e jovens apresentarão a eles os fatos a respeito 
da mediunidade, evitando assim a formação de instabilidade desnecessária em suas mentes jovens. Ao 
proceder desta forma, os problemas relacionados com a obsessão, bem como a possibilidade de uma 
concentração excessiva sobre o fenômeno em si, o que poderia prejudicar o estudo filosófico, serão 
evitados. 
 
De qualquer modo, o desenvolvimento da mediunidade na adolescência deve sempre ser efetuado de 
maneira a evitar os problemas relacionados com as suas atividades escolares. O adolescente deve ser 
motivado a ser responsável na escola e nos estudos espirituais. 
 
Quando os adolescentes, devido às suas expressões verbais, maturidade e auto-confiança para lidar 
com os fenômenos mediúnicos, mostrarem compreensão e maturidade no exercício de sua 
mediunidade, não há risco envolvido na sua participação em reuniões com adultos praticantes, desde 
que eles sejam assistidos por pessoas mais experientes. 
 
É expressiva a relação dos adolescentes que foram convidados a atividades missionárias através da 
mediunidade, confirmando a existência do mundo espiritual e o seu intercâmbio incessante com as 
criaturas humanas que habitam o mundo físico. (1) 
 
Joana d’Arc, aos quatorze anos de idade, manteve demorados diálogos com os Espíritos que se diziam 
Miguel Arcanjo, Catarina e Margarida, considerados santos pela Igreja católica, que a induziram ao 
comando do desorganizado exército francês para as lutas contra os ingleses, culminando com a 
coroação de Carlos 7º, em Reims, que a abandonaria depois ao próprio destino de mártir... (1) 
 
Bernadette Soubirous, aos quatorze anos, na gruta de Massabiélle, em Lourdes, na França, teve 
dezoito contínuos encontros com uma Entidade luminosa, que lhe afirmou ser Maria de Nazaré. (1) 
 
Três crianças, na gruta da Iria, em Fátima, Portugal, igualmente mantiveram contato e dialogaram 
com outro ser espiritual, que informava ser a mesma Senhora. (1) 
 
Catarina e Margarida Fox tornaram-se instrumento da comunicação lúcida com o mundo espiritual, em 
Hydesville, nos Estados Unidos, e inauguraram a Era Nova para a comunicabilidade com os seres de 
além-túmulo. (1) 
 
Allan Kardec acompanhou e estudou as excelentes mediunidades das adolescentes irmãs Baudin, de 
Aline Carlótti, de Japhet e de Ermance Dufaux, que contribuíram expressivamente para as 
incomparáveis páginas de ciência, filosofia e religião que constituem a Codificação do Espiritismo. (1) 
 
William Crookes, em Londres, para que a estudasse e investigasse exaustivamente, produzindo 
extraordinárias manifestações de ectoplasmia, nas quais se apresentava materializado o Espírito Katie 
King(1) 
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Daniel Dunglas Home, desde os dez anos de idade, tornou-se admirável médium de efeitos físicos, 
havendo sido investigado demoradamente por eminentes cientistas que lhe autenticaram as 
faculdades mediúnicas, o mesmo que fizeram inúmeras cortes européias pelas quais passeou a sua 
paranormalidade. (1) 
 
Mais recentemente, inumeráveis instrumentos mediúnicos deram início ao desdobramento das suas 
faculdades paranormais exuberantes, que brotaram na infância e atingiram o apogeu no período da 
adolescência, tornando-se verdadeiros exemplos dignos de ser seguidos, pela abnegação e edificação 
dos ideais do bem que realizaram e que prosseguem desenvolvendo. (1) 
 
O adolescente deve enfrentar os desafios de natureza parapsicológica e mediúnica com a mesma 
naturalidade com que atende as demais ocorrências do período de transição, trabalhando-se 
interiormente para crescer moral e espiritualmente, tornando a vida mais digna de ser vivida e com 
um significado mais profundo, que é o da eternidade do ser. (1) 
 
Os pais devem sempre oferecer aos seus filhos o Espiritismo como uma opção na busca da 
espiritualidade. A melhor ferramenta para motivar os adolescentes a dedicar mais tempo aos estudos 
espirituais sempre será o comportamento dos pais e seus exemplos. 
 
Obsessão em Crianças e Adolescentes 
 
Há ainda um outro aspecto importante que devemos abordar sobre os fenômenos psíquicos e 
mediúnicos, em relação à crianças e adolescentes: nem sempre é o caso de que eles apresentem sinais 
de mediunidade. Eles também podem indicar um processo de obsessão. 
 
Inúmeros fenômenos, portanto, que ocorrem no desenvolvimento do adolescente — conflitos fóbicos, 
transtornos neuróticos e psicóticos, insegurança, insônia, instabilidade sexual, além das conhecidas 
causas genéticas, psicológicas, psicossociais, também podem ter sua origem nas obsessões, que são 
interferências de Espíritos sem orientação no comportamento do jovem, como desforços de dívidas 
pretéritas ou mecanismos de burilamento interior para o próprio progresso moral.  (1) 
 
Sem dúvida, nesse período da existência, as dívidas pretéritas ressumam vigorosas, e aqueles que 
ainda se sentem infelizes por haverem sido vítimas, acorrem pressurosos, na sua ignorância, em busca 
do desforço em relação ao inimigo ora reencarnado. Não vêem a criança, mas sim o algoz que os 
infelicitou, embora o novo corpo no qual se encontra, descarregando os seus sentimentos inferiores e 
perversos, em forma de vindita infeliz. (4) 
 
O antídoto ao ódio é sempre o amor revestido de compreensão do sofrimento do próximo, ao tempo 

em que busca diminuir-lhe as conseqüências danosas.. (4) 
 
Em seu livro, Psicologia e Mediunidade, Adenauer Novaes refere-se às obsessões em crianças e diz: 
 
“As obsessões em crianças não são comuns, não só pela sua conduta inocente, pela proteção de que 
gozam, como também pela pouca influência dos complexos inconscientes. Quando crianças estiverem 
sob influência espiritual obsessiva devem os pais procurar tratamento espiritual e psicológico. Este 
último, nos casos em que o comportamento da criança e sua compreensão de mundo estejam 
visivelmente comprometidos.”  
 
“Talvez pelo fato de estar camuflado num corpo muito infantil, o encarnado saia temporariamente 
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(até a puberdade) do foco de desencarnados inimigos. Escondem-se até que a reencarnação se 
complete no início da adolescência.”  
 
“Quando os pais notarem que seus filhos possam estar sofrendo algum tipo de obsessão (sono 
frequentemente agitado, comportamento inabitual, doenças sem diagnóstico específico, medos sem 
causa aparente, agressividade não típica, hiperatividade fora do comum, sentimento de perseguição 
por vultos estranhos, etc.) devem levá-los a tratamento médico-psicológico e a tratamento espiritual à 
base de passes.”  
 
“Crianças que apresentam transtornos psíquicos com influência espiritual obsessiva devem ser 
conduzidas a tratamento psicológico ou psiquiátrico, conforme seja o caso, e a tratamento espiritual, 
sem ser conduzida à reunião mediúnica ou ao desenvolvimento de sua faculdade.” 
 
A faculdade mediúnica, portanto, no período infantil, é portadora de um alto significado no processo 
do restabelecimento da paz de todos os infratores, que poderão, passado esse período, liberar-se dos 
fenômenos ostensivos, mantendo a percepção natural, sem transtornos nem aflições. (4) 
 
As experiências que ficam no inconsciente irão trabalhar-lhes a compreensão e a certeza da 
imortalidade da alma, melhor ensejando-lhes o crescimento íntimo em relação aos deveres para 
consigo mesmo, com o próximo e com Deus. (4) 
 
Além disso, a fim de evitar problemas mais graves relacionados com a obsessão ou aproximação 
espiritual é fundamental para que os pais tragam para os filhos as primeiras noções de uma conduta 
moral bem guiada. Religião tem um peso ético e moral significativo no desenvolvimento do caráter e 
na afirmação da personalidade das crianças à medida que elas crescem. 

 
A religião desempenha um papel importante na formação moral e cultural do adolescente, por 
propiciar-lhe a visão da imortalidade, dilatando-lhe a compreensão em torno da realidade da vida e 
dos seus objetivos essenciais. (3) 
 
Através dos seus postulados básicos, o educando nela haure a consciência de si e o começo do 
amadurecimento dos valores significativos, que se lhe incorporarão em definitivo, estabelecendo-lhe 
paradigmas de comportamento para toda a existência. Mesmo quando, na fase adulta, por esta ou 
aquela razão, a religião é contestada, ou colocada em plano secundário, ou mesmo combatida, nos 
alicerces do inconsciente permanecem os seus paradigmas que, de uma ou outra forma, conduzem o 
indivíduo nos momentos de decisão significativa ou quando necessita mudar de rumo, ressurgindo 
informações arquivadas que contribuirão para a decisão mais feliz. (3) 
 
Ao demonstrar a precedência do Espírito antes do corpo, a sua sobrevivência à morte física, e o 
mecanismo de reencarnações, o Espiritismo nos fornece ferramentas para proteger-nos de influências 
espirituais negativas que, muitas vezes, são o resultado de nosso próprio comportamento. 
 
O Espiritismo, estimulando os potenciais internos do ser, conduz às possibilidades que podem ser 
aplicadas com coragem, programando e reprogramando atividades que lhe ensejem a felicidade, que é 
a meta da existência terrena. A sua proposta de salvação não se restringe à vida após a vida, mas a ̀ 
liberação dos conflitos atuais. (3) 
 
A religião espírita dinamiza o interesse humano pelo seu auto-aprimoramento, trabalhando-lhe o 
mundo íntimo, para que, consciente de si, eleve-se aos patamares superiores da existência, sem 
abandonar o mundo no qual se encontra em processo de renovação. (3) 



	  	  	  	  	  	  
	  

Copyright	  2011	  –	  United	  States	  Spiritist	  Council	  –	  USSC	  	   Page	  81	  

 
Adentrando-se pelos postulados da religião espírita, o adolescente dispõe de um arsenal valioso de 
informações para uma crença racional, que enfrenta o materialismo na sua estrutura, usando os 
mesmos argumentos que a ciência pode oferecer, ciência que, por sua vez, é, também, a Doutrina 
Espírita. (3) 
 
Nunca olvidar-se, portanto, diante de fenômenos mediúnicos no lar, especialmente na infância, que 
somente o conhecimento do Espiritismo pode oferecer roteiros de segurança e orientação para o bom 

desempenho da faculdade. (4)  
 
Da mesma forma que o desabrochar da adolescência exige valiosos contributos da família, da escola, 
da sociedade, a religião espírita é também convidada a brindar esclarecimentos e terapias para bem 
conduzir a paranormalidade, as manifestações mediúnicas que fazem parte da existência e se 
integram em a natureza humana. (3) 

 
“A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda carne e  

prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra.”  
Emmanuel (O Consolador, questão no. 382)  
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ATIVIDADE SEMANAL 
 
O participante deve: 
 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

 
Vigiemos e Oremos 
  
“Vigiai e orai, para não cairdes em tentação.” Jesus — (Mateus, 26:41.) 
  
  
As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim 
como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. 
Renascemos na Terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas 
do reajuste. 
Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de 
inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos 
pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. 
Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em 
contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar 
em nossa vida os valores da boa-vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem 
incessante. 
Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo, sem tentações. Elas nascem 
contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates, 
dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa 
extrair as boas sementes. 
Caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar 
obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de 
lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. 
Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não 
sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sob os aguilhões da resistência 
que sorrir sob os narcóticos da queda. 
   
XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. Pelo Espírito Emmanuel. 26. ed. Rio de 
Janeiro: FEB, 2001. Cap. 110, p. 253-254. 
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Lição 11 
Importantes Considerações sobre Mediunidade  
 
Duração: 1 hora  
 
1. Prece Inicial (5 minutos) 
2. Apresentar o PowerPoint: Mediunidade e A Natureza das Comunicações, ou ler o texto abaixo com 
os participantes: (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal  
4. Passes, Prece Final e Água  
	  
MEDIUNIDADE 
 
Toda atividade mediúnica que se inclina para o superficial, atendendo apenas à curiosidade nociva ou 
leviandade, em detrimento da bondade e do sentido 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 físico 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 medida que os conceitos verdadeiramente nobres e a finalidade da mediunidade se tornam mais 
aparente, através do trabalho de bons médiuns que estão dispostos a servir, mesmo com sacrifício, e 
que continuam o processo de transformação interior como uma prática constante, a verdade desta 
faculdade vai se tornar cada vez mais evidente. 
  
Até agora, devido às imperfeições humanas, este processo de transformação ocorreu apenas em casos 
raros. No entanto, isso não significa que, hoje, o que a pessoa comum é capaz de atingir não seja 
válido. Pelo contrário, é extremamente válido uma vez que, se a mediunidade não é praticada, 
enquanto simultaneamente continuar o trabalho de transformação interior, os médiuns nunca irão 
alcançar o objetivo desejado. 
 
Se nossas faculdades mediúnicas são pobres nesta vida, então vamos trabalhar ainda mais para que 
elas possam amadurecer e ser de maior assistência na próxima encarnação! Altos níveis de 
mediunidade, como a apresentada por Emmanuel Swedenborg, Andrew Jackson Davis, Edgar Cayce, 
Francisco Cândido Xavier, Divaldo P. Franco e outros, não foram alcançadas em apenas uma 
encarnação! 
 
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. 

 
A mediunidade educada, oferecida pelo Espiritismo, e utilizada por médiuns desinteressados, trará 
luz, amor, esperança e renovação da fé para a humanidade que sofre, juntamente com misericórdia e 
perdão.  
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Vale ressaltar que, no trabalho da mediunidade, existem duas áreas de atividades: 

 
 O Aspecto Material - profissionalmente ou particularmente, 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 sentido de criar e manter uma atmosfera de fraternidade em nossas 
vidas profissionais e domésticas; de igual importância é a criação de solidariedade humana 
através da atenção aos necessitados, tanto encarnados como desencarnados.                                                                                   

 
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. 
 
Todos os trabalhos de assistência realizado pelo médium, como para qualquer pessoa, trazem a 
garantia de proteção de nossos amigos espirituais e benfeitores. Os bons Espíritos sempre simpatizam-
se, tornam-se conectados, e ajudam aqueles que se dedicam a ajudar aos outros..  
 
PREPARAÇÃO DO GRUPO MEDIÚNICO13 
 
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. 
 
Vamos supor que um grupo de pessoas decida organizar um trabalho de resgate, ou de desobsessão. O 
primeiro passo, portanto, que deve dar alguém que pretenda organizar um grupo mediúnico é 
selecionar as pessoas que irão compô-lo. É bom que isto se faça mesmo antes de se decidir que tipo de 
trabalho será executado. 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. Lá é que se realiza a parte 
mais crítica e delicada das responsabilidades atribuídas a qualquer grupo mediúnico, desde o 
cuidadoso planejamento das tarefas até a sua realização, no plano físico.      
  
Os componentes  encarnados já fazem bastante quando não atrapalham, não perturbam, não 
interferem negativamente. É óbvio que ajudam de maneira decisiva, quando se portam com 
dignidade, em perfeita harmonia com o grupo; mas se não puderem ajudar, que pelo menos não 
dificultem as coisas.  
 
Após algum tempo de estudo teórico fica decidido que os componentes do grupo estão preparados 
para o trabalho e assim estão igualmente dispostos aos sacrifícios e às renúncias que o trabalho impõe. 
A tarefa precisa ser desenvolvida com muita assiduidade e continuidade ininterrupta. Nem sempre 
estaremos fisicamente dispostos a ela, em virtude do cansaço, das lutas naturais da vida diária, do 
desgaste e das tensões provocados pela atividade profissional, dos inconvenientes oriundos de 
pequenas indisposições orgânicas.    
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Trechos	  do	  livro	  Diálogo	  com	  as	  Sombras,	  escrito	  por	  Herminio	  Miranda.	  
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O dia destinado à reunião exige renúncias diversas, pequeninas, mas às quais nem sempre estamos 
acostumados: moderação e vigilância, por exemplo. Como os trabalhos são usualmente realizados à 
noite, não podemos destiná-la ao convívio da família, aos passeios, às visitas, ao relaxamento, à 
leitura de livro recreativo ou à novela de televisão. É um dia de recolhimento íntimo, ao qual temos 
que nos habituar, aos poucos. Estamos cientes disso. 
 
Da mesma forma, encontramo-nos perfeitamente conscientizados das responsabilidades que 
assumimos. Vamos nos defrontar com espíritos desajustados que, no desespero em que se 
precipitaram, 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 aflitivamente. A 
responsabilidade é grande, pois, e sabemos disso. Encontraremos percalços e nos empenharemos em 
lutas renhidas pelo bem. Mesmo assim, desejamos o grupo. Um pouco de humildade nos fará, aqui, um 
bem enorme.   
 
Não planejamos um grupo para reformar o mundo, nem para conquistar todos os grandes espíritos que 
se debatem nas sombras. Haveremos de nos preparar apenas para a nossa pequena oferenda. Os 
orientadores espirituais saberão o que fazer dela, porque, muito melhor do que nós, estão em 
condições de avaliar as nossas forças, recursos, possibilidades e intenções, bem como as nossas 
fraquezas. O planejamento é realizado no mundo espiritual. A nós, encarnados, caberá executá-lo, 
dentro das nossas limitações. De tudo isto estamos conscientes.  
 
Minutos antes de iniciar a sessão, todos se dirigirão, em silêncio, ao cômodo destinado 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. A essa altura, a sala já está preparada pelos responsáveis espirituais.   
 
Depois de todos esses preparativos, os trabalhadores do mundo espiritual inspecionam o cômodo, 
dando voltas em torno da mesa e providenciando para que fossem estabelecidas certas “ligações” com 
o plano superior, através de aparelhos e “fios” luminosos que se prendem às cadeiras de cada 
membro, atendendo a características específicas de suas mediunidades, bem como às condições do 
espírito que será trazido para tratamento.   
 
É imperativo 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 destinado. Em 
hipótese alguma deve permitir-se que, por iniciativa dos manifestantes, ou não, seja ultrapassada a 
hora. 
    
O trabalho mediúnico é protegido e assistido por uma equipe de segurança, composta de obreiros do 
lado de lá. Esgotado o prazo, eles têm que se retirar, de vez que outras tarefas inadiáveis os 
aguardam alhures, e o mecanismo de segurança fica substancialmente enfraquecido. Os espíritos 
turbulentos, sabendo disso, procuram demorar-se, para provocar distúrbios e levar o pânico ao grupo.   
 
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. Inúmeras vezes, os Espíritos em tratamento nos dizem 
claramente que nos seguiram em nossa atividade normal. Desejam testar a boa-vontade, avaliar a 
sinceridade, ajuizar-se do comportamento de cada membro do grupo, especialmente do médium pelo 
qual se manifestaram e do dirigente que se incumbiu de doutriná-los. É preciso que se tenha o cuidado 
para não pregar uma coisa e fazer outra inteiramente diversa.   
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Por outro lado, aqueles companheiros particularmente enfurecidos tentarão, no desespero 
inconsciente em que se acham, envolver-nos com seus artifícios. Se, no decorrer da semana, 
oferecemos brechas causadas por impulsos de cólera, de maledicência, de intolerância, de 
invigilância, enfim, estaremos admitindo, na intimidade do ser, emanações negativas que os 
companheiros infelizes estão sempre prontos a emitir contra nós, na esperança de nos neutralizar, 
para que possam continuar no livre exercício de suas paixões e desvarios. Todo cuidado é pouco. Nos 
momentos em que sentirmos que vamos fraquejar, recomenda-se uma parada para pensar e uma 
pequena prece, qualquer que seja o local onde nos encontremos. Os irmãos desesperados certamente 
nos cobrarão, no próximo encontro, as fraquezas que conseguiram identificar em nós. É claro que não 
nos podemos colocar como seres puríssimos e redimidos, incapazes de errar. Estejamos, assim, 
preparados para uma interpelação.           
 
É oportuno colocar, aqui, um argumento muito válido, em favor da continuidade dos trabalhos e da 
assiduidade dos médiuns. Como não ignoram, aqueles que cuidam desses problemas, os benfeitores 
espirituais escolhem, para cada manifestante, o médium que lhe seja mais indicado pelas 
características 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 expectativa, suspenso, aguardando a próxima 
oportunidade. Assim, a não ser por motivos muito fortes e justificados, a assiduidade dos médiuns e a 
continuidade do trabalho são vitais ao seu bom rendimento.    
  
A Natureza das Comunicações  
 
Médiuns, especialmente aqueles que são novatos, estão sempre preocupado em serem capazes de 
diferenciar entre um espírito superior ou um sofredor quando recebem uma comunicação espiritual. 
Esta questão requer uma análise detalhada, por isso vamos nos referir ao "O Livro dos Médiuns", 
capítulo X - "Natureza das comunicações.” 
 
Se houvermos compreendido bem, segundo a escala espírita (O Livro dos Espíritos, nº 100) a infinita 
variedade dos Espíritos no tocante à inteligência e à moralidade, facilmente conceberemos as 
diferenças existentes em suas comunicações. Elas devem refletir a elevação ou a inferioridade de suas 
idéias, seu saber ou sua ignorância, seus vícios e suas virtudes. Numa palavra, não devem assemelhar-
se mais do que as dos homens, desde o selvagem até o mais esclarecido.   
   
Os diferentes tipos de comunicação podem ser classificados em quatro categorias principais. Segundo 
suas características decisivas, elas se apresentam: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas.  
	  

 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 satisfação 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 mistificar os que em a fraqueza e às vezes a 
presunção de acreditar nas suas palavras.   
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 Comunicações sérias são as que tratam de assuntos sérios e de maneira ponderada. Toda 
comunicação que tenha uma finalidade útil, mesmo que de interesse particular, é 
naturalmente séria, mas nem por isso está isenta de erros. Os Espíritos sérios não são todos 
igualmente esclarecidos. Há muitas coisas que eles 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.     

 
É, pois, necessário distinguir as comunicações verdadeiramente sérias das comunicações falsamente 
sérias, o que nem sempre é fácil, porque é graças à própria gravidade da linguagem que certos 
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.    
 

 Comunicações instrutivas são as comunicações sérias que têm por finalidade principal algum 
ensinamento dado pelos Espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. Sua maior ou 
menor profundidade dependem do grau de elevação e de desmaterialização do Espírito. Para 
se obterem proveitos reais dessas comunicações, é necessário que elas sejam regulares e 
seguidas com perseverança. Os Espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e 
perseveram, deixando aos Espíritos levianos o cuidado de divertir os que só vêem nas 
comunicações uma forma de distração passageira.   

 
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. Se necessitamos de experiência para julgar os homens, de mais ainda talvez necessitemos 
para julgar os Espíritos.  
 
Dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas nós a supomos verdadeiras, porque uma 
coisa que não fosse verdadeira não poderia ser instrutiva, mesmo que transmitida na mais empolgante 
linguagem. Não poderíamos, pois, incluir nesta categoria certos ensinos que de sério só tem a forma, 
frequentemente empolada e enfática, através da qual Espíritos mais presunçosos do que sábios 
procuram enganar. Esses Espíritos, porém, não conseguindo suprir o próprio vazio, não poderiam 
sustentar o seu papel por muito tempo. Logo mostrariam o seu lado fraco, por pouco que as suas 
comunicações tenham continuidade ou que se saiba empurrá-los até os seus últimos redutos.   

 
Parafraseando a passagem bíblica, "você conhece uma árvore pelos seus frutos". Você vai 
aprender a reconhecer que tipo de espírito está tentando se comunicar com você pelo 
"sentimento" que você recebe do espírito, pela forma como o espírito se comunica, pelo tipo 
de mensagem que o espírito quer comunicar e pela vontade do espírito a respeitar você e seu 
livre-arbítrio. 

Uma	  pergunta	  comum	  que	  pode	  surgir	  é:	  	  
	  
Que	  tipo	  de	  preparações	  o	  médium	  deve	  fazer	  para	  manter	  afastados	  os	  espíritos	  ignorantes	  e	  usar	  
este	  dom	  para	  o	  bem?	  	  	  
	  
Vamos	  nos	  referir	  à	  alguns	  trechos	  dos	  livros	  de	  Eliseu	  Rigonatti:	  Desenvolvimento	  da	  Mediunidade,	  
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Qualidades	  de	  um	  Bom	  Médium,	  A	  Mediunidade	  Sem	  Lágrimas,	  e	  Estudando	  a	  Mediunidade.14	  	  
	  
Seriedade sobre a finalidade e utilização 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 (tanto encarnados e desencarnados) e através de sua cooperação na 
disseminação de mensagens instrutivas e inspiradoras. Portanto, eles só usam suas faculdades para fins 
bons e úteis. Eles não exploram seus irmãos do plano espiritual com pedidos de ajuda em assuntos 
materiais ou desejos espirituais inferiores, nem exercem a sua faculdade para satisfazer os curiosos e 
indiferentes, ou para qualquer outra finalidade fútil.	  
 
Modéstia / Humildade: Os Espíritos nos ensinam que o orgulho é a mais influente das imperfeições 
morais e continuamente 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. Ele também reconhece que ele 
não é infalível e, quando enganado por espíritos enganadores, ele entende que isso aconteceu devido 
a uma falha em seu caráter ou algum erro em sua conduta. O médium humilde está disposto a praticar 
regularmente a auto-crítica, a fim de reconhecer seus próprios erros e evitar desequilibrar-se (com 
entusiasmo excessivo, apatia para com os resultados, ou ficar à mercê de Espíritos ignorantes, que 
podem planejar seu fracasso). Além de praticar a auto-crítica, o bom médium também está aberto a 
críticas construtivas de amigos e mentores confiáveis, e até mesmo procura por conselho e orientação. 
 
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, reconhecendo o poder que têm para determinar que tipo de seres invisíveis o 
acompanha, o influencia, e se comunicam através dele. Este médium procura desenvolver as 
qualidades que atraem bons espíritos, como a bondade, boa vontade, amor ao próximo e 
desprendimento das coisas terrenas, enquanto trabalha para superar quaisquer tendências ou fraqueza 
momentânea nas características que repelem espíritos bons, como o orgulho, vaidade, egoísmo, 
inveja, ódio, ganância e apego aos bens materiais. 
 
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. Se, por algum motivo, sua 
mediunidade for suspensa, ele vai olhar para dentro de si mesmo procurando pela causa e esperar 
pacientemente para quando lhe for permitido (pela autoridade espiritual que ele respeita) retomar 
seu trabalho. 
 
Devotamento: Um médium devotado está disposto a sacrificar o seu tempo, energia, hábitos, prazeres 
materiais, etc, para o benefício 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. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
         14 (São	  Paulo:	  Editora	  Pensamento	  Ltda)	  
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Boa Vontade e Benevolência: Um médium com boa vontade participa de uma reunião com a 
felicidade e satisfação  pela oportunidade de trabalhar e se esforça por integralmente durante os 
momentos dedicados ao seu desenvolvimento. Com benevolência, este médium servirá a todos que lhe 
é capaz de ajudar com a mesma compaixão e boa vontade. 
 
Discrição: Um médium que pratica sua faculdade com discrição vai ajudar aqueles em necessidade 
sem fazê-los sentir humilhados ou envergonhados, e mantendo para si mesmo (ou seja, não comentar) 
as situações das pessoas, não importa o quão dramática 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 crítica das comunicações dos espíritos, que deve ser uma 
prática regular de todos os médiuns e participantes 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. Da mesma forma, eles 
não buscam o elogio ou apreciação da humanidade e humildemente esperam sua recompensa no reino 
dos Céus. 
 
Nunca percamos de vista o fato de que a mediunidade é comum a todos os seres humanos, em um grau 
maior ou menor, mas que é também um sinal de dívidas do passado, através da qual nos é dada a 
possibilidade de expiação. 
 
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 Espiritismo é 
um fenômeno não esclarecido.   

 Mediunidade com o Espiritismo, mas sem os ensinamentos de Jesus é uma 
realização incompleta.  

 Mediunidade com ambos os ensinamentos de Jesus e o Espiritismo é uma vitória 
espiritual garantida, e a valorização dos talentos espirituais.  

 Portanto, a formação da trilogia composta pelo Evangelho, Espiritismo e 
Mediunidade é essencial. 
 

 
 

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

Emmanuel (Religião dos Espíritos, “Mediunidade e Dever”) 
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ATIVIDADE SEMANAL 
Os participantes devem: 

1. Ler o texto abaixo 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

TRÊS ATITUDES  
Entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, 
obscurecendo a palavra da Esfera Superior, e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável 
para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas TRÊS atitudes, em 
alguns dos quadros e circunstâncias da vida. 
 
No Trabalho:  
O egoísmo faz o que quer. 
O orgulho faz como quer. 
O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações.  
 
Na Amizade:  
O egoísmo utiliza as situações.  
O orgulho clama por privilégios.   
O bem renuncia ao bem próprio.  
 
Na Fé:  
O egoísmo aparenta.  
O orgulho reclama. 
O bem ouve.  
 
Na Responsabilidade:  
O egoísmo foge.  
O orgulho tiraniza.  
O bem colabora.  
 
Na Dor Alheia:  
O egoísmo esquece.  
O orgulho condena.  
O bem ampara.  
 
No Estudo:  
O egoísmo finge que sabe.  
O orgulho não busca saber.  
O bem aprende sempre, para realizar o melhor. 
 
Médiuns, a orientação da doutrina Espírita é sempre clara.  
O egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos, em toda parte, ao vício e à 
delinquência, em angustiantes processos obsessivos, e só o bem é capaz de filtrar com lealdade a 
Inspiração Divina, mas, para isso, é preciso querê-lo e praticá-lo; acima de tudo, é preciso querê-lo e 
praticá-lo com todas as forças do coração.  . 

XAVIER, Francisco Cândido. Seara dos Médiuns. Pelo espírito Emmanuel.  
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Lição 12 
Espiritismo: Mediunidade - Perguntas e Respostas 
 
Duração: 1 hora  
 
1. Prece Inicial (5 minutos) 
2. Apresentar o PowerPoint: Espiritismo: Mediunidade - Perguntas e Respostas, ou ler o texto abaixo 
com os participantes: (30 minutos) 
3. Distribuir a Atividade Semanal  
4. Passes, Prece Final e Água  
	  
Abaixo está uma lista crescente de perguntas e respostas para ajudar a esclarecer certos aspectos da 
mediunidade.15 
 
1-‐	  O	  que	  é	  um	  médium?	  
Um	  médium	  é	  aquele	  que	  possui	  a	  capacidade	  de	  perceber	  o	  mundo	  espiritual	  de	  alguma	  forma.	  Como	  
essa	  consciência	  é	  encontrada	  em	  todos,	  o	  Espiritismo	  ensina	  que	  "todos	  somos	  médiuns".	  Agora,	  por	  
uma	  questão	  de	  clareza,	  quando	  o	  Espiritismo	  fala	  sobre	  mediunidade	  se	  refere	  a	  indivíduos	  cuja	  
consciência	  do	  mundo	  Espiritual	  chegou	  a	  um	  nível	  em	  que	  eles	  estão	  conscientes	  dos	  fenômenos,	  e	  na	  
qual	  existe	  a	  possibilidade	  de	  uma	  direta	  e	  controlada	  comunicação	  espiritual.	  Em	  todos	  os	  fenômenos	  
mediúnicos	  o	  médium	  é	  apenas	  o	  mensageiro	  para	  a	  comunicação	  e	  não	  o	  autor	  da	  mensagem.	  
	  
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	  particulares.	  Este	  tipo	  
particular	  de	  consciência	  é	  como	  qualquer	  outro	  dos	  nossos	  sentidos.	  
	  
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	  evolutivo,	  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	  atingiu	  um	  certo	  nível,	  a	  capacidade	  se	  
mostrará	  durante	  a	  próxima	  encarnação	  da	  pessoa.	  
	  
4-‐	  Será	  que	  por	  ser	  um	  médium	  ativo	  eu	  sou	  mais	  evoluído	  do	  que	  aqueles	  que	  não	  o	  são?	  	  
Isso	  depende	  muito	  do	  que	  você	  quer	  dizer	  com	  "mais	  evoluído".	  Certamente,	  sendo	  um	  médium	  ativo	  
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	  eticamente,	  moralmente	  ou	  espiritualmente	  evoluído,	  então	  a	  resposta	  é	  não.	  O	  
desenvolvimento	  	  mediúnico	  de	  uma	  pessoa	  não	  reflete	  sua	  evolução	  em	  qualquer	  outro	  aspecto	  de	  seu	  
ser.	  Qualquer	  um,	  desde	  o	  mais	  ético,	  ao	  indivíduo	  mais	  antiético,	  pode	  desenvolver	  a	  capacidade	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 O	  Spiritist	  Group	  of	  New	  York,	  Inc.	  originalmente	  preparou	  este	  material	  que	  pode	  ser	  achado	  no	  website	  www.sgny.org	  
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mediúnica.	  Você	  deve	  ver	  a	  mediunidade	  como	  você	  vê	  qualquer	  outra	  habilidade,	  como	  um	  talento	  
para	  esportes,	  música	  ou	  carpintaria.	  Qualquer	  pessoa	  pode	  possuir	  tais	  dons,	  mas	  isso	  não	  implica	  um	  
nível	  de	  crescimento	  ético	  ou	  espiritual	  elevado	  ou	  não.	  
	  
5-‐	  Se	  a	  mediunidade	  não	  tem	  nada	  a	  ver	  com	  a	  evolução	  espiritual	  ou	  ética	  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.	  Desenvolvimento	  de	  
uma	  maior	  consciência	  de	  Deus,	  e	  do	  resto	  do	  universo,	  é	  um	  passo	  perfeitamente	  razoável	  e	  necessário	  
para	  a	  evolução	  de	  qualquer	  ser	  inteligente.	  
	  
6-‐	  O	  que	  você	  quer	  dizer	  quando	  diz	  que	  a	  mediunidade	  é	  um	  instrumento	  para	  a	  aprendizagem?	  
Qualquer	  instrumento	  ou	  experiência	  que	  é	  uma	  parte	  de	  nossas	  vidas	  é	  uma	  parte	  crítica	  do	  processo	  
de	  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	  ético,	  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	  ético	  como	  se	  faz	  
com	  outras	  escolhas.	  	  	  
Você	  abusa	  a	  mediunidade	  quando	  você	  a	  usa	  para	  explorar	  os	  outros,	  para	  causar	  danos,	  para	  auto-‐
indulgência,	  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.	  
A	  forma	  como	  usamos	  a	  nossa	  mediunidade	  e	  as	  conseqüências	  desses	  usos	  nos	  fará	  diretamente	  
conscientes	  das	  nossas	  virtudes	  e	  nossos	  defeitos.	  
	  
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.	  	  
Pense	  em	  como	  pode	  ser	  destrutivo	  o	  objetivo	  do	  lucro,	  por	  exemplo,	  para	  uma	  organização	  de	  caridade	  
ou	  religiosa,	  ou	  de	  um	  governo.	  Desta	  forma,	  o	  objetivo	  de	  ganho	  pessoal	  irá	  deformar	  qualquer	  
tentativa	  de	  usar	  esta	  habilidade	  para	  fazer	  somente	  bem.	  
	  
9-‐	  Isso	  não	  faz	  sentido.	  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?	  
Como	  dissemos	  antes	  você	  é	  livre	  para	  tomar	  qualquer	  caminho	  que	  você	  deseja	  na	  vida.	  Mas	  só	  porque	  
você	  pode	  fazer	  algo,	  não	  significa	  que	  você	  deve.	  Esta	  é	  uma	  questão	  de	  princípio	  ético,	  você	  defende	  
um	  princípio	  e	  deve	  fazer	  os	  necessários	  auto-‐sacrifícios,	  quando	  você	  sente	  que	  o	  princípio	  vale	  a	  pena	  
esse	  sacrifício.	  
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É	  importante	  entender	  que	  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.	  
É	  claro	  que,	  se	  os	  seus	  únicos	  verdadeiros	  motivos	  são	  a	  riqueza	  e	  o	  poder,	  então	  o	  caminho	  mais	  rápido	  
para	  esses	  objetivos	  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	  negativa,	  para	  a	  
exploração	  e	  ganho	  pessoal,	  terá	  consequências	  igualmente	  negativas.	  
	  
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	  ética	  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.	  
O	  dom	  da	  mediunidade	  não	  faz	  a	  vida	  fácil,	  é	  um	  compromisso	  para	  toda	  a	  vida.	  Então,	  usar	  essa	  
capacidade	  de	  ajudar	  os	  outros	  desinteressadamente	  é	  ainda	  mais	  meritória	  e	  ética.	  Toda	  vez	  que	  um	  
médium	  ajuda	  alguém	  desinteressadamente	  muitos	  erros	  do	  passado	  são	  corrigidos,	  confirmando	  que	  
as	  lições	  éticas	  foram	  aprendidas	  e	  que	  a	  evolução	  espiritual	  do	  médium	  progride	  imensamente.	  
	  
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	  satisfação	  pessoal	  que	  está	  além	  das	  palavras.	  
	  
12-‐	  Assim,	  a	  maneira	  como	  você	  usa	  a	  sua	  mediunidade	  influencia	  os	  tipos	  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	  tipos	  de	  pessoas	  que	  são	  atraídas	  para	  você	  e	  os	  tipos	  que	  sentirão	  repulsa	  por	  você.	  
Um	  médium	  que	  se	  esforça	  para	  viver	  uma	  vida	  ética,	  apesar	  das	  muitas	  tentações,	  vai	  atrair	  espíritos	  
úteis	  e	  sábios	  que	  irão	  prestar	  assistência	  e	  orientação	  neste	  caminho	  escolhido,	  assim	  como	  os	  médiuns	  
que	  usam	  seus	  dons	  para	  satisfazer	  seus	  impulsos	  materiais	  e	  egoístas	  atrairão	  espíritos	  egoístas,	  
mentirosos,	  e	  impulsivos	  que	  irão	  utilizá-‐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?	  
Esses	  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	  (muito	  evoluídos).	  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	  positivas.	  
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Uma	  vez	  que	  o	  médium	  tenha	  escolhido	  este	  caminho	  positivo,	  foi	  testado,	  e	  tem	  mostrado	  que	  está	  
disposto	  a	  seguir	  esta	  longa	  jornada,	  um	  outro	  tipo	  de	  espírito	  vai	  se	  juntar	  ao	  "bom	  espírito"	  já	  atraído	  
para	  ele.	  Eles	  são	  chamados	  de	  espíritos	  instrutores;	  esses	  espíritos	  atingiram	  um	  alto	  nível	  de	  evolução	  
moral	  e	  virão	  apenas	  quando	  eles	  veem	  que	  o	  médium	  está	  disposto	  e	  capaz	  de	  realizar	  uma	  tarefa	  
importante.	  Espíritos	  instrutores	  usam	  todas	  as	  oportunidades	  para	  comunicar	  o	  amor	  de	  Deus	  e	  
iluminação	  para	  todos	  nós	  na	  terra,	  e,	  a	  partir	  deste	  ponto,	  ensinam	  e	  fazem	  uso	  do	  médium	  para	  esta	  
tarefa	  maravilhosa.	  
Isso	  não	  significa	  que	  o	  médium	  que	  tenha	  tornado-‐se	  um	  mensageiro	  para	  os	  espíritos	  instrutores	  seja	  
agora	  mais	  evoluído	  do	  que	  qualquer	  outra	  pessoa	  encarnada.	  Mais	  uma	  vez,	  a	  mediunidade	  não	  reflete	  
a	  evolução	  de	  uma	  pessoa,	  mas	  se	  um	  médium	  é	  um	  instrumento	  para	  os	  espíritos	  mais	  evoluídos,	  
então	  isto	  reflete	  a	  devoção	  que	  este	  médium	  tem	  mostrado,	  fazendo	  o	  bem	  e	  trabalhando	  com	  firmeza	  
para	  seu	  próprio	  crescimento	  moral.	  
	  
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	  
compartilham	  os	  mesmos	  objetivos.	  O	  ditado,	  bem	  conhecido	  no	  nosso	  mundo	  material,	  que	  "não	  há	  
honra	  entre	  ladrões”,	  detém	  igualmente	  verdade	  no	  caso	  destes	  espíritos	  destrutivos	  que	  irão	  utilizar	  o	  
médium	  disponível	  para	  seus	  próprios	  objetivos	  negativos	  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?	  
Nas	  perguntas	  anteriores	  eu	  expliquei	  como	  a	  maneira	  de	  viver	  escolhida	  pelo	  médium	  decide	  que	  tipos	  
de	  espíritos	  são	  atraídos	  para	  eles,	  e	  que	  esta	  escolha	  é	  claramente	  um	  instrumento	  de	  controle	  
disponível	  para	  qualquer	  médium.	  Mas	  o	  médium	  também	  tem	  controle	  total	  em	  todos	  os	  casos	  em	  que	  
permite	  que	  um	  espírito	  se	  comunique	  através	  dele.	  
Deixe-‐me	  esclarecer.	  Quando	  um	  espírito	  tenta	  se	  comunicar	  é	  o	  médium	  quem	  decide	  permitir	  ou	  não	  
a	  comunicação.	  
-‐	  Se	  o	  médium	  é	  atraído	  aos	  espíritos	  iluminados,	  então,	  o	  médium	  instintivamente	  reconhece	  este	  tipo	  
de	  espírito	  e	  permite	  que	  ele	  se	  comunique,	  ou	  reconhece	  que	  este	  não	  é	  o	  tipo	  de	  espírito	  e	  se	  recusa	  a	  
permitir	  que	  ele	  se	  comunique.	  
-‐	  Se	  o	  médium	  é	  atraído	  aos	  espíritos	  que	  são	  muito	  ignorantes,	  mistificadores	  e	  destrutivos,	  então	  o	  
médium	  vai	  decidir	  se	  permite	  a	  comunicação	  com	  este	  tipo	  de	  espírito.	  Quando	  um	  espírito	  destrutivo	  
comunica-‐se	  através	  de	  um	  médium	  simpatizante,	  o	  médium	  é	  forçado	  a	  suportar	  terríveis	  traumas	  
físicos,	  por	  vezes	  visíveis	  exteriormente,	  e,	  por	  vezes,	  não	  exteriormente	  perceptíveis.	  Este	  trauma	  
geralmente	  leva	  a	  perda	  de	  memória	  de	  curto	  prazo.	  Assim	  como	  alguém	  que	  tenha	  tido	  um	  acidente	  de	  
carro,	  o	  médium	  que	  permitiu	  a	  comunicação	  de	  um	  espírito	  destrutivo	  desperta	  desta	  experiência	  
incapaz	  de	  se	  lembrar	  exatamente	  o	  que	  aconteceu.	  Isto	  torna	  mais	  fácil	  atribuir	  o	  que	  acabou	  de	  
acontecer	  a	  ‘forças	  além	  de	  seu	  controle’.	  
	  
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	  
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uma	  possessão.	  Mas	  em	  nenhum	  momento	  um	  espírito	  invade	  o	  médium,	  também	  nunca	  o	  médium	  
perde	  a	  capacidade	  de	  acabar	  com	  a	  comunicação.	  
Para	  todos	  os	  médiuns,	  os	  tipos	  de	  espíritos	  que	  eles	  permitem	  comunicar-‐se	  através	  deles	  são	  
determinados	  pela	  sua	  própria	  maturidade,	  o	  nível	  de	  desenvolvimento	  ético	  e	  suas	  habilidades	  para	  
tomar	  decisões	  corretas.	  
	  
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	  tipos	  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.	  A	  descrição	  acima	  é	  o	  ideal.	  Se	  tivéssemos	  a	  capacidade	  de	  cumprir	  tais	  ideais	  perfeitamente,	  
estaríamos	  com	  Deus,	  e	  não	  na	  Terra	  com	  os	  nossos	  irmãos	  e	  irmãs	  falíveis.	  
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	  Espiritismo	  se	  encaixa	  em	  meu	  crescimento	  ético	  e	  no	  meu	  uso	  deste	  dom	  da	  
mediunidade?	  
A	  base	  do	  Espiritismo	  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	  éticas	  que	  Deus	  estabeleceu	  para	  o	  nosso	  crescimento	  
espiritual,	  a	  metodologia	  para	  os	  testes	  diários	  da	  vida,	  os	  diferentes	  níveis	  de	  evolução	  dos	  espíritos,	  e	  
uma	  redescoberta	  das	  verdades	  éticas	  mal	  compreendidas	  do	  Novo	  Testamento	  cristão,	  revelando	  
detalhes	  de	  como	  o	  universo	  e	  os	  espíritos	  foram	  criados,	  e	  o	  que	  Deus	  tem	  reservado	  para	  todos	  nós.	  
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.	  Como	  médiuns,	  
nós	  atraímos	  espíritos	  com	  as	  mesmas	  virtudes	  e/ou	  falhas	  iguais	  as	  nossas,	  e	  os	  espíritos	  têm	  a	  
habilidade	  de	  aparecer	  em	  diferentes	  formas	  (rostos).	  	  
Ao	  mesmo	  tempo,	  também	  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.	  
Então,	  quando	  confrontado	  por	  esse	  dilema,	  não	  se	  concentre	  na	  possibilidade	  de	  que	  o	  espírito	  é	  ou	  
não	  é	  um	  parente	  desencarnado.	  Em	  vez	  disso,	  o	  importante	  é	  julgar	  o	  espírito	  com	  base	  nos	  critérios	  
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necessários	  para	  identificar	  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 tipo de comunicação entre você e um espírito é mediunidade. O tipo de comunicação de 
espíritos permitido através de sua mediunidade é uma característica sua, assim como uma impressão 
digital também é exclusivamente sua. Não é um reflexo de capacidade mediúnica maior ou menor, 
nem de progresso ético. 
	  
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?	  
Como mencionado na última pergunta, para as crianças a experiência de fenômenos anímicos ou 
mediúnicos é comum. 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. 
Se você teve de suportar esse tormento, considere que a experiência foi uma prova, e tente aprender 
a ter resistência, paciência e perdão. 
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. Com o tempo, o espírito reencarnante desenvolve relações com 
outros espíritos através de laços familiares, e assim, quando um membro da família evolui mais 
rapidamente ele pode optar por tomar o lugar do anjo da guarda existente. 
Agora, para o reconhecimento de seu anjo da guarda, você vai sentir 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 características 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 particular. Você pode até 
mesmo ser um ateu. Independe de sexo, status social, idade, raça, ou de qualquer país em particular. 
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 
justiça de Deus todos os dias. 
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26-‐	  Se eu posso ver e ouvir espíritos, então como é que os meus cinco sentidos percebem as 
comunicações espirituais?	  
Seus cinco sentidos não têm nada a ver com a sua mediunidade. Mediunidade tem o seu próprio 
sentido distinto, 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 estivesse 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 permitir a comunicação 
com qualquer espírito e se recusa a escolher o caminho da aprendizagem e do progresso ético pessoal. 
	  
28-‐	  Se eu quiser ser um médium, o que eu preciso aprender para poder realizar este objetivo?	  
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 tive 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. O mais importante nestas 
circunstâncias é avaliar o espírito sobre os critérios disponíveis para determinar se ele é um espírito 
bom ou ignorante. 
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 característica 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. Portanto, devemos ser extremamente cautelosos com 
as intenções de espíritos que dizem ser pessoas famosas. 
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. Mas, de novo, ainda assim é crítico avaliar o 
espírito sobre os critérios disponíveis para determinar se ele é um espírito bom ou ignorante. 
	  
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 
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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 Espiritismo esclarece é que os espíritos evoluídos, que compreendem os detalhes de Leis 
Divinas, podem olhar a vida de uma pessoa, as motivações 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, assim como ter um planejador financeiro que diz qual a melhor maneira de se aposentar aos 
40 anos, de maneira nenhuma ser uma garantia de que isso vai acontecer. 
Como acontece com qualquer outra comunicação espiritual, a prioridade deve ser em avaliar o espírito 
sobre os critérios disponíveis para determinar se ele é um espírito bom ou ignorante. Se você julgar 
que o espírito seja bom, em seguida, ouça o aviso, para tentar evitar o perigo, reze pela ajuda de 
Deus durante este teste e tente aprender com a experiência. 
 
32-‐	  Um espírito me disse que alguém quer me machucar. O que devo fazer?	  
Nós vamos dizer outra vez, 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. 
É útil se perguntar: "O que o espírito instrutor aconselhou-me a fazer é o caminho mais eficaz para me 
defender do mal?" Violência só traz mais violência, em um ciclo que pode durar por existências 
incontáveis. 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?	  
Como explicado anteriormente, a primeira prioridade deve ser em avaliar o espírito com os critérios 
disponíveis para determinar se ele é um espírito bom ou ignorante. No entanto, 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 ética 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 positivas, 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?	  
Esta é uma pergunta muito difícil. A mediunidade é uma habilidade natural que evoluiu em você 
através de muitas existências. Idealmente, você pode simplesmente optar por não utilizar a 
capacidade e seguir em frente com sua vida. Mas a realidade é que a mediunidade é um sexto sentido 
que não pode ser desligado. Você pode optar por ignorar a sua mediunidade e nunca utiliza-la, mas o 
problema é que ao fazê-lo tornar-se vulnerável a espíritos ofensivos, que irão explorar a sua falta de 
vontade para desenvolver a capacidade de controlar as comunicações espirituais, que são parte de sua 
mediunidade. 
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 objetivo para o qual foi dado a você em primeiro lugar: 
estar a serviço! 
Sugerimos também muita oração, busca do auto-conhecimento e estudo do Espiritismo. Encontrar um 
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Centro Espírita perto de você, quando você sentir que está pronto, e pedir a seus instrutores por 
ajuda.  
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ATIVIDADE SEMANAL 
Os participantes devem: 

1. Ler o texto abaixo. 
2. Marcar os trechos que mais o tocou e escrever em um caderno aquele que você sente que 

precisa trabalhar mais. 
 

DEVAGAR, MAS SEMPRE 
 

“Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa,    
 o interior contudo, se renova, de dia em dia.”  

Paulo (II Coríntios, 4:16.) 
  

Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da Natureza. Nada se 
realiza aos saltos e, na pauta da Lei divina, não existe privilégio em parte alguma. 
 
Enche-se a espiga de grão em grão.  
Desenvolve-se a árvore, milímetro a milímetro.  
Nasce a floresta de sementes insignificantes.   
Levanta-se a construção, peça por peça.  
Começa o tecido nos fios.  
As mais famosas páginas foram produzidas, letra a letra.  
A cidade mais rica é edificada, palmo a palmo.   
As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. 
A estrada mais longa é pavimentada, metro a metro.   
O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. 
  
Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do 
sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia.  
 
A vida é processo renovador, em toda parte, e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne 
se corrompa, a individualidade imperecível se reforma, incessantemente.  
 
Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do Alto, é indispensável 
saibamos perseverar com o esforço do auto-aperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade 
que nos ajude e enobreça. 
 
Se algum ideal divino te habita o espírito, não olvides o servicinho diário, para que se concretize em 
momento oportuno.  
 
Há ensejo favorável à realização?  
Age com regularidade, de alma voltada para a meta.   
Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda ?  
Prossegue mesmo assim.  
O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas sessenta minutos por hora, 
mas nunca se detém.  
Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos.  
Devagar, mas sempre. 

XAVIER, Francisco Cândido. Fonte Viva. Pelo Espírito Emmanuel. Lição 62 
 


