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O

homem moderno vive massificado por expressiva
soma de informações que não consegue digerir
emocionalmente.
Têm preferência as notícias que o agridem, atingindo-lhe
o sentimento e perturbando-lhe a razão, graças à violência
em alucinação e ao sexo em desgoverno, exibindo os mitos
do prazer e do triunfo, como se a criatura fosse apenas um
ser fisiológico, dirigido pela sensação.

Este glossário adota
como fontes principais:
nos termos vocabulares,
o dicionário Houaiss
e a enciclopédia da
internet Wikipédia; nos
termos da doutrina
espírita, o conhecimento registrado em suas
obras fundamentais;
as acepções estão
geralmente limitadas
e adaptadas ao contexto desta obra.

diretriz
norma de procedimento, conduta etc.

esmaecer
perder o vigor;
enfraquecer

alucinação
desvario, loucura

cultura
conjunto de padrões
de comportamento,
crenças, conhecimentos, costumes
etc. que distinguem
um grupo social

mito
representação
idealizada
fisiológico
relativo às funções orgânicas dos seres vivos,
especialmente aos processos físico-químicos

Esmaecem a cultura e a ética no universo da atualidade
comportamental, enquanto o despautério propõe modelos
psicológicos alienados que passam a conduzir a mole que os
alimenta e os atende com paixão.
As filosofias imediatistas surgem pela madrugada e desaparecem ao entardecer das emoções, deixando os vazios perturbadores na mente e no sentimento dos seus aficionados.
As doutrinas religiosas, esquecidas do homem e preocupadas com os grupos, associam Paulo e Dionísio, Cristo e
Baco, realizando banquetes em favor dos seus deuses, enquanto os atiram às masmorras dos vícios e das degradações.
As conquistas científicas beneficiam as elites, enquanto o
indivíduo, esquecido, encharca-se de rebeldia, contaminado
pela desesperação que campeia.

ética
conjunto de regras e
preceitos de ordem
valorativa e moral
de um indivíduo, de
um grupo social ou
de uma sociedade
despautério
dito ou ação absurda, grande tolice
psicológico
pertencente à psique
ou aos fenômenos
mentais ou emocionais

alienado
que sofre de alienação,
que vive sem conhecer
ou compreender os fatores sociais, políticos
e culturais que o condicionam e os impulsos
íntimos que o levam a
agir da maneira que age
mole
multidão
aficionado
afeiçoado, entusiasta, simpatizante

Dionísio
deus grego dos ciclos
vitais, das festas, do vinho, da insânia, da embriaguez, dos excessos
Baco
deus romano equivalente ao deus
grego Dionísio
masmorra
prisão subterrânea; aposento
sombrio, triste
campear
imperar; dominar

prefácio

Há também, inegavelmente, homens que são extraordinários exemplos de amor e de abnegação, como instituições
de beneficência e dignificação humana, de solidariedade e de
progresso, quais florações de bênçãos nas terras áridas dos
sentimentos individuais e coletivos.
Assim considerando, saudamos, neste pequeno livro, o
esforço conjugado de dois obreiros do Cristo, interessados
em esclarecer os companheiros da marcha evolutiva, em torno da vida e da sua finalidade, dos fenômenos existenciais e
da morte física, da paranormalidade e da sobrevivência do
Espírito, da obsessão e do serviço ao bem, nos encontros fraternos de estudos espíritas, nos quais foram sabatinados pelo
desejo honesto e saudável, por parte dos seus interrogadores,
ansiosos por aprenderem mais.
Não são conceitos novos, nem trazem nada de original,
porquanto a doutrina espírita os explicita com admirável

claridade, mas constituem uma contribuição louvável e prática para quem deseja uma vida pautada nas diretrizes da
sadia moral e do bom-tom.
Esperamos que estas páginas logrem oferecer segurança
comportamental e discernimento mental a todos aqueles que,
desconhecendo os temas abordados ou tendo deles uma informação apenas superficial, resolvam-se por neles meditar,
incorporando-os ao seu cotidiano.
Exorando ao Senhor que a todos nos abençoe, formulamos votos de paz e plenitude para os nossos caros leitores.

abnegação
ação caracterizada
pelo desprendimento
e amor desinteressado
ao próximo; renúncia,
dedicação extrema

pautado
dirigido por regras;
regrado, disciplinado

beneficência
ato, prática ou virtude
de fazer o bem, de
beneficiar o próximo
árido
que pouco ou nada
produz; estéril

x

paranormalidade
característica ou condição do que não faz
parte dos fenômenos
ou experiências normais; mediunidade
(faculdade natural
do ser humano, que
propicia o intercâmbio entre os planos
espiritual e material)
obsessão
ação mental persistente e maléfica
que um indivíduo
exerce sobre outro

fraterno
relativo ou pertencente
a irmãos; afetuoso,
amigável, cordial
sabatinar
questionar; submeter a exame
ansioso
muito desejoso de; ávido
explicitar
tornar explícito, claro, sem margem para
ambiguidades

Joanna de Ângelis
Mensagem psicografada pelo médium
Divaldo Franco, em 30 de agosto de 1989, na sessão mediúnica
do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador.

bom-tom
comportamento socialmente correto, bem-educado, segundo as
normas de bom procedimento estabelecidas
lograr
alcançar, conseguir

discernimento
capacidade de avaliar
as coisas com bom
senso e clareza; juízo
exorar
pedir com súplicas; implorar
psicografar
ato de exercer a faculdade mediúnica em
que a comunicação
do Espírito ocorre de
forma escrita por meio
da mão do médium

médium
indivíduo que atua
como intermediário
entre os planos espiritual e material
sessão mediúnica
reunião mediúnica (atividade realizada com o
propósito de intercâmbio com os Espíritos,
para socorro, esclarecimento, aprendizado)
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Segura diretriz

M

editando sobre as páginas fulgurantes da boa
nova, identificaremos o questionamento, a pergunta, como elemento de capital importância, no
relacionamento do divino amigo com os diversos indivíduos
que o rodeavam, nos instantes mais variados dos caminhos.
“Senhor, que farei para conseguir a vida eterna?” (Lucas,
10:25), perguntou-lhe o intérprete da lei, desejando obter a
preciosa orientação.

fulgurante
que brilha, fulge; brilhante

xii

capital
de relevo; principal, fundamental

“Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha
primeiro?” (Marcos, 9:11), indagaram os discípulos que com ele
desciam do Tabor, após expressiva demonstração da imortalidade gloriosa.
“Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus altíssimo?”
(Marcos, 5:7), interrogou Legião, identificando a autoridade do
bem sobre a ilusão maléfica e perturbadora.
Essas e muitas outras questões foram respondidas pelo
mestre, buscando atender cada qual, de acordo com a necessidade e o entendimento dos questionadores.
Entretanto, Jesus, por sua vez, indagou aos que o cercavam, procurando fazê-los meditar, considerando-se que ele
sabia o que lhes ia na alma, nos pensamentos, na condição
de celeste zagal do rebanho humano:
“Quem dizem os homens que eu sou?” (Marcos, 8:27) E fez
ressaltar, junto aos discípulos, a crença popular no fenômeno
da reencarnação.
escriba
entre os judeus,
aquele que lia e interpretava as leis

Legião
em linguagem bíblica, batalhão de
Espíritos inferiores

Monte Tabor
alta colina da Galileia onde, conforme
relatos evangélicos,
Jesus transfigurou-se
diante dos discípulos

zagal
pastor

reencarnação
retorno do Espírito à
vida corpórea, em um
corpo físico diferente
daquele animado em
existência anterior

xiii

“Mas, se falei bem, por que me feres?” (João, 18:23) Deu ocasião, assim, para que a exibição vaidosa e a cobardia fossem
denunciadas e abatidas pela coragem e grandeza de espírito.
“Que queres que eu te faça?” (Marcos, 10:51) E ensinou a importância de que tenhamos superiores e claros objetivos, em
nossa fé, quando nos dirijamos às supremas fontes da vida.
***
Perguntas, profundas ou simples, compuseram a pauta
de formidáveis ocasiões de aprendizado feliz, ao longo de
todo o evangelho de Jesus Cristo.
Desse modo, quando, no movimento espírita, vemos os
irmãos das lides terrenas encontrarem-se para o estudo e,
dentro dele, dedicarem algum tempo para dissiparem dúvidas, de modo honesto e salutar, vibramos com a possibilidade

de que tais questões e suas respectivas respostas apareçam
documentadas para a elucidação de muitos, em torno de diversos pontos da doutrina veneranda do espiritismo.
Louvamos ao Senhor frente a esse pequeno trabalho que,
com certeza, se não representa novidade no contexto espírita, será segura diretriz para tantos que anseiam por entender
melhor ou ampliar reflexões e conhecimentos sobre a prática
espiritista.
Certo da bênção do excelente mestre para este singelo
livro, anelamos por prosseguir estudando e avançando a serviço da seara do bem, na qual nos encontramos engajados,
pela misericórdia de nosso Pai.
Camilo
Mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira,
em 4 de setembro de 1989, na sessão mediúnica
da Sociedade Espírita Fraternidade, em Niterói, RJ.

cobardia
covardia
pauta
lista, relação

xiv

lide
trabalho duro;
atividade

dissipar
fazer desaparecer; desfazer
salutar
edificante, construtivo

elucidação
esclarecimento

espiritista
espírita

venerando
que é digno de veneração (admiração,
consideração, reverência); respeitável

anelar
desejar intensamente; aspirar

seara
campo, lavoura, semeadura
engajado
envolvido,
comprometido
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Mediunidade

1

1.

finalidade da mediunidade
»» lições no contato com
desencarnados

2.

mediunidades mais
importantes
»“dons”
»
e mediunidade
»» superioridade de alguns
médiuns sobre outros
»» anseio de ser médium
como Chico Xavier

3.

4.

sintonia, ressonância e
vibrações compensadas
»» sintonia de Chico Xavier
com Emmanuel
»» compensação vibratória
decorrente da oração
centros vitais e
intercâmbio mediúnico
»» mediunidade e centros vitais
»» centros: coronário, cerebral,
laríngeo, cardíaco, gástrico,
esplênico, genésico
»» correspondência entre
veias e artérias no corpo
físico, e linhas de força
do corpo perispiritual
»» correspondência entre plexos
do corpo carnal e centros
de força do períspirito

5.

6.

7.

predisposição espiritual
dos médiuns
»» adequação do períspirito
»» corpos mais sutis
»» maiores recursos
Pentecostes, xenoglossia
coletiva
»» apóstolos portadores
de mediunidade
glândula pineal
»» função catalisadora das
vibrações espirituais
»» funções espirituais

8.

cercear ou suspender a
eclosão da mediunidade
»» passado espiritual do médium
»» como auxiliar a
criança e o adulto
»» cursos e estudos valiosos

9.

mediunidade e
hereditariedade
»» vínculo com compromisso
espiritual

10. risco na prática da

mediunidade
»» humildade e prática do bem
»» importância de O
livro dos médiuns
»» equilíbrio e harmonia interior

11. fenômenos paranormais

»» fenômenos anímicos e
poderes mentais do médium
»» fenômenos mediúnicos
»» distinção didática de Kardec
em O livro dos médiuns

12. materialização de Espíritos

»» três períodos distintos
»» retomada dos efeitos físicos
»» avanço científico e
tecnológico
»» na contramão dos
propósitos do espiritismo

13. atendimento fraterno com

atendentes mediunizados
»» intervenção mediúnica no
atendimento fraterno
»» meras especulações
»» fazer qualquer tipo de
revelação não é escopo
do espiritismo

14. mediunidade, inerente

ao ser humano
»» não como ferramenta
indispensável
»» compromisso assumido
antes da reencarnação

15. esclarecimento da

mentalidade geral
»» somos vítimas de
nós mesmos
»» Deus não comete erros
»» consolo aos familiares

16. produção de substância

venenosa por Espíritos
inferiores

temário 1

1.
mediunidade
faculdade natural
do ser humano, que
propicia o intercâmbio entre os planos
espiritual e material
proficiência
competência, capacidade, mestria
antevisão
visão antecipada de,
baseada na observação dos fatos
preceder
ir na frente de,
chegar antes
de; anteceder
erraticidade
estado temporário
em que se encontram os Espíritos no
plano espiritual, em
expiações, estudos,
missões, durante
o intervalo entre
as reencarnações;
por extensão de
sentido, plano espiritual ocupado
por esses Espíritos

Qual a finalidade da mediunidade na Terra?
divaldo 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, podemos ter aqui,
não apenas a certeza da sobrevivência da vida após a morte,
mas também o equilíbrio para resgatarmos com proficiência
os débitos adquiridos nas encarnações anteriores. É graças
à mediunidade que o homem tem a antevisão do seu futuro espiritual, e, ao mesmo tempo, o relato daqueles que o
precederam na viagem de volta à erraticidade, trazendo-lhe
informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e a oportunidade de refazer o caminho pelas lições que ele absorve do
contato mantido com os desencarnados.
Assim, a mediunidade tem uma finalidade de alta importância, porque é graças a ela que o homem se conscientiza
das suas responsabilidades de Espírito imortal. Conforme
afirmava o apóstolo Paulo, se não houvesse a ressurreição
do Cristo, para nos trazer a certeza da vida espiritual, de nada
valeria a mensagem que ele nos deu.

desencarnado
Espírito liberto do
corpo físico em
decorrência da
morte biológica
ressurreição
ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar

2.

Há mediunidades mais importantes que outras? E médiuns mais fortes que outros?
raul Verdadeiramente, não pode haver mediunidades mais
importantes que outras nem médiuns mais fortes que outros.
Existem médiuns e mediunidades. Segundo Paulo de Tarso,
existem os “dons”, e ele se refere à visão, à audição, à cura,
à palavra, ao ensino, mas disse que um só é o Senhor.1 Eles
provêm da mesma fonte. Os indivíduos que psicografam, que
“psicofonizam”, que “materializam” poderão todos realizar
um trabalho apostolar, na realidade em que se encontram.
Não é o número de possibilidades que dá importância
ao médium. O que engrandece espiritualmente o médium é
aquilo que ele faz com os dons que possua. Verificamos que
a importância do médium localiza-se na honra que tem de
poder servir.
Não existem médiuns mais fortes que outros, na doutrina espírita, mas, sim, os que são mais dedicados que outros,
mais afervorados que outros, que estão renunciando à matéria e efetuando o esforço do autoaprimoramento mais que
outros. Isso ocorre. E é esse esforço para algo mais alto que
confere ao médium, ou a outro servidor qualquer, melhores
condições de estar à frente na lide. Mas isso não significa que
o que venha na retaguarda não poderá alcançá-lo, realizando
os mesmos esforços.
Conversando oportunamente com um grupo de amigos,
o nosso venerável Chico Xavier dizia para os companheiros
que o questionavam que o dia em que não chorava, não
1.
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I Coríntios, 12:1–11.
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psicografar
ato de exercer a
faculdade mediúnica em que a comunicação do Espírito
ocorre de forma escrita por meio da
mão do médium
psicofonizar
ato de exercer a
faculdade mediúnica em que o
Espírito comunica-se por meio da
voz do médium
materializar
ato de exercer a faculdade mediúnica
de materialização
(fenômeno de efeito
físico em que algo
se torna visível)
apostolar
que encerra justiça
e virtude; exemplar, edificante
afervorado
que está cheio de
fervor (grande
fé, empenho)
lide
atividade
venerável
digno de veneração
(respeito inspirado
pela dignidade,
talento, poder etc.);
que se deve respeitar, respeitável

depreender
tirar por conclusão,
chegar à conclusão
de; inferir, deduzir
altear
erguer, elevar,
sobressair

galgar
andar por
talante
qualidade
envergadura
importância, valor, magnitude
predispor
dispor antecipadamente;
tornar propício

vivera. Depreendemos disso que quanto mais se alteia a mediunidade, colocando aquele que dela é portador numa posição de destaque, numa posição de claridade, naturalmente
os que não desejam a luz mais atirarão pedras à “lâmpada”,
tentando quebrá-la, quando não desejam derrubar o “poste”
que a sustenta.
Daí, o médium mais importante ser aquele que mais disposto esteja para enfrentar essas lutas em nome do Cristo,
médium de Deus por excelência, e o mais importante senhor
da mediunidade que conhecemos.
Não caberá nenhum desânimo a nenhum de nós outros
que ainda nos localizamos numa faixa singela de mediunidade, galgando os primeiros passos. Isso porque já ouvimos
companheiros que gostariam de receber mensagens como
o Chico recebia, desejariam receber obras daquele talante,
desejariam ser médiuns da envergadura desse ou daquele
companheiro que se projeta na sociedade, mas desconhecem a cota de sacrifícios diários, de lutas, de lágrimas, de renúncias a que eles têm de se predispor e se dispor. Por isso,
em espiritismo, não há médiuns superiores a outros, nem
mediunidades mais importantes que outras; existem oportunidades para que todos nós tomemos a charrua da evolução
sem olhar para trás, crescendo sempre.

charrua
arado

3.

Em mediunidade, que seriam sintonia, ressonância e
vibrações compensadas?
divaldo A sintonia, como o próprio nome diz, é a identificação. Estamos sempre acompanhados daqueles que nos
são afins. A emissão de uma onda encontra ressonância num
campo vibratório equivalente. Aí temos a sintonia, como
numa rádio que emite uma onda e é captada por um receptor
na mesma faixa vibratória. A sintonia de Chico Xavier com o
Espírito Emmanuel deu essa ressonância maravilhosa, que é a
obra abençoada que o instrutor mandou à Terra. A ressonância seria o efeito que decorre do mecanismo de sintonia. E as
vibrações compensadas são aquelas que oferecem, como o
próprio nome coloca, a resposta dentro do padrão de reciprocidade. Quando Chico sintonizava com Emmanuel, recebia a
compensação do benefício que decorria daquela onda provinda do benfeitor, que lhe respondia ao apelo por meio do
bem-estar que lhe proporcionava. Essa compensação pode
ser positiva ou negativa. Se elaboramos ideias infelizes, somos compensados pelas respostas das entidades afins, que se
comprazem em nos utilizar na viciação toxicômana, alcoólica,
tabagista ou no exagero em qualquer função ou hábito.
Quando oramos ao Cristo, ou oramos a Deus, recebemos
imediatamente a compensação do bem-estar que decorre
de estar sintonizados com o alto.

ressonância
efeito de amplificação do conteúdo
transmitido (sinal,
frequência, ideia,
pensamento), obtido quando há entre
o emissor e o receptor sintonia (similaridade, identificação)
nesse conteúdo
reciprocidade
qualidade do que
se estabelece, de
igual modo, entre
duas pessoas
entidade
ser, Espírito
comprazer
sentir contentamento ou prazer;
deleitar-se
toxicômano
relativo à toxicomania (consumo
compulsivo de substâncias ativas sobre
o psiquismo como
as drogas – heroína,
cocaína, haxixe etc.)
alcoólico
relativo ao álcool

22
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tabagista
relativo ao tabagismo (toxicomania
caracterizada
pela dependência
psicológica do consumo de tabaco)

15.
infortúnio
acontecimento, fato
infeliz que sucede
a alguém ou a um
grupo de pessoas
tsunami
onda marinha volumosa, provocada
por movimento de
terra submarino ou
erupção vulcânica
especulação
suposição sem base
em fatos concretos;
hipótese sem garantia de realização
discrepância
desigualdade, diferença, discordância
ente
pessoa, indivíduo
perspectiva
esperança,
expectativa

Que valor tem uma obra literária que revela o passado
de vítimas de vários infortúnios, como acidentes aéreos
ou marítimos, terremotos e tsunamis, dentre outros?
raul Quando não esteja a serviço de mera especulação, com
o sentido de explorar a sensibilidade dos que ficaram em sofrimento e saudade na Terra com expressões de sentimentalismo vazio, esse tipo de literatura visa ao esclarecimento
da mentalidade geral para o fato de que, em última análise,
ninguém é vítima no mundo, se não vítima de si mesmo.
Ainda quando sejam encontrados culpados, sempre buscados pelo sentimento humano inconformado, temos que nos
indagar quanto às razões que levaram o nosso ser querido a
encontrar-se no seio do episódio, considerando-se que Deus
não comete erros, que Suas leis não comportam discrepâncias.
Uma obra séria e responsável, portanto, produzida por
benfeitores espirituais, e que consiga trazer revelações desse
nível, acaba sendo obra literária consoladora, tendo em vista
informar aos familiares e amigos que, apesar do golpe, do
choque, da tragédia física, o seu ente querido libertou-se de
amarras espirituais muito complexas, podendo agora avançar
pelos roteiros da evolução com alegria, renovado e com a
perspectiva de luminoso futuro.

16.

A respeito do laboratório do mundo invisível tratado
em O livro dos médiuns,2 o Espírito São Luís informa que
uma substância venenosa, caso fosse produzida por um
Espírito, seria capaz de provocar o envenenamento de
quem a ingerisse. Adita o benfeitor, entretanto, que tal
produção nociva não seria permitida. Como entender
essa interdição? A situação não seria semelhante a uma
subjugação que pode levar uma pessoa ao suicídio?
raul Caso os Espíritos inferiores pudessem realizar tudo o
que têm vontade, em razão dos seus sentimentos ainda inferiores, o mundo não resistiria à sanha destruidora que seria
levada a efeito, tendo em vista as aberturas morais que os
humanos costumam escancarar.
Entidades espirituais de moral inferior não logram toda
e qualquer produção, conforme os seus desejos. Há limites
que correspondem aos níveis de evolução dos desencarnados e aos méritos e deméritos dos encarnados que lhes seriam alvos.
Por outro lado, trata-se de duas situações distintas. Uma
diz respeito à produção ou ativação de substâncias químicas, relacionada com a faculdade de efeitos físicos de alguns
médiuns e com a extração, por parte dos Espíritos, de certos
fluidos da natureza circundante.

2. Allan Kardec, O livro dos médiuns, cap. VIII, item 128, 11.ª questão,
FEB, Rio de Janeiro.

40

41

aditar
fazer acréscimo(s);
adicionar
nocivo
que causa dano,
que prejudica;
prejudicial
interdição
ato de impedir
ou proibir a realização de algo
subjugação
processo obsessivo
mais grave; o obsessor influencia o indivíduo de tal modo
que passa a comandar a mente e a vontade do obsidiado
sanha
fúria, ira
lograr
alcançar, conseguir
fluido
elemento bastante
sutil, quintesssenciado, imponderável, existente
em a natureza
circundante
que circunda;
em volta

psiquismo
conjunto das características psíquicas de um indivíduo
indução
estímulo para a
realização de algo;
sugestão, incentivo

O outro caso, o das graves obsessões, tem que ver com a
influência do desencarnado diretamente sobre o psiquismo
humano. Como os Espíritos comumente dirigem a mente
humana, uma vez que podem influenciar seus pensamentos
e atitudes, torna-se mais fácil entender a indução do desencarnado desditoso ou mau sobre a sua presa – por conhecer
seus medos, fragilidades e torturas íntimas –, podendo levá-la a cometer desatinos, inclusive o suicídio.

desditoso
que foi atingido pela
desdita (má sorte,
infortúnio); desafortunado, infeliz
desatino
ausência de bom
senso, de juízo;
desvario, loucura

42

“A

mediunidade é, antes de tudo,
uma oportunidade de servir.
Bênção de Deus, que faculta
manter o contato com a vida
espiritual. Tem uma finalidade de
alta importância, porque é graças
a ela que o homem se conscientiza
das suas responsabilidades
de Espírito imortal.
— — Divaldo Franco

Médiuns

2

17. médiuns inconscientes

»» classificação de Kardec

18. responsabilidade do

médium inconsciente
»» vida moral e intercâmbio
»» defesas magnéticas
do centro espírita
»» dificuldade de se concentrar
no bem durante a prece

19. recursos para médiuns

conscientes
»» necessidade de estudo
»» fenômeno inspirativo
»» médium consciente e dúvida

20. atitudes desequilibradas dos

Espíritos comunicantes
»» educação do médium
»» comunicação de suicidas
»» cacoetes e viciações
dos médiuns
»» controle dos médiuns
sobre as comunicações

21. requisitos necessários

aos médiuns para as
lides mediúnicas
»» ajustar-se para
servir ao Cristo
»» humildade
»» Espírito de Verdade:
amor e instrução

22. conduta do médium é de

sua responsabilidade
»» transferir a responsabilidade
para os Espíritos

23. médium inconsciente e

fato de não se recordar
da comunicação
»» coparticipação do
Espírito do médium

24. coparticipação e controle

»» médium educado preserva
o próprio corpo físico

25. responsabilidade do

médium inconsciente
»» relação entre fenômeno
anímico e mediúnico

26. médium influenciado por

entidades fora da reunião
»» indivíduo é médium onde
quer que se encontre
»» importância da
educação mediúnica
»» manter a vigilância

27. distinguir as alterações

psíquicas e orgânicas
»» médium deve estudar-se
e estudar a mediunidade
»» assimilação vibratória
do ambiente

28. qualidade dos Espíritos

que se afinizam conosco
»» prática mediúnica e
afinidades vibratórias
»» ligar-se aos Espíritos que
estão na faixa do Cristo

29. utilidade da mediunidade

de vidência
»» discrição dos médiuns
videntes

30. colaboração do

médium vidente

31. segurança e permanência

da vidência mediúnica
»» depende muito do estado
moral do médium

32. médiuns que enxergam,

ao mesmo tempo,
quadros diferentes
»» percepções visuais e
faixas vibratórias

33. descrições diferentes sobre

a mesma visão mediúnica
»» capacidade de cada médium

34. deverá ser

»» o conjunto geral
será o mesmo

35. finalidade da existência

de médiuns curadores
»» intermediário para
chamamento aos que sofrem

36. uso de instrumental cirúrgico

»» médiuns que não se
utilizam disso
»» prevalência da
técnica superior

temário 2

37. cuidados que médium

curador deve ter
»» estudar a doutrina espírita
»» curas a Deus pertencem
»» médiuns curadores
e código penal
»» curandeirismo e exploração
da ingenuidade do povo

38. perigo do endeusamento

do médium
»» médium não fala
por si próprio
»» endeusamento e incentivo

39. trocar a tarefa mediúnica por

outra atividade doutrinária
»» exercer a mediunidade
e outra atividade
na casa espírita

40. consequências decorrentes

da interrupção da
tarefa mediúnica
»» mediunidade e
predisposição orgânica
»» mediunidade é compromisso
para toda a vida

41. livro Painéis da obsessão

»» convivência do médium
com cenas descritas
pelo autor espiritual
»» doença física e
obsessão espiritual

42. utilidade dos cursos de

formação de médiuns
»» estudo acerca da
mediunidade como parte
dos estudos do espiritismo
»» cuidados relativos aos cursos

43. diplomas e carteiras na

formação de médiuns
»» propostas do espiritismo são
trabalho e renovação íntima

44. arquivos do mundo espiritual

»» memória dos tempos
»» avançada tecnologia
espiritual
»» gravações sobre Jesus
em setores especiais
»» acesso aos labores do Mestre

45. merecimento dos

médiuns abnegados
»» desdobramento pelo sono
»» visitas aos núcleos
da vida de Jesus

46. ocorrência da vidência

mediúnica
»» bagagens ancestrais
de cada indivíduo
»» diferenças entre a vidência
de um e outro médium
»» vidência de Espíritos
superiores
»» vidência disciplinada

47. ser humano é suscetível

às influências espirituais
»» todos somos mais ou
menos médiuns
»» médiuns são mais
predispostos à ação
dos Espíritos enfermos
ou perturbadores

47.
médium
indivíduo que atua
como intermediário
entre os planos
espiritual e material
suscetível
que envolve
possibilidade de
certa coisa ou de
certa qualidade
obsessão
ação mental persistente e maléfica
que um indivíduo
exerce sobre outro

O médium, pela sua faculdade, estaria mais suscetível
às obsessões?
raul Toda criatura humana é suscetível às influências espirituais, em graus variados, em razão de que todos somos mais
ou menos médiuns, conforme se refere Allan Kardec em O
livro dos médiuns. No entanto, os médiuns propriamente ditos, os que dispõem de canais psíquicos mais ampliados para
os registros do além, certamente ficam mais predispostos à
ação dos Espíritos enfermos ou perturbadores, quando não
conseguem ou não se interessam por imprimir boa orientação moral a sua faculdade.

predisposto
propenso,
preparado

90

“O

melhor médium para o
mundo espiritual não é
o que seja portador de
múltiplas faculdades, mas é aquele
que esteja sempre disposto a
aprender e sempre pronto a servir.
— — Raul Teixeira
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