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Médium 



1- O que é um MÉDIUM para 
você?



Médium:

• É o ser, é o indivíduo que serve de traço 
de união aos Espíritos, para que estes 
possam se comunicar com facilidade com 
os homens.

• Allan Kardec, O Livro dos Médiuns cap. 22, it. 236 



• Médiuns são pessoas aptas a sentir a 
influência dos Espíritos e a transmitir os 
pensamentos destes.

• Allan Kardec, Obras Póstumas



• Ser médium é tornar-se instrumento.

Médiuns Irresponsáveis, Manoel Philomeno de Miranda



Ser médium é investir-se a criatura de 
sagrada responsabilidade perante Deus 
e a própria consciência, uma vez que é 
ser intérprete do pensamento das 
esferas espirituais, medianeiro entre o 
Céu e a Terra.

Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, p.22



O médium: um ser privilegiado?

•NãoNão

•SimSim



• "...Essa faculdade é inerente ao 
homem;não se constitui, portanto, não se constitui, portanto, 
privilégio exclusivo.privilégio exclusivo.Por isso mesmo, 
raras são as pessoas que dela não 
possuem alguns rudimentos.”

• Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, cap. 14



Este dom de Deus não é
concedido ao médium para seu deleite e, 

ainda menos, para
satisfação de suas ambições, mas para o 

fim da sua melhora
espiritual e para dar a conhecer aos 

homens a verdade.

                 LM, cap. 17, it. 220, q.3



Porta-voz de Deus?

“Uma besta 
encarregada de 

transportar 
documentos dos 

Espíritos.”



Um iluminado?

“Não. Uma tomada 
entre os dois 

mundos.”



Chico Xavier, o 
apóstolo?

“Nada disso. 
Cisco Xavier.”



Haveria um novo 
Chico Xavier?

“Morre um capim,
nasce outro.” 

Marcel Souto Maior,
As vidas de Chico Xavier

p.20



MÉDIUNS OSTENSIVOS
Vivência mediúnica, cap.3

• Todos eles se comprometeram com a 
própria consciência para resgate de faltas 
ou abertura de novos roteiros evolutivos

• Antes de reencarnarem tiveram perispírito 
e corpo físico planejados no sentido de se 
lhes ajustarem as estruturas

• Foram adestrados para o trabalho, 
receberam instruções, apropriaram-se das 
ferramentas de que necessitam para se 
reajustarem com a vida.



• A faculdade lhes é conferida para 
crescerem moralmente e se colocarem 
a serviço dos Espíritos, servindo-lhes 
de intérpretes

• Auxiliam no trabalho de transformação 
moral da Terra

• São lunetas de grande alcance, 
proporcionando se enxergue a alma 
imortal.

• Serão pontes de consolo



• Haverão de compreender , que muitas 
de suas vítimas, comparsas de antigas 
aventuras ou afetos que ficaram para 
trás, foram programados para receber 
os benefícios espirituais através de 
suas faculdades, que se lhes 
oferecerão como bálsamo e alento de 
esperança, para as dores que 
experimentam.



Ser médium = sofrer?

• É totalmente destituída de legitimidade a 
informação.(...) As dores que parecem 
acompanhar os médiuns que se afeiçoam 
ao trabalho do bem na Terra têm sua 
origem em suas existências anteriores, 
sem nenhum compromisso com a 
faculdade.

Joanna de Ângelis, Entrega-te a Deus cap. 7



• Caso não exercessem o ministério, os mesmos 
padecimentos os alcançariam, convocando-os à 
reparação dos delitos antes perpetrados.

• A mediunidade exercida com responsabilidade 
diminui o resgate daqueles que se encontram 
comprometidos com as Soberanas Leis, em 
razão das admiráveis contribuições de que se 
fazem portadores, atendendo os padecentes de 
ambas esferas da vida: a material e a espiritual.



• “Se te achas na situação de ter 
descoberto a faculdade mediúnica em ti, 
não deixes que tua mente seja violentada 
pela perturbação. Inicia o roteiro de bons 
serviços com a disposição de entenderentender o 
que se passa contigo. Então estudaestuda. Ao 
prosseguir fiel aos estudos, começarás a 
sentir a necessidade de ser útil. Então, 
apresenta-te ao trabalhoapresenta-te ao trabalho com modéstia.”

Camilo, desafios da mediunidade p.20



Yvonne do Amaral Pereira,
À luz do Consolador p. 16

• “...minhas faculdades foram cultivadas 
com muito amor, perseverança e respeito, 
tendo eu seguido fielmente as prescrições 
de ‘O Livro dos Médiuns’, sem nunca 
sofrer decepções ao obedecê-las.”



• (...) sofri todos os empecilhos e provações 
terrenos, até que pudesse conseguir 
cumprir a tarefa, que foi antes um resgate 
do que missão. 



• Há 47 anos exerço a mediunidade 
ativamente.(texto escrito em 30/07/1973, 
com 62 anos, desencarnou com 73 anos, 
em 19/03/1984.) Ela, a mediunidade, 
amparou-me a vida inteira. Deu-me 
consolo nas provações, alegria quando 
tudo me faltava neste mundo, salvou-me 
das atrações mundanas, instruiu-me, 
dignificou-me, deu-me a conhecer a 
felicidade que nos aguarda depois do 
dever cumprido(...)”



• E as únicas horas felizes que conheci as únicas horas felizes que conheci 
neste mundo provieram da sua práticaneste mundo provieram da sua prática. 
Através dela alarguei meu campo de 
fraternidade para com o próximo. Fiz dos 
inimigos do passado amigos para a 
eternidade(...) Para mim, portanto, a 
mediunidade foi o meio de reabilitação 
das faltas contraídas no passado 
reencarnatório, foi a misericórdia de Deus 
mostrando-me o caminho da redenção.”



2-Para que serve a mediunidade?

.



A mediunidade:

Prova a existência e a  
sobrevivência do Espírito, seu 
estado moral-intelectual, suas 
relações com o plano físico e a  
necessidade de trabalhar pelo 
seu progresso espiritual.



Qual o papel dos Espíritos em 
nossa vida?

• Os Espíritos são nossos serviçais?

• Estão sempre à nossa disposição?

• Nos dizer o que fazer?

• Tomar decisões por nós?



Papel dos Espíritos em nossa vida:

• Os Espíritos vêm instruir o homem sobre 
seus destinos, a fim de o reconduzirem à 
senda do bem, e não para o pouparem ao 
trabalho material que lhe cumpre executar 
neste mundo, tendo por meta o seu 
adiantamento, nem para lhe favorecerem 
a ambição e a cupidez.

O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 28, it. 9



Devemos acreditar em tudo que 
vem dos Espíritos?

• Pesar, meditar e submeter ao controle da 
razão mais severa todas as comunicações 
que receberdes, pedir as explicações 
necessárias a fim de que possais formar 
uma opinião segura.

              O Livro dos Médiuns, cap.24, it.266



“Na dúvida, abstém-te, diz um dos vossos 
velhos provérbios. Não admitais, 
portanto, senão o que seja, aos vossos 
olhos, de manifesta evidência.

Melhor é repelir dez verdades do que Melhor é repelir dez verdades do que 
admitir uma única falsidade, uma só admitir uma única falsidade, uma só 
teoria errônea.”teoria errônea.”

                             
        Erasto, O Livro dos Médiuns, it 230



MMédium: 24 horas por diaédium: 24 horas por dia

•Não quer dizer que estará durante todo o 
tempo em atividade mediúnica

•Antena perenemente ligada, fazendo registros, 
identificação de fluidos/entidades espirituais

                                                    Desafios da mediunidade, q.8



Assim, o indivíduo é médium em todos os 
momentos da existência física, e não 
apenas esporadicamente, durante as 
reuniões experimentais de que participa.
Conforme a conduta mental e social, 
graças aos pensamentos e ações, atrai 
Espíritos com os quais se afina, passando 
a agasalhar-lhes os sentimentos e as 
ideias, as quais exteriorizará, às vezes, 
sem dar-se conta.”

Joanna de Ângelis, Vivência Mediúnica, prefácio



• A mediunidade séria não pode ser e não o 
será nunca uma profissão...

• Todo aquele que não tem do que viver, 
procure os recursos em outra parte do que 
na mediunidade, que não consagre a ela o 
tempo de que possa dispor...

O Evangelho segundo o Espiritismo, cap. 26, it.9 e 10



Local para o exercício da 
mediunidade



Local para o exercício da 
mediunidade

• É desaconselhável que, em lugares não 
preparados para o mister mediúnico, 
venha a ocorrer o fenômeno com a 
anuência do sensitivo... Pelos danos que 
poderão advir, se o meio for hostil, leviano 
e de recursos psíquicos negativos, podem 
ocorrer mistificações, distonias, aberturas 
vibratórias para Espíritos que não tenham 
propósitos superiores. 



• Seria o mesmo que requisitar 
determinada cirurgia num consultório 
médico onde não haja requisitos de 
assepsia, instrumental, etc..

• Portanto a Casa Espírita é o lugar ideal, 
porque ali os Benfeitores colocam 
equipamentos de socorro, de 
emergência; estão entidades zelosas 
que se postam para defender o recinto; 
encontram-se trabalhadores 
especializados, que vêm para o 
ministério, adredemente programado.

Diretrizes de segurança, q. 47



O médium é responsável por toda e 
qualquer comunicação mediúnica?

• Deve sê-lo, porque não é um autômato.(...) É 
muito comum a pessoa assumir comportamentos 
contrários ao bom tom e depois dizer que foram 
as Entidades perniciosas que agiram dessa 
forma. Tal é uma evasão de responsabilidade, 
porque os Espíritos somente atuam no médium 
nele encontrando receptividade.(...) o médium é 
responsável pela manifestação que ocorra 
através dele. 

Divaldo Franco, Diretrizes de segurança, q. 8



• O ato mediúnico = circuito elétrico

• O pensamento do médium é o 
interruptor que liga ou desliga a 
corrente.

Vivência mediúnica, cap.6



“Os valores intelectuais e morais têm 
preponderância na ocorrência 

fenomênica, porquanto serão os seus 
conhecimentos, atuais ou passados,que 

vestirão as ideias transmitidas pelos 
desencarnados...

Manoel P. de Miranda, Vivência mediúnica, p. 11

QUAL A PARTICIPAÇÃO DO MÉDIUM QUAL A PARTICIPAÇÃO DO MÉDIUM 
NA COMUNICAÇÃO?NA COMUNICAÇÃO?



O Espírito do médium nunca é 
completamente passivo?

“É passivo, quando não mistura suas 
próprias idéias com as do Espírito que se 
comunica, mas nunca é inteiramente 
nulo. Seu concurso é sempre 
indispensável, como o de um 
intermediário, embora se trate dos que 
chamais médiuns mecânicos.” 

         O Livro dos Médiuns, cap.19, q.10



“Quando encontramos em um médium o 
cérebro povoado de conhecimentos 
adquiridos na sua vida atual e o seu Espírito 
rico de conhecimentos latentes, obtidos em 
vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem 
as comunicações, dele de preferência nos 
servimos, porque com ele o fenômeno da 
comunicação se nos torna muito mais fácil do 
que com um médium de inteligência limitada e 
de escassos conhecimentos anteriormente 
adquiridos.”                            
        
    O Livro dos Médiuns,it.225



...A ideia, o impulso procedem 
sempre do Espírito 

desencarnado, porém o 
revestimento, a execução vêm 

dos cabedais arquivados no 
inconsciente do médium.

Manoel P. de Miranda, Vivência mediúnica, p. 10



O USO DA MEDIUNIDADE



Influência moral do médium
O Livro dos Médiuns, cap. 20, it. 226

1- O desenvolvimento da mediunidade guarda 
relação com o desenvolvimento moral dos 
médiuns?

“Não; a faculdade propriamente dita se radica 
no organismo; independe do moral. O 
mesmo, porém, não se dá com o seu uso, 
que pode ser bom, ou mau, conforme as 
qualidades do médium.”



• as qualidades morais do médium exercem 
influência capital sobre a natureza dos Espíritos 
que por ele se comunicam. Se o médium é 
vicioso, em torno dele se vêm grupar os 
Espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o 
lugar aos bons Espíritos.



• Toda e qualquer expressão de 
mediunidade exige disciplina, educação, 
correspondente conduta moral e social do 
seu portador, a fim de facultar-lhe a 
sintonia com Espíritos Superiores, embora 
o convívio com os infelizes, que lhe 
cumpre socorrer. 

Médiuns Irresponsáveis
Manoel Philomeno de Miranda (espírito)



 2- Os médiuns, que fazem mau uso das suas 
faculdades, que não se servem delas para o 
bem, ou que não as aproveitam para se 
instruírem, sofrerão as conseqüências
dessa falta?

“Se delas fizerem mau uso, serão punidos 
duplamente, porque têm um meio a mais de se 
esclarecerem e o não aproveitam. Aquele que 
vê claro e tropeça é mais censurável do que o 
cego que cai no fosso.”



Perda e suspensão da Mediunidade
motivos e causas:

• Censura

• Advertência

• Benevolência

O Livro dos Médiuns, cap. 17, it.220



Perda e suspensão da Mediunidade
motivos e causas:

• O que mais influi para que assim 
procedam os bons Espíritos é o uso que o 
médium faz da sua faculdade.

• quando dela se serve para coisas frívolas, 
ou com propósitos ambiciosos; quando se 
nega a transmitir as nossas palavras

• Provar que a sua faculdade não depende 
dele médium e que, assim, razão não há 
para dela se vangloriar.



• nem sempre é uma punição

• pode ser uma prova de benevolência: 
proporcionar ao médium repouso material

• pôr a paciência à prova e para lhes 
experimentar a perseverança.

• lhe dar tempo de meditar as instruções 
recebidas.



 Por que sinal se pode reconhecer a 
censura nesta interrupção?

“Interrogue o médium a sua consciência e 
inquira de si mesmo qual o uso que tem 
feito da sua faculdade, qual o bem que 
dela tem resultado para os outros, que 
proveito há tirado dos conselhos que se 
lhe têm dado e terá a resposta.”



• Há uma relação estreita entre a educação 
para a vida e a educação para a 
mediunidade.

• Não há educação mediúnica sem 
crescimento moral.

.

Vivência mediúnica, pág. 70



“Todo e qualquer médium 
que ignora o Espiritismo, 
é alguém que caminha 

em perigo.”

Divaldo Franco,
Diretrizes de Segurança q.23



“Os indivíduos médiuns, ao se aperceberem 
de que são portadores desses canais 
especiais de captação, costumam receber o 
convite da Doutrina Espírita, através de 
diversos veículos: um livro, uma conferência, 
uma conversa, uma mensagem volante(...) 
ou ainda, por meio da convocação da dor, 
da perda, da perturbação obsessiva....



Nada obstante, podem tudo relegar e seguir 
vida afora, como bem entenderem, 
recalcitrando contra o chamamento, 
deixando passar a abençoada ensancha do 
aprimoramento, da prestação de serviço ao 
próximo, da libertação.”

Camilo, Desafios da mediunidade, p.19



NO ESPIRITISMO, DOUTRINA CODIFICADA POR 
ALLAN KARDEC, ENCONTRAMOS DIRETRIZES 
SEGURAS PARA EVITAR OS PERIGOS DO 
INTERCÂMBIO MAL DIRIGIDO E CONSEGUIR 
OS MAIS SUBLIMES E EDIFICANTES 
RESULTADOS NA PRÁTICA MEDIÚNICA.

                                                 LÉON 
DENIS





“Eu sou é um verdadeiro sapo, que traz às 
costas uma vela acesa. Beneficia-se com a 

claridade mas, para a possuir, 
constantemente tem que sofrer com a cera 

derretida que lhe cai sobre a pele, 
queimando-a...



...como a lhe recordar de que é preciso 
andar com cuidado e sem vaidade se 

quiser chegar ao fim da jornada...”

Lindos casos de Chico Xavier, Ramiro Gama



O Retorno do Apóstolo 
Chico Xavier 

Joanna de Ângelis
(02/02/2002)

...e ao desencarnar, 
suave e docemente, 
permitindo que o corpo 
se aquietasse, ascendeu 
nos rumos do Infinito, 
sendo recebido por 
Jesus, que o acolheu 
com a Sua bondade, 
asseverando-lhe: 



- Descansa, por um pouco, meu filho, a fim 
de esqueceres as tristezas da Terra e 

desfrutares das inefáveis alegrias do reino 
dos Céus.
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