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O Médium Importante e a importância do Médium 
 

Já observamos em trabalhos anteriores que para o desenvolvimento pleno das atividades mediú-
nicas é necessário cuidados com o organismo físico, a conduta moral, a fé e o estudo. Tais aspectos são 
necessários para o estabelecimento de uma conduta que garanta a realização desta atividade no reto ca-
minho da evolução, protegendo o medianeiro de influências que possam desviá-lo de sua missão, volta-
dos ao amor, a caridade e o desenvolvimento de uma nova consciência, com base na ética do Cristo. 
 

A Mediunidade é um dom concedido por Deus àqueles que assumem o compromisso de serviço 
junto à humanidade. Não é um privilégio, mas uma tarefa que deve ser desempenhada com humildade e 
resignação, e acima de tudo, isenta de glórias pessoais que possam estimular a vaidade. 
 
 
O LIVRO DOS MÉDIUNS (Allan Kardec) 

 
Já na introdução de O Livro dos Médiuns Kardec alerta sobre as dificuldades e desenganos na 

prática do Espiritismo relacionadas à falta de conhecimento dos princípios desta ciência, não bastando 
tão somente a prática da mediunidade para considerar-se um perito nesta matéria, e conclui: “Dirigimo-
nos aos que vêem no Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade e não fazem 
das comunicações com o mundo invisível um passatempo”. 

 
Entre aqueles que se convenceram através de um estudo direto do Espiritismo, Kardec destaca 

três categorias: 
 
- Os espíritas experimentadores: que crêem simplesmente nas manifestações. Para eles o Espiri-

tismo é apenas uma ciência de observação; 
 
- Os espíritas imperfeitos: que vêem no Espiritismo mais do que fatos. Compreendem-lhe a parte 

filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não a praticam. Em nada alteram 
seus hábitos e não se privariam de um só gozo que fosse. Consideram a caridade 
cristã apenas uma bela máxima;  

 
- Os verdadeiros espíritas, ou os espíritas cristãos: são aqueles que não se contentam em admirar 

a moral espírita, mas a praticam e lhe aceitam todas as conseqüências. Convenci-
dos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os 
seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, única que os pode ele-
var na hierarquia do mundo dos Espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir 
seus maus pendores. A convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar 
o mal. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem.  

 
“Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se ache es-

crito sobre a matéria, ou, pelo menos, o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem 
mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de 
poderem julgar por comparação”. 

 
Na questão 226 do Livro dos Médiuns é esclarecido que a manifestação da Mediunidade não está 

relacionada à condição moral do ser humano, mas guarda relação direta com o seu organismo físico e 
perispiritual. Mas “O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom, ou mau, conforme as 
qualidades do médium." Deus concede o dom indistintamente a todos que reúnam as condições de ex-
pressa-lo. Cabe, porém, ao médium, através do livre arbítrio, a forma de utilizá-la, sofrendo as conse-



quências conforme e lei de Causa e Efeito. "Se 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." 

 
Quanto a importância do médium no contexto geral, os Espíritos esclarecem que não se deve crer 

"que a faculdade mediúnica seja dada somente para correção de uma, ou duas pessoas. O objetivo é mais 
amplo: trata-se da Humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante, como indiví-
duo. Por isso é que, quando damos instruções que devem aproveitar à generalidade dos homens, nos 
servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em 
que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons Espíritos não precisarão servir-se de ins-
trumentos maus." 

 
Na prática mediúnica o aspecto moral do médium determina o grau de relacionamento que ele te-

rá junto à espiritualidade, través da sintonia vibratória, pois neste caso, o semelhante atrai o semelhante. 
“Se o médium é vicioso, em torno dele se vêm se agrupar os Espíritos inferiores, sempre prontos a tomar 
o lugar aos bons Espíritos evocados. As qualidades que, de preferência, atraem os bons Espíritos são: a 
bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas 
materiais. Os defeitos que os afastam são: o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a ambição, a 
sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria.” 

 
De todas as imperfeições morais a que os Espíritos inferiores “exploram com mais habilidade é o 

orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns 
dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instru-
mentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de Espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de 
se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amargas decepções”. 

 
“Devemos também convir em que, muitas vezes, o orgulho é despertado no médium pelos que o 

cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indis-
pensável. Logo toma ares de importância e desdém, quando presta a alguém o seu concurso. Mais de 
uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiuns, com o intuito de os 
animar.” 

 
Um dos aspectos que devem ser considerados é o domínio que espíritos levianos promovem nos 

médiuns vaidosos que acabam sendo presas da fascinação. “O médium fascinado não acredita que o es-
tejam enganando: o Espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, (...) ao ponto de o fazer achar su-
blime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as 
pessoas simples, ignorantes e fracas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens mais instruídos 
e os mais inteligentes sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, 
cuja influência eles sofrem.” 

 
Segundo Kardec, um médium pode sofrer um processo obsessivo pelas seguintes características: 
 
- “Persistência de um Espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, 

pela tiptologia, etc., opondo-se a que outros Espíritos o façam”; 
 
- “Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ri-

dículo das comunicações que recebe”; 
 
- “Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos Espíritos que se comunicam e que, sob 

nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas”; 
 
- “Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os Espíritos que por ele se comunicam”; 
 



- “Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis”; 
 
- “Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe”; 
 
- “Necessidade incessante e inoportuna de escrever”; 
 
- “Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar a seu 

mau grado”; 
 
- “Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa, ou o obje-

to”. 
 

Respostas dos Espíritos a respeito da prática mediúnica: 
 
- “O perigo da obsessão não está no Espiritismo, em si mesmo, mas na orgulhosa propensão de 

certos médiuns para, muito levianamente, se julgarem instrumentos exclusivos de Espíritos 
superiores”. 

 
- “Existem médiuns que não conseguem desembaraçar-se de Espíritos maus que se lhes ligam, 

mesmo solicitando ajuda dos bons Espíritos, por que seu fluído se identifica mais com o de 
um Espírito do que com o de outro. Não é que falte poder ao Espírito bom; em muitos casos, o 
médium não é bastante forte para os secundar". 

 
- “Há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade que, apesar de tudo, se vêem impe-

didas de comunicar com os bons Espíritos. É uma provação para fazê-lo inclinar-se para a 
humildade”. 
 

- “O mais poderoso meio de combater a influência dos maus Espíritos é aproximar-se o mais 
possível da natureza dos bons". 

 
- “A obsessão, que impede um médium de receber as comunicações que deseje nem sempre um 

sinal de indignidade da sua parte, mas um obstáculo que pode opor-se a certas comunicações; 
cabendo ao médium aplicar-se em remover o obstáculo que está nele; sem isso, suas preces, 
suas súplicas nada farão". 

 
- “Pode-se combater a influência dos maus Espíritos por meio de sábios conselhos, sendo possí-

vel induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso". 
 
- "Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os Espíritos, mas não podem im-

pedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não po-
dem suprimir os Espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta (...) Fora lou-
cura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem 
abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la 
conhecida a fundo." 

 
No livro Segurança Mediúnica de Miramez, psicografado por João Nunes Maia, encontramos ex-

tensas recomendações aos médiuns sobre os cuidados que devem ser seguidos para o não envolvimento 
com forças negativas que procuram todas as oportunidades para desviar o medianeiro do caminho da 
virtude, tornando-se presa das armadilhas preparadas pela vaidade, pelo orgulho e a prepotência. 
 

Trechos selecionados: 
 

- “O médium pode transmitir mensagens de alto teor educativo e científico, em favor da humani-
dade, como também servir de canal para Espíritos zombeteiros ou pseudo-sábios. Essa varia-



ção está na dependência de como o médium leva a vida, seus sentimentos e as condições espi-
rituais que vibram em seu coração”. 

 
- “O candidato a médium deve suprimir da sua mente toda ordem de vaidade, todo tipo de impul-

so que o leva para o orgulho e a prepotência, sempre se esquecendo das ofensas recebidas. Es-
se deve ser o primeiro preparo, pois a agressão certamente virá ao seu encontro, para testá-lo 
no que já aprendeu sobre o verdadeiro amor”. 

 
- “Não pode existir mediunidade iluminada sem fé”. 
 
- “Na parte mental, vamos encontrar os maiores inimigos dessa segurança mediúnica, que são o 

ódio, a vingança, a maledicência, a brutalidade, a usura. Pensamentos que envolvem tais sen-
timentos provocam uma espécie de curto-circuito na tela etérica, rompendo seus delicados fi-
lamentos e colocando o médium em estado de dependência com os Espíritos inferiores. Eis aí 
a obsessão, desequilíbrio presente em grande maioria dos medianeiros, em todo o mundo”. 

 
- “A mediunidade não depende da moral do médium, mas a mediunidade com Jesus Cristo de-

pende de auto-aprimoramento, nos conceitos do Evangelho”. 
 
- “Somente a vivência dessa filosofia transcendental, ensinada e vivida pelo Mestre, aparelha o 

medianeiro para ser um verdadeiro instrumento da verdade, do amor e da caridade”. 
 
- “O canal sujo suja a água que vem do céu. E, se atraímos o nosso semelhante pela lei dos afins, 

o médium consciente do seu dever sabe a que tipo de entidade estão servindo as suas faculda-
des”. 

 

- “A posição do médium no lugar em que foi chamado a trabalhar é a de servir de instrumento 
para o bem em todas as direções da vida. Quando vamos trabalhar na caridade, recebemos de 
Deus uma cota de luz divina, mas não podemos esquecer que tal cota é para ser doada, e se ela 
se transforma fielmente no que nós desejamos que ela seja, torna-se uma carta com endereço 
certo. Eis a posição do médium diante da consciência”. 

 

- “A mediunidade que tem compromissos com o Cristo na Terra, não pode se esquecer de subir o 
calvário, com a cruz nos ombros, representando sacrifícios de várias espécies: a renúncia é a 
característica de seus passos; o perdão, uma norma diária em sua vida; o trabalho, uma obriga-
ção sem queixa; a oração, um dever silencioso; a alegria, uma manifestação de gratidão por 
tudo o que vê e recebe da vida; a língua deixa de ferir e a cabeça passa a ser um ninho de pen-
samentos nobres. Tudo o que faz, ela o faz por amor”. 

 
- “Não podemos fugir às normas da boa conduta, porque atraímos o que somos na pauta da vida, 

e o que vibramos por dentro, manifestamos por fora”. 
 
- “A Doutrina Espírita é um acervo de conhecimentos que nos ajuda a conhecer a verdade, e o 

espírita não pode esquecer o saber, porque o próprio amor depende muito da sabedoria, para 
brilhar como um sol dentro do coração”. 

 
- “Forçar a mediunidade é ignorar leis que regulam a vida: a naturalidade é a expressão dos anjos, 

nas mínimas coisas da existência”. 
 
- “Estamos entrando em uma época apocalíptica, onde há muita coisa boa e muita coisa ruim: es-

colhemos o que achamos melhor. O mundo está passando por transes difíceis, porque dificul-
tamos as coisas fáceis”. 

 



- “Médium! Se exercitas tua mediunidade, lembra-te da tua parte, porque quem não conhece os 
caminhos por onde passa, poderá errar a estrada e, com maiores dificuldades, tentará chegar 
ao seu destino”. 

 
- “Devem brilhar na nossa mente e no nosso coração estas palavras da codificação do Espiritis-

mo: amar e instruir”. 
 

- “A mediunidade, em alta função evangélica, faz circular, em torno do medianeiro, uma energia 
divina, capaz de remover de qualquer pessoa muitas doenças e problemas vários, servindo 
como lição e despertar em quem recebe o calor da verdade, que sempre liberta”. 

 
- “A energia mediúnica, quando nascida de um coração bem formado no bem comum, computa 

outras forças similares e se transforma em magnetismo superior nas mãos dos benfeitores in-
visíveis, cuja disposição de servir faz com que muitos necessitados recebam o conforto e a 
paz, predispondo as criaturas à esperança e ao trabalho, avivando, igualmente, o interesse para 
os segredos da natureza”. 

 
- “O médium instruído e educado é apenas um homem que entendeu o chamado da vida para a 

sua própria felicidade. Ele é um devedor comum, com possibilidades de ressarcir suas velhas 
dívidas na casa bancária da consciência”. 

 
- “A energia mediúnica flui das suas mãos, da mente e da boca, como fonte de vida e, dependen-

do da vida que leva, com um potencial inesgotável, quando o amor domina o seu coração”. 
 
- “Comandada por mente adestrada, a mediunidade assegura o bem-estar em todas as suas moda-

lidades e sustenta a esperança em todos aqueles que conhecem e confiam no seu mecanismo”.  
 
- “Médium nenhum está livre do guante (severidade) da dor, nem dos arrochos dos problemas. 

Essas duas forças fazem com que eles caminhem para o verdadeiro sentido das suas missões, 
no ministério da vida”. 

 
- “A doutrina dos Espíritos surgiu na face da Terra para disciplinar a mediunidade e, na seqüên-

cia, prover uma educação nos moldes dos preceitos de Jesus”. 
 
- “Quem não se sujeita às modificações necessárias, pode não se dar bem com a Lei, estabelecida 

pelo Criador em todas as linhas da Sua Criação”. 
 
- “Cada pessoa pode ser uma fonte de magnetismo animal, de amor ou de discórdia. Quando pro-

cura e entende as leis naturais, serve sempre para ajudar, servindo de instrumento onde haja 
necessidade. Mas, se ignora o bem que pode fazer, cria embaraços para os seus próprios pés”. 

 
- “A mediunidade é um dom que não altera nem apaga os outros sentidos físicos, mas é uma for-

ça poderosa para a educação de todas as nossas qualidades, porque reúne meios para nos fazer 
compreender e sentir o melhor para a nossa felicidade”. 

 
- “Todos conhecemos o bem e o mal, e sabemos o que devemos escolher mas, para isso, nos fal-

tam desprendimento e método, que podem nos levar à consciência do equilíbrio e a compre-
ender o tipo de vida que nos cabe viver bem.” 

 

- “É comum, em todas as instituições espíritas, a observação da conduta do médium. Os frequen-
tadores buscam nele um modelo de desprendimento, de honestidade, onde vibra a moralidade 
em todas as suas nuanças”.  

 



- “O espírita deve trabalhar na sua auto-educação, por amor, visando ao seu aprimoramento e 
servindo de instrumento na educação dos outros, no silêncio que a dignidade espiritual inspira 
às criaturas”. 

 
- “A vaidade, nos círculos mediúnicos, é fato comum. Os melindres ainda não deixaram de existir 

entre os companheiros que nos servem de instrumentos. Essas inferioridades são sutis, difíceis 
de serem registradas por seus possuidores, mas a reforma nunca é impossível, desde que a 
educação e a disciplina sejam constantes”. 

 
- “Tudo o que passa por nós leva a nossa marca, na mais profunda sensibilidade. Em se falando 

do médium de cura, é de capital importância que tenha saúde física e mental, porque a sua 
presença irradia sempre aquilo que ele é”. 

 
- “O médium ainda é mais responsável frente à sociedade, por já compreender, pela luz do Evan-

gelho, como deve proceder, fazendo da sua vida, uma vida exemplar, porque, dessa forma, ele 
estará ensinando, com o silêncio, ao próprio médico como se conduzir melhor, pois a medici-
na reconhecerá, nas suas atuações mediúnicas, algo a mais que os medicamentos e a plenitude 
do saber dos diagnósticos”. 

 
- “O homem de conduta reta é sempre abastecido de energias superiores, desde que o orgulho e a 

vaidade não tomem seu coração”. 
 
- “O verdadeiro saber cobre-se com a simplicidade e a discrição”. 
 
- “A porta para a reforma interior é a caridade. E não há caridade sem trabalho. Portanto, entrega 

as tuas mãos a esse exercício e empenha teu coração no amor, que os teus caminhos ficarão 
mais claros e teus pés poderão andar sem tropeços inconvenientes. A literatura mediúnica, 
qualificada nos anseios do bem da coletividade, é enorme. Basta que tenhas boa vontade de ler 
e estudar, para compreender e fazê-la visível, na própria vida”. 

 

- “A responsabilidade de cada um e de todos, em conjunto, é muito grande, para que se restabele-
ça, na Terra, a maior glória de todos os tempos: a glória da caridade e do amor. Estão encar-
nados, e continuam a reencarnar, centenas de Espíritos com a missão da mediunidade de mai-
or evidência, para reviver as mesmas lições do Cristo, noticiadas pelo Evangelho”. 

 
- “Assim como todo trabalho digno tem obstrução no começo, a mediunidade, com o nosso Divi-

no Mestre, já teve e continua a ter muitos obstáculos, para que venha a se firmar, mais tarde, 
em valorosas experiências, com a vitória já idealizada e firmada no tempo e no espaço, pelo 
Cristo cósmico”. 

 
- “Os dons mediúnicos estão ainda sendo experimentados, com o ajustamento de sentimentos e 

qualidades, para que a luz venha a abastecer de puro amor a Terra e os homens, de forma que 
a caridade mais elevada seja um dever de cada criatura e, mais que um dever, um prazer mani-
festado no coração de quem ama”. 

 
- “O médium não pode exercer suas faculdades sem o clima da harmonia que a disciplina impri-

me no seu caráter. No entanto, a ordem, com exagero, endurece os sentimentos; o policiamen-
to, em demasia, tira toda a liberdade do vigiado”. 

 
- “É comum observarmos médiuns em completo desleixo das suas faculdades, com as portas to-

das abertas e a casa em abandono, como também medianeiros fortes, fechando sistematica-
mente as portas, negando a própria luz que os orienta. Os extremos são perigosos, em quais-
quer circunstâncias”. 

 



- “Se a natureza nos ensina lições de moderação, o Espírito, já brindado pela inteligência, como 
primor de sua conquista, haverá de fazer o mesmo. Ensinamentos é que não faltam em todas 
as manifestações da vida”.  

 
- “A mediunidade, nos homens e nos Espíritos desencarnados, está se aprimorando cada vez 

mais. O progresso é uma lei, pois outras leis estimulam o progresso, e quem não deseja aceitar 
o próprio melhoramento, fica às margens do caminho, até acordar para novas oportunidades”. 

 
- “A capacidade mediúnica depende muito mais do que pensamos, da harmonia dos corpos espi-

rituais que, de certa forma, estão acoplados uns aos outros. Todos os centros de forças transfe-
rem suas energias uns aos outros, chegando até às glândulas endócrinas que, por seu turno, en-
riquecem o sangue que mantém vivo todo o mundo celular, para que a vida se expresse no 
fulgor que lhe é próprio”. 

 
- “Esse mecanismo inteligente da vida do homem, senão do Espírito, é que faculta o exercício de 

atributos como a mediunidade na sua amplitude. Quando obedece às leis naturais, a capacida-
de mediúnica tem tal alcance que é capaz de motivar a esperança e a fé nos corações que in-
tentam buscá-las”. 

 
- “Os médiuns de alta capacidade, cujos dons vibram em alta expressão espiritual, trabalham em 

silêncio, onde o amor se faz presente pelo ambiente oferecido pelos que participam”. 
 
- “Pedimos a quem não conhece a função da mediunidade evangélica, que estude conosco a me-

diunidade amadurecida, pois encontrará recursos grandiosos para a sua própria paz e verá se 
abrirem, à sua frente, caminhos diversos, onde há verdadeiramente a alegria de viver”. 

 
- “Queiramos ou não, estamos constantemente servindo de instrumentos para comunicações do 

desconhecido, em diversas modalidades”. 
 
- “A mediunidade é tão antiga quanto a humanidade, mas foi com Jesus que se abriu a escola de 

educação de todos os dons dos Espíritos e dos homens, pois Ele deixou o código da divina ins-
trução para todos, estabelecendo a disciplina para todos os sentimentos”. 

 
- “Meu irmão, usa o teu talento mediúnico na difusão da fraternidade, que se consubstancia na 

paz. Usa a proficiência das tuas faculdades no discernimento, para que a vida se mostre sem-
pre formulando esperanças. Usa a tua honestidade mediúnica na linguagem do silêncio, para 
que os teus companheiros confiem nos valores espirituais que em ti apartaram. Usa tuas expe-
riências confirmadas no amor às criaturas como fonte inesgotável do bem, para que esse bem 
mostre a todos que Deus e Jesus existem, sempre nos amparando e dando sem nada nos pedi-
rem”. 

 

- “Nada podemos realizar sem fé e, principalmente, o que toca às coisas espirituais. Todos aque-
les que operam fenômenos transcendentais, de curas e de exemplos que transformam cora-
ções, é porque conhecem a fé e confiam em Deus e em seus poderes, que convergem pela sua 
boca e pelas suas mãos. O médium não pode desconhecer os caminhos da fé. Se ele deseja 
servir, porém, antes que esteja imantado pela confiança, que aprenda primeiro a se educar, a 
disciplinar os sentimentos, a adotar os caminhos de Jesus na grande área do desprendimento, a 
trabalhar com as suas faculdades em favor da coletividade, sem dela exigir nada, nem a pró-
pria retribuição da confiança”. 

 
- “Se serves como instrumento das inteligências superiores e não respeitas as devidas instruções a 

que a verdade te induz, elas poderão deixar de falar por teu intermédio, procurando outro mais 
apropriado. E tu perderás a oportunidade de ser útil aos que sofrem, anulando assim o teu des-
pertar espiritual”. 



 
- “A caridade maior recebe quem a faz. Confia na tua faculdade, mas usa-a como faz o justo com 

os seus poderes que desenvolveu com a justiça. Confia na tua mediunidade, porém, usa-a co-
mo faz o sábio que aprendeu os segredos da vida usando o bom senso”.  

 

- “A humildade é uma virtude singular nas hostes da Doutrina Espírita, principalmente quando 
ela é intercalada com a função mediúnica, desde que não leve a marca da pretensão”.  

 
- “Estamos falando de uma virtude extraordinária, capaz de elevar o homem às regiões sublima-

das da vida. No entanto, a vaidade pode deturpá-la, se a vigilância esquecer a disciplina dos 
sentimentos”. 

 
- “O médium que desconhece a humildade cristã está à beira de um abismo, sem o perceber. Está 

se aproximando da morte na ilusão de vida, porque onde falta a modéstia, prolifera o orgulho, 
a prepotência e a dureza de coração”. 

 
- “A Doutrina Espírita está cada vez mais se agigantando; mas isso, por determinação dos planos 

superiores. É, pois, um movimento de luz para espantar as trevas do mundo e dos homens. Ela 
abrange todas as classes, nos seus fundamentos religiosos, abraça todos os humildes, pela for-
ça da posição que ocupam, assiste à classe média, na sua grandiosa filosofia e atinge com se-
gurança a cúpula intelectual, pela sua força científica. Torna-se um rio grande no mundo, se-
não o próprio mar de idéias benfeitoras, onde todas as outras, por lei, haverão de desaguar, 
fundindo seus empenhos para que surja um só Pastor e um só rebanho”. 

 
- “A doutrina dos Espíritos não descobriu a mediunidade. Ela já estava descoberta e já era conhe-

cida de todos os povos do mundo, mas carecia de educação, na regência da disciplina. Foi o 
que fez Allan Kardec, buscando os recursos no Evangelho de Jesus, por indução dos Espíritos 
superiores, para a formação de uma escola, onde os médiuns pudessem compreender suas mis-
sões e cumprir seus deveres, como instrumentos de luz para o bem-estar dos homens. Todavia, 
essa mesma doutrina é progressiva. Por ordem superior, descem dos céus, constantemente, 
instruções novas e aprimoradas, de acordo com o despertar dos próprios homens”. 

 

- “Se estás desenvolvendo os teus talentos, não podes esquecer-te de que eles estão, de certa for-
ma, ligados às maiores sensibilidades da natureza divina e humana. Estás mexendo em áreas 
onde a vida se irradia com grande expressão e é necessário que os teus sentimentos sejam 
educados na escola do bom senso evangélico. Se te dispuseste a caminhar com o Cristo, a 
princípio encontrarás somente espinhos. Os inimigos te cercarão por todas as estradas e as 
ofensas serão muitas, no sentido de fazer-te desistir das reformas que deverão converter o teu 
proceder. São testes, testemunhos, que deverão passar como marcas de Jesus em teu coração 
desejoso de melhorar e se engrandecer no aprendizado”. 

 
- “A senda da iniciação corresponde a fardos pesados que o aprendiz deve transportar com cora-

gem e fé. Muitos dos nossos companheiros, quando já estão no final das provas, desistem, en-
tregando-se às hostes do mal e deixando para depois a caminhada nas estradas estreitas”. 

 
- “Deves ter cuidado com a vaidade. Ela é muito mais sutil nos caminhos do iniciado. Mais ain-

da, ela tem o poder de transformação, para não ser reconhecida como tal. Foge do alarde do 
que fazes de bom. Não há necessidade de seres reconhecido como bom, como caridoso. A 
nossa obrigação dispensa toda espécie de vangloria, principalmente a autovalorização. Nós 
somos o que somos e nada mais. O presunçoso morre antes do tempo e é desmoralizado pelos 
seus próprios enganos”. 

 
- “Nem sempre desempenhamos nosso papel de médium na urdidura dos compromissos com os 

benfeitores que nos assistem. Depois que nos envolvemos nos fluidos da carne, esquecemo-



nos, ou nos fazemos de esquecidos, por nos ser exigido muito esforço e sacrifícios sem conta, 
no sentido de termos uma vida reta, na retidão dos próprios deveres”. 

 
- “Acontece que muitas criaturas que nasceram no mundo com determinada faculdade, a caminho 

de maior ascensão, rejeitam-na, forçando outras que ainda não possuem. Essa determinação é 
um desastre para a vida psíquica. É o que chamamos de mediunidade forçada, fato que ocorre 
com muitas pessoas. Ela traz um cunho de vaidade, por querer copiar um dom de que outros 
são portadores, na sua mais intensa simplicidade”. 

 

- “Quando exercitas a mediunidade, muitas estações de energias se movimentam em teu corpo fí-
sico, e muitos centros espirituais se encadeiam sob o comando da tua vontade. Pensa bem no 
que estás fazendo com esses dons e se duvidas onde está o caminho certo, ora e procura o 
Mestre dos mestres, que Ele, mesmo aparentemente distante de ti, tem recursos para orientar-
te com segurança, porque ninguém fica órfão do Seu amor”. 

No livro “Os Mensageiros” de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, estão re-
gistrados relatos de experiências vividas por entidades espirituais, que após recolhidas na colônia espiri-
tual Nosso Lar, assumiram compromissos para retornarem ao plano físico como médiuns, cada qual com 
sua missão específica, mas acabaram falhando, cedendo às tendências pessoais e caindo nas armadilhas 
dos vícios. E desta forma, retornam à erraticidade com novas pendencias somadas as anteriores. 

 
No capítulo destinado as advertências, André Luiz faz os seguintes comentários: 
 
“Desde as primeiras tantas do Espiritismo renovador, “Nosso Lar” tem enviado diversas turmas 

ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, 
aliando necessidades de resgate ao serviço redentor; mas ainda não conseguimos os resultados desejá-
veis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado 
ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. 
Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados misteres da mediunidade e da doutrinação”. 

 
“Cesse, para nós outros, a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas la-

mentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é única grande oficina de trabalho redentor. 
Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembre-
mo-nos de nossas obrigações fundamentais”. 

 
“A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recorda-

ção do dever a cumprir”. 
 
“Aqui estamos todos, companheiros da Comunicação, endividados com o mundo, mas esperan-

çosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar, o Senhor renova diariamente nossas 
benditas oportunidades de trabalho, mas, para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível seja-
mos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do 
ciclo de reencarnações na Crosta, portanto, somos sequiosos de Vida Eterna. Não olvidemos, desse mo-
do, o Calvário de Nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subi-
da para a esfera superior. E ninguém espere subir, espiritualmente, sem esforço, sem suor e sem lágri-
mas”. 

 
Nesse livro André Luiz também relata episódios vividos por sete espíritos, que após terem passa-

do por Nosso Lar e assumido missões de regeneração através da atividade mediúnica, fracassaram du-
rante em seus estágios no plano físico. 

 
O primeiro caso diz respeito ao trabalho de consolação e encaminhamento de criaturas reencar-

nadas que ficariam sob os cuidados de uma pessoa que preparada para esta missão. Mas, reencarnado e 



pronto para desempenhar seu trabalho, começou a interpretar como alucinações os apelos dos guias espi-
rituais, e acabou desviando-se completamente do caminho traçado, abandonando sua tarefa; 

 
No Segundo caso, cabia ao medianeiro a tarefa de atuar nos campos da vidência, audição e psi-

cografia. Mas desviou-se do caminho, usando estes dons como fonte de renda; 
 
O terceiro, apesar da preparação espiritual recebida em Nosso Lar, para o desempenho de suas 

atividades, por invigilância pessoal, a médium foi vítima do medo, vendo nos estudiosos pessoas de má 
fé, nas entidades espirituais “galhofeiros fantasiados de orientadores” e nela mesma, receava tendências 
nocivas. O receio das mistificações prejudicou sua oportunidade de trabalho; 

 
No quarto caso, a entidade relata que o equilíbrio de suas forças psíquicas e mediúnicas estavam 

ligadas a companhia e cooperação de sua esposa. Com o desencarne dela, desviou-se do caminho traça-
do, caindo em diversas perversões; 

 
O quinto, relata que a tarefa mediúnica exigia sensibilidade apurada “para definir roteiros, fixar 

perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns ajudando ao próximo e a si mesmo”. Mas, 
“Com um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros”, perdeu-se em si mesmo, utilizando os 
dons para exclusiva curiosidade pessoal, ao invés de trabalhar em favor do esclarecimento e conforto 
fraterno dos necessitados, provocando perturbações psíquicas e alucinações; 

 
Sexto caso. Cabia a entidade espiritual a tarefa de assíduo trabalho no Evangelho, e doutrinar pe-

lo exemplo e pela palavra, com “o dever de amparar as organizações espíritas, estimulando companhei-
ros de luta, postos na Terra a serviço da ideia imortalista.”, mas colocou, acima de tudo, o “preceito ci-
entífico das provas insofismáveis, envaidecendo-se dos conhecimentos pessoais adquiridos”; 

 
No sétimo caso, a tarefa tinha como missão a direção espiritual dos trabalhos em uma instituição 

espírita, para colaborar na jornada de companheiros encarnados e desencarnados. Mas acabou desenvol-
vendo comportamento incoerente com relação a Doutrina Espírita e a ética do Evangelho, entre o que 
pregava e sua postura pessoal. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Evidencia-se, portanto, a importância do trabalho do médium, por ser ele o canal de interação 
entre os dois planos de existência, seja através da comunicação, seja promovendo o intercâmbio de fluí-
dos capazes de proporcionarem a cura do corpo e da alma. 
  

Cabe ao médium a escolha do caminho que será seguido, pois a mediunidade é uma ferramenta 
cujo uso depende da habilidade e da forma como será utilizada. 
  

Nota-se, entretanto, que influências sutis podem conduzir o médium a adotar caminhos diferentes 
daqueles que elegeu no início de sua caminhada ou mesmo anteriormente ao seu reencarne. Movido 
muitas vezes por um senso de superioridade, motivado pela vaidade, aos poucos pode desviar-se da meta 
traçada pelo plano espiritual superior, que visa o desenvolvimento da humanidade, através da abertura de 
novos horizontes para a construção de um novo mundo, através do intercambio sério e disciplinado junto 
aos mentores espirituais, colocando em prática a ética divulgada pelo Cristo. Desta forma, o Homem 
cresce moral e intelectualmente, elevando-se na escala evolutiva dos Espíritos, conforme Kardec expli-
cou no Livro dos Espíritos. 
  

Mas este é um logo caminho que todos nós devemos trilhar, vencendo o desafio do nosso atual 
estágio evolutivo através das provações e limitações impostas pela vida no plano físico, exercitando a fé 
e abrindo a mente para frequências que proporcionem a comunicação e a inspiração com os seres de 
condição mais elevada, dispostos a auxiliar no desenvolvimento deste planeta. 



  
Cabe, portanto, a cada um de nós a escolha do caminho a seguir, pois Deus concede a todos as 

ferramentas necessárias à evolução e a liberdade de agir através do livre arbítrio. E assim, com todo co-
nhecimento e experiências já adquiridas e as orientações registradas em diversas obras, temos a condição 
de avaliar com maior clareza aquilo que desejamos para nós a para todos que nos cercam, mantendo o 
equilíbrio entre o bem e mal, forças que movem o nosso mundo. 
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