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Texto 3 -  O ESPIRITISMO E A MEDIUNIDADE DE CURA 
 
 

CONCEITOS DE SAÚDE E CURA: 

 A definição de saúde possui implicações legais, sociais e econômicas dos estados 
de saúde e doença; sem dúvida, a definição mais difundida é a encontrada no preâmbulo 
da Constituição da Organização Mundial da Saúde: saúde é um estado de completo bem-
estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças. 

 A palavra cura já existia em latim com o sentido primitivo de cuidado, atenção, 
diligência, zelo. 

        Como termo de medicina a mudança de significado decorreu do fato de que a cura, 
no sentido de tratamento, na maioria das vezes, modifica o curso da doença e restabelece 
a saúde do enfermo. 

        Assim, cura passou a significar também o restabelecimento da saúde, a volta ao 
estado de saúde completa. 

Em razão dessa evolução semântica, a palavra “curar” pode ser empregada tanto no 
sentido de tratar ou cuidar  de, como no sentido de debelar uma enfermidade, de restituir a 
saúde, de sarar. 

         Nesse estudo podemos buscar outras referências sobre o que significa “Saúde” ou 
“cura”,  vamos encontrar alguns médicos ou grupos que nos apresentam conceitos que 
podem nos levar a uma reflexão mais profunda sobre o que significa ter “Saúde” e ou 
“estar curado” nos dias atuais.  Vamos observar que vários desses conceitos nos levam a 
refletir que além da integralidade do corpo físico e da sociabilidade é fundamental 
observarmos o desenvolvimento espiritual, como também a plena saúde do nosso 
períspirito, conforme nos esclarece os irmãos André Luiz e Emmanuel em suas 
psicografias transcritas ao final deste texto. 

Vamos aos conceitos: 

Hannemann, criador da Homeopatia diz: 
 
"O ideal máximo da cura é o restabelecimento rápido, suave e duradouro da saúde, ou 
remoção e aniquilamento da doença, em toda a sua extensão, da maneira mais curta, mais 
segura e menos nociva, agindo por princípios facilmente compreensíveis."Com esta visão, 
Hannemann durante sua vida, buscou este ideal, tendo alcançado através da Homeopatia. 
" No estado de saúde, a força vital imaterial (autocrática), que dinamicamente anima o 
corpo material (organismo), reina com poder ilimitado e mantém todas as suas partes em 
admirável atividade harmônica, nas suas sensações e funções, de maneira que o espírito 



dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor desse instrumento vivo e são 
para atender aos mais altos fins de nossa existência." 
 
Com o passar do tempo, outros pesquisadores continuaram as pesquisas de Hannemann. 
Hering foi um deles e nos trás 4 leis da cura. Leis estas que se aplicam a toda e qualquer 
terapia Holística, Natural e Alternativa. 
 
Leis de Hering 
A cura se processa de dentro pra fora, interior para exterior. 
A cura se processa de cima pra baixo. 
A cura se processa dos órgãos de maior hierarquia para os de menor hierarquia. 
A cura se processa primeiro nas doenças mais novas, para depois agir nas doenças mais 
antigas. 
 
Fazendo um pequeno comparativo, entre doença e saúde, podemos dizer que uma pessoa 
sadia é a que tem um plano mental harmônico, uma alimentação natural, consegue 
conviver com mudanças de temperatura, recebe estímulos terapêuticos energéticos 
positivos eventualmente e apresenta uma ausência de Miasmas.  
 
Já a pessoa doente, apresenta um plano mental desarmônico, uma alimentação antinatural 
e desequilibrada, não consegue conviver com mudanças de tempo, recebe estímulos 
terapêuticos energéticos negativos de forma constante e apresenta miasmas. 

O GEHSP - Grupo de Estudos Homeopáticos de São Paulo, estudando os conceitos de 
Saúde e Cura apresentado por Hanemann, afirmam: 

"Saúde é um estado individual de harmonia vital, do corpo e da alma, que 
possibilita ao indivíduo a liberdade da busca dos seus mais altos desígnios 
de vida". 

O médico Edgar Maffei-imnopatologista, afirma: 

 " Saúde consiste na harmonia do indivíduo consigo mesmo e com o ambiente, que se 
traduz pelo bom aspecto não só morfológico como também de suas manifestações sociais. 
Saúde é um estado subjetivo que só o próprio indivíduo pode exprimir, manifestado pelo 
apetite, isto é, prazer de comer, disposição ao trabalho físico e intelectual, às diversões, 
enfim às relações humanas."  
 
 O livro a Doença como Caminho, os autores Thorwald Dethlefsen e Rudiger Dahlke, nos 
apresentam: 

“Tudo o que podemos fazer é melhorar a nós mesmos; na verdade, temos de ver-nos 
como de fato somos. Mas conhecer nossa personalidade não significa conhecer o nosso 
ego. O “Eu” está para  o Eu superior como um copo de água está para o  oceano. Nosso 
ego nos deixa doentes. O nosso Eu superior é uma totalidade. O Caminho da cura é a 
trilha que leva “para fora” do eu,  conduzindo-nos até o até o Eu superior, da prisão para a 
liberdade, da polaridade para a unidade. Quando determinado sintoma indica o que eu 
(entre os outros) ainda preciso ter a fim de me sentir livre, então me cabe aprender a ver o 



que está errado ou o que está faltando, e me compete aceitá-lo na identificação  
consciente do Eu. A cura só pode ocorrer na consciência”. 

“ Toda a Criação existe dentro de você, e tudo o que existe em você também existe na 
Criação.  Não há fronteiras entre você e um objeto que esteja bem perto, assim como não 
há distância entre você e os objetos que estão muito longe. Todas as coisas, as menores e 
as maiores, as inferiores e as superiores, estão à sua disposição dentro de você, uma vez 
que são inatas. Um único átomo contém todos os elementos da Terra. Um único 
movimento do espírito contém todas as leis da vida. Numa única gota de água 
encontramos o segredo do oceano sem fim. Acima de tudo, uma única manifestação sua 
contém todas as formas de manifestação da própria vida”.  (Kahlil Gibran) 

 

CAUSAS DAS ENFERMIDADES: 

Infelizmente a nossa humanidade ainda ignora que a maior parte das doenças do 
corpo tem sua origem em distúrbios agudos de ordem psíquica, pois a cupidez, a avareza, 
o ódio, a vingança, o ciúme, a ambição, o orgulho e outros tóxicos de ordem moral são 
matrizes de moléstias como o câncer, tuberculose e toda gama de doenças. 

As células sofrem o impacto constante das radiações mentais a lhes absorverem 
os princípios de ação e reação deste ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e 
da enfermidade, da harmonia e desarmonia estão associados ou não, conforme a direção 
que lhes imprima a vontade. 

CURAS MEDIÚNICAS: 

Como já sabemos, tanto o corpo físico como o perispírito possuem o mesmo 
elemento primitivo, o Fluido Cósmico Universal, e são simples transformações deste. A 
manipulação destes fluidos se dá, tanto pelos espíritos encarnados (médiuns) como pelos 
desencarnados, através do pensamento e da vontade. 

Os médiuns curadores atuam em concordância com os espíritos, provocando 
reações reparadoras em tecidos e órgãos do corpo humano, mesmo aquelas ações vindas 
de influenciação espiritual. Eles emitem fluidos da mesma forma que os médiuns de efeitos 
físiicos emitem ectoplasma. 

Em essência, os fuidos são sempre os mesmos. É uma derivação da substancia 
cósmica universsal, mas com propriedades e efeitos que variam imensamente, conforme a 
natureza da fonte geradora imediata, da vibração específica e em muitos casos do 
sentimento que precedeu o ato da emissão. 

A diferença entre os dois fenômenos é que no primeiro caso (ectoplasmia), o fluido é 
pesado, denso, próprio para elaboração de formas ou produção de efeitos objetivos por 
condensação, ao passo que no segundo (curas), ele é sutilizado, radiante, próprio para 
alterar condições vibratórias já existentes. 

Na comunhão que se estabelece entre médium e espírito, são utilizados além do 
magnetismo do próprio médium, fluidos leves e benignos nas fontes energéticas da 
natureza e fluidos sutilizados trazidos pelo espírito.  Essa energia, então modificada é 
irradiada sobre o doente, revigorando órgãos, normalizando funções, destruindo placas e 
quistos fluídicos produzidos, tanto por auto-obsessão, como por influenciação direta. 



O médium se coloca em contato com essas fontes ao orar e se concentra, animado 
pelo desejo de fazer uma caridade evangélica. O poder curativo dependerá não somente 
da pureza da substancia, mas também da energia da vontade que quanto mais abundante 
emissão fluídica provocará uma maior penetração.  

Como a lei do amor é a que preside todos os atos da vida espiritual superior, o 
médium se coloca em condições de vibrar em consonância com todas as atividades 
universais da criação, encadeando forças de alto poder construtivo que vertem sobre ele e 
se transferem ao doente. Por sua vez, este se colocou na mesma sintonia vibratória por 
meio da fé ou da esperança. 
Os fluidos radiantes interpenetram o corpo físico, atingem o campo da vida celular, 
bombardeiam os átomos, elevam-lhes a vibração íntima e injetam nas células uma 
vitalidade mais intensa. Em conseqüência, acelera as trocas (assimilação, eliminação), 
resultando em uma alteração benéfica que repara lesões ou equilibra funções no corpo 
físico. 

 
CIRURGIAS ESPIRITUAIS DIRETAS 
 
Nas operações cirúrgicas invasivas, feitas diretamente no corpo físico, os espíritos 

operadores incorporam no próprio médium que dispõe desta faculdade. Este, como 
autômato, opera o paciente com os mesmos instrumentos da cirurgia terrena, porém sem 
anestesia e dispensando qualquer precaução de assepsia. Em certos casos, embora raros, 
o espírito incorporado logra o mesmo resultado cirúrgico utilizando objetos de uso 
doméstico (facas, tesouras, garfos ou estiletes comuns) como instrumentos operatórios, 
igualmente sem quaisquer cuidados antissépticos. 
O cirurgião invisível incorporado no médium corta as carnes do paciente, extirpa 
excrescências mórbidas, drena tumores, desata atrofias, desimpede a circulação 
obstruída, reduz estenoses ou elimina órgãos irrecuperáveis. 

Semelhantes intervenções, além de seu absoluto êxito, são realizadas em um 
espaço de tempo exíguo, muito acima da capacidade do mais abalizado cirurgião do 
mundo físico. Em tais casos, os médicos desencarnados fazem seus diagnósticos 
rapidamente, com absoluta exatidão e sem necessidade de chapas radiográficas, 
eletrocardiogramas, hemogramas, encefalogramas ou quaisquer outras pesquisas de 
laboratório. 
Nessas operações mediúnicas processadas diretamente na carne, os pacientes operados 
tanto podem apresentar cicatrizes ou estigmas operatórios como ficarem livres de 
instrumentos da cirurgia terrena. Normalmente são espíritos experimentados, que ajudam 
no diagnóstico e na intervenção cirúrgica quaisquer sinais cirúrgicos. Em seguida à 
operação, eles se erguem lépidos e sem qualquer embaraço ou dor, manifestando-se 
surpreendidos por seu alívio inesperado e a eliminação súbita de seus males. 
Quando opera incorporado no médium, o espírito sempre é auxiliado por companheiros 
experimentados na mesma tarefa, que cooperam e ajudam no controle da intervenção 
cirúrgica, no diagnóstico seguro e rápido e no exame antecipado das anomalias dos 
enfermos a serem operados. Entidades experimentadas na ciência química transcendental 
preparam os fluidos anestesiantes e cicatrizantes, transferindo-os depois do mundo oculto 
para o cenário físico através da materialização na forma líquida ou gasosa, conforme seja 
necessário. 

A cura depende muito das condições psíquicas em que os doentes estão durante a 
recepção dos fluidos. As vezes, o enfermo tem a mente saturada de fluidos sombrios, em 
face de conversas maledicentes, intrigas, calúnias e fofocas. Em outros casos, lá está ele 
em excitação nervosa por causa de alguma violenta discussão política ou desportiva, bem 



como é encontrado envolto na fumarada intoxicante do cigarro ou na bebericagem de um 
alcoólatra. Outras vezes, os fluidos irradiados das sessões espíritas penetram nos lares 
enfermos, mas encontram o ambiente carregado de fluidos agressivos, provenientes de 
discussões ocorridas entre seus familiares. É evidente que os desencarnados têm pouco 
êxito em sua tarefa abnegada de socorrerem os enfermos quando estes vibram recalques 
de ódio, vingança, luxúria, cobiça ou quaisquer outros sentimentos negativos. 
 
As operações cirúrgicas realizadas no perispírito só atingem a causa mórbida no tecido 
etérico deste, porém, depois de algum tempo, começam a desaparecer seus efeitos 
mórbidos na carne, pelo mesmo fenômeno de repercussão vibratória. 

Uma vez que esses doentes, tendo sido operados no perispírito, não comprovam de 
imediato qualquer alteração benéfica em seu corpo físico, geralmente supõem terem sido 
vítimas de uma fraude ou um completo fracasso quanto à intervenção feita. Acontece que 
a transferência reflexa das reações produzidas por essas operações se processa muito 
lentamente, levando semanas ou até meses para manifestarem seus efeitos benéficos no 
organismo. Além disso, há casos em que o enfermo recebe assistência de seus guias 
espirituais devido à circunstância de emergência, que não altera o determinismo de seu 
resgate cármico. 

Toda cura se dá pela ação fluídica, já que o espírito age através dos fluidos. Tanto o 
perispírito como o corpo físico são de natureza fluídica, embora em diferentes estados, 
havendo relação entre eles. O agente da cura pode ser encarnado ou desencarnado e nela 
podem ser utilizados ou não processos como passes, água fluidificada e outros, além da 
intervenção no perispírito ou no corpo. Na cura por efeitos físicos, a alteração orgânica no 
corpo físico é imediatamente visível ou passível de constatação pelos sentidos ou 
aparelhamentos materiais. 

Na ação fluídica sobre o perispírito, a cura será avaliada depois, pelos efeitos 
posteriores no corpo físico. Agindo através dos centros anímicos, órgãos de ligação com o 
perispírito, atinge-se este, que também se beneficia ao se purificar pela aceleração 
vibratória, tornando-se, assim, incompatível com as de mais baixo padrão. 

É desta forma que se operam as curas de perturbações espirituais, na parte que se 
refere ao perturbado propriamente dito. 

Sabemos que a maior parte das moléstias de fundo grave e permanente não podem 
ser curadas porque representam resgates cármicos em desenvolvimento, salvo quando há 
permissão do Alto para curá-las. Entretanto, há benefícios para o doente em todos os 
casos, porque se conseguirá, no mínimo, uma atenuação do sofrimento. 

A faculdade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode se desenvolver 
por exercício. Todos nós, estando saudáveis e equilibrados, podemos beneficiar os 
doentes com passes, irradiações, água fluidificada etc. Aprendendo e exercitando, 
desenvolvemos nosso potencial de ação sobre os fluídos. 
O poder curativo está na razão direta da pureza dos fluidos produzidos, como qualidades 
morais ou pureza de intenções, da energia da vontade, quando o desejo ardente de ajudar 
provoca maior força de penetração, e da ação do pensamento, dirigindo os fluidos em sua 
aplicação. 
A mediunidade de cura, porém, é bem mais rara, espontânea e se caracteriza pela energia 
e instantaneidade da ação. O médium de cura age pelo simples contato, pela imposição 
das mãos, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o uso de qualquer medicamento. No 
evangelho, existem numerosos relatos onde Jesus ou seus seguidores curam por ação 
fluídica, alguns deles examinados por Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo XV. 

 
 



CONDIÇÕES FUNDAMENTAIS PARA A CURA 
 
É lícito buscar a cura, mas não se pode exigi-Ia, pois ela dependerá da atração e 

fixação dos fluidos curadores por parte daqueles que devem recebê-los. A cura se 
processa conforme nossa fé, merecimento ou necessidade. Quando uma pessoa tem 
merecimento, sua existência precisa continuar ou as tarefas a seu cargo exigem boa 
saúde, a cura poderá ocorrer em qualquer tempo e lugar, até mesmo sem intermediários 
(aparentemente, porque ajuda espiritual sempre haverá). No entanto, às vezes, o bem do 
doente está em continuar sofrendo aquela dor ou limitação, que o reajusta e equilibra 
espiritualmente, o que nos faz pensar que nossa prece não foi ouvida. 
 
Emmanuel no livro “Seara dos Médiuns”, no capítulo "Oração e Cura", fala com muita 
propriedade: "Lembremo-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa 
forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. A 
cura só se dará em caráter duradouro se corrigirmos nossas atuais condições materiais e 
espirituais. A verdadeira saúde e equilíbrio vêm da paz que em espírito soubermos manter 
onde, quando, como e com quem estivermos. Empenhemo-nos em curar males físicos, se 
possível, mas lembremos de que o Espiritismo cura sobretudo as moléstias morais". 

 
De uma maneira primorosa, Allan Kardec nos situa sobre o assunto: "A cura se 

opera mediante a substituição de uma molécula mal sã por uma molécula sã. O poder 
curativo está, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende 
também da energia da vontade, que, quanto maior for, mais abundante emissão fluídica 
provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções 
daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito". 

Daí então se depreende que são quatro as condições fundamentais das quais 
depende o êxito da cura: o poder curativo do fluido magnético animalizado do próprio 
médium, a vontade do médium na doação de sua força, a influenciação dos espíritos para 
dirigir e aumentar a força do homem e as intenções, méritos e fé daquele que deseja se 
curar. 

 
Concluímos essa reflexão com duas poesias, uma de Buda que enaltece a 

dualidade do ser e do viver, a segunda de Cora Coralina refletindo sobre o envelhecimento 
e a vida: 

 
“ Minha natureza é Envelhecer. Não há nenhum modo de escapar do 

envelhecimento. 
Minha natureza é ter Doença e Saúde. Não há nenhum modo de escapar 

de ter doença e saúde. 
Minha natureza é Morrer. Não há nenhum modo de escapar da morte. 
Tudo que desejo e todos à quem Amo tem a natureza da mudança. Não 

há nenhum modo de escapar da mudança. 
Minhas ações são meus únicos pertences verdadeiros. 
Eu não posso escapar das consequências de minhas ações. Minhas 

ações são o solo onde estou”. Buda  
 
“Não Sei... 
Se a vida é curta ou longa demais para nós,  
mas sei que nada do que vivemos tem sentido senão tocarmos o coração 

das pessoas. 



Não seja nem curta nem longa demais,  
mas que ela seja intensa, 
Verdadeira, 
Pura... 
Enquanto durar”. Cora Coralina 
 
 
 
ANEXOS: 
 

1.  PALAVRAS DE EMMANUEL (página 49) - MEDICINA DO FUTURO 
 

Justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina tentando descobrir um 
caminho novo para atenuar a miséria humana; todavia, sem abstrairmos das diretrizes 
espirituais, que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, 
temos necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral, antes de 
atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. 
(Emm.) 

 

Analisando-se todos os descobrimentos notáveis dos sistemas terapêuticos dos 
vossos dias, orientados pelas doutrinas mais avançadas, em virtude dos novos 
conhecimentos humanos com respeito à bacteriologia, à biologia, à química, etc., 
reconhecemos que, com exceção da cirurgia, que teve com Ambrósio Paré, e outros 
inteligentes cirurgiões de guerra, o mais amplo dos desenvolvimentos, pouco têm 
adiantado os homens na solução dos problemas da cura, dentro dos dispositivos da 
medicina artificial por eles inventada. 

Apesar do concurso precioso do microscópio, existem hoje questões clínicas tão 
inquietantes, como há duzentos anos. Os progressos regulares que se verificam na 
questão angustiosíssima do câncer e da lepra, da tuberculose e de outras enfermidades 
contagiosas, não foram além das medidas preconizadas pela medicina natural, baseadas 
na profilaxia e na higiene. Os investigadores puderam vislumbrar o mundo microbiano sem 
saber elimina-lo. Se foi possível devassar o mistério da Natureza, a mentalidade humana 
ainda não conseguiu aprender o mecanismo das suas leis. É que os estudiosos, com 
poucas exceções, se satisfazem com o mundo aparente das formas, demorando-se nas 
expressões exteriores, incapazes de uma excursão espiritual no domínio das origens 
profundas. Sondam os fenômenos sem lhes auscultarem as causas divinas. (Emm.) 

 

A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser 
atualmente alcançada, em razão da febre maldita do ouro; mas os apóstolos dessas 
realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, 
testemunhando o novo ciclo evolutivo da Humanidade. (Emm.) 



 

Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos 
da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande 
oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das 
almas. (Com.) 

 

2. ANDRÉ LUIZ - ENTRE A TERRA E O CÉU - CAPÍTULO V  

AO GRUPO: PODERÁ SER UTILIZADO COMO ASPECTOS DO PROCESSO DE CURA 

"Alcançáramos a orla do mar, em plena noite. 
A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. 
Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam 
na Terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, 
porém, salientava-se grande número de enfermos. 
Anciães, mulheres e crianças, em muitos aspectos diferentes, compareciam 
ali,sustentados pelos braços de entidades numerosas que os assistiam. 
Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. 
Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além... E o ar, 
efetivamente, confrontado ao que respirávamos na área da cidade, era muito diverso. 
Brisas refrescantes sopravam de longe, carreando princípios regeneradores e insuflando 
em nós delicioso bem estar. 
- O oceano é miraculoso reservatório de forças - elucidou Clarêncio, de maneira expressiva 
- ; até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados 
ao corpo da Terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos 
desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual 
acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por 
infinitos recursos de vitalidade da Natureza. O oxigênio sem mácula, casado às 
emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, 
principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos 
da matéria mais densa. 
Passávamos agora na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúbito 
dorsal, à frente das águas, recolhendo o auxílio magnético de um benfeitor que se 
iluminava no serviço e na oração. 
(...) 
- Trata-se de irmã do nosso círculo pessoal, assediada pelo câncer. Foi retirada do veículo 
físico, através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. 
- Mas - objetei curioso - esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células 
orgânicas? a doente conseguirá curar-se, de modo positivo ? 
O Ministro sorriu e aclarou: 
- Realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutís da 
alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de 



maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas 
na saúde dos pacientes, alterações essas que se fixam no corpo somático, de maneira 
gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim 
realizadas. Mormente quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela 
fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em 
que devemos operar, a tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é 
mantido pelo corpo espiritual a cujos moldes se ajusta e, desse modo, a influência sobre o 
organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne, em que a mente se manifesta. 
(...) 
- Nossa ação, contudo, está subordinada à lei que nos rege. No problema de nossa irmã, o 
concurso de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe reconforto. A moléstia, em 
razão das provas que lhe assinalam o roteiro pessoal, atingiu insopitável extensão. 
- Quer dizer que ela, agora, apenas se habilita à morte calma ? - indagou Hilário, 
atencioso. 
- Justamente - confirmou o orientador. - Com a cooperação em curso, despertará no corpo 
desfalecente mais serena e mais confortada. Repetindo as excursões até aqui, noite a 
noite, habituar-se-á, com entendimento superior, à ideia da partida, transmitindo aos 
familiares resignação e coragem para o transe da separação; aprenderá a contribuir com o 
seu esforço, no sentido de aliviar-lhes as - Nossa ação, contudo, está subordinada à lei 
que nos rege. No problema de nossa irmã, o concurso de nosso plano conseguirá tão 
somente angariar-lhe reconforto. A moléstia, em razão das provas que lhe assinalam o 
roteiro pessoal, atingiu insopitável extensão.aflições pela humildade que edificará, dentro 
de si mesma... pouco a pouco; desligar-se-á da carne enfermiça, acentuando a luz interior 
da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe e caro, como quem 
encontra na morte física valiosa liberação para serviço mais enobrecido. E, assim, em 
algumas semanas, mostrar-se-á admiravelmente preparada ante o novo caminho... 
(...) 
- Já sei a tua conclusão. É isso mesmo. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida 
entre os homens, constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. 
Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte.... 

3. Mediunidade – Caminho para Cura  

P 221 L.M. “A faculdade mediúnica é indício de algum estado patológico ou 
simplesmente anormal? 

- Às vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes o são 
por outros motivos. 

 Hammed  no livro “A imensidão dos Sentidos” nos traz:  

“Como os médiuns, na atualidade são denominados “intermediários” ou “pontes” 
entre o mundo físico e o espiritual, e a mediunidade é vista, muitas vezes e de forma 
confusa, como “dádiva sagrada” ou “corretivo divino”, isso pode levar as criaturas a tirar 
conclusões equivocadas.” 



Dádiva no sentido de envaidecer-se da própria mediunidade existente, ou quando 
decide “receitar” a outros o exercício da mediunidade como ferramenta de “salvação”. 
Quando corretivo aprisiona o outro ou a si mesmo decorrente da culpa por não 
desenvolvê-la, ou como castigo divino. 

 “A faculdade medianímica não gera doenças. Ela não pode ser responsabilizada 
pelo estado patológico das criaturas; é, antes de tudo, uma excelente ferramenta para 
ajudá-las a despertar espiritualmente e a compreender a si mesmas, os outros seres e o 
Universo. Quando exercida, porém, de modo impróprio pode trazer riscos às pessoas 
psicologicamente frágeis ou vulneráveis. 

O fenômeno psíquico em si não produz a insanidade. No entanto, toda e qualquer 
faculdade, quando exercida de forma exaustiva e prolongada, pode conduzir à fadiga ou à 
enfermidade.” 

Pensemos que os outros instrumentos que possuímos quais sejam, nossos olhos, 
ouvidos, aparelho fonador, pele, nariz, nosso corpo físico em si, podem ser utilizados para 
a construção ou para a destruição, para benefíciar ou prejudicar a outros. Estes 
instrumentos tem entre as suas funções próprias, uma em comum que é a de 
estabelecermos relações e de comunicação com o meio com o qual interagimos neste 
planeta. Porém a decisão quanto ao bom ou mau uso cabe a nós apenas, livres para agir,  
mas presos as consequências que nossos atos e pensamentos produzem. Sobre a 
Mediunidade descreve ainda Hammed: 

“Em virtude disso, podemos enquadrá-la como um dos sentidos que a alma se 
utiliza a fim de manifestar-se e desenvolver-se, gradativamente, para a plenitude da vida.” 

“Por sua vez, não é recomendável utilizar as faculdades psíquicas para explorar 
“outros mundos”, até que tenhamos o pleno controle do mundo em que estamos vivendo 
aqui e agora. Desenvolver nosso “sexto sentido” não é um meio de resolver problemas 
comportamentais cuja solução está ao nosso alcance; de buscar auxílios imediatistas, 
de tirar proveitos pessoais, de conseguir respostas paliativas para problemas reais.” 

André Luiz no livro “Missionários da Luz” (cap.5 –Influenciação) nos conta a história 
de 3 colaboradores de uma Casa Espírita, em que após os trabalhos nesta casa sentiam-
se mais aliviados. Porém 2 deles ao se depararem com o contato do ambiente externo 
voltavam instintivamente aos braços de entidades ignorantes que os exploravam. 
Acompanhado um destes colaboradores por André Luiz e Alexandre, fora observado 
através de sua fala, a imensa dificuldade que possuía em se desvencilhar de ideias e 
tentações descabidas ligadas ao sexo, e que sentia-se também influenciado por entidades 
menos esclarecidas. Para tal combate busca o desenvolvimento da mediunidade como 
possível solução dos seus problemas. Influenciada pelos pensamentos de André Luiz e 
Alexandre, a irmã mais nova deste colaborador lhe alerta: 

“Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última 
solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar 



o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores 
invisíveis, em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristãmente, sem a 
necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever 
nosso, mas antes de cogitar de desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, 
devemos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderiamos 
contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos; 
e para sermos úteis, nos reinos do Espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver 
espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. “   

O que nos importa nesta história é o conteúdo acima descrito em que o seu irmão 
possuía propósitos de desenvolvimento mediúnico para combater as entidades que lhe 
obsediavam, como forma de solução para os seus problemas. Não sabia ele que eram 
justamente seus pensamentos ligados ainda a vida de meretrício que possuía em tempos 
passados, que atraíam estas entidades. 

Outro caso relatado por André Luiz no livro “Os Mensageiros” (cap. 10- A 
experiência de Joel) nos fala do uso da mediunidade tirando proveitos para si próprio.  

É o caso de Joel, trabalhador de uma Casa Espírita em sua última existência, e que 
recebeu antes de reencarnar, tratamento especial que lhe aguçou as percepções trazendo 
a mediunidade de recordação de vidas passadas, audição psíquica e da clarividencia  

Deixou-se empolgar pela curiosidade doentia e aos primeiros contatos com o 
serviço, a excitação psíquica trouxe-lhe as recordações de toda a sua penúltima existência, 
na qual envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alejandre Pizarro, nos últimos 
períodos da Inquisição Espanhola (década de 1830). Utilizou-se desta capacidade para 
buscar velhos conhecidos de tempos passados na satisfação da sua vaidade, dispendendo 
enorme tempo. Porém o objetivo da recordação das existências pregressas de outros era a 
de trazer o esclarecimento coletivo e o beneficio aos semelhantes de forma a contribuir ao 
bem maior, aliviando a dor e o sofrimento dos que procuravam a Casa Espírita na qual 
fazia parte. Apesar das generosas advertências vindas dos colegas do grupo espiritista, 
Joel não se moveu no concurso fraterno e desinteressou-se pela doutrina consoladora.  

No momento em que André Luiz o entrevistou Joel encontrava-se em tratamento 
diário com aplicações magnéticas nos Gabinetes de Socorro em Nosso Lar e suas 
vertigens, antes constantes, agora eram mais espaçadas e causando menos aflição ao seu 
coração. Porém no final da conversa Joel empalideceu subitamente. “Os olhos, 
desmesuradamente abertos vagavam como se fixassem quadros impressionantes, muito 
longe de nossas perspectivas. Depois cambaleou, mas Vicente o amparou de pronto, e 
passando-lhe a destra na fronte murmurava em voz forme: 

-Joel! Joel! Não se entregue às impressões do passado! Volte ao presente de 
Deus!...”  

 

No livro dos Médiuns Kardec cita: 



“Deve-se afastar da prática mediúnica, por todos os meios possíveis, as que 
apresentem os menores sinais de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das 
faculdades mentais, porque são evidentemente predispostas à loucura, que qualquer 
motivo de superexcitação pode desenvolver.  

As ideias espíritas não tem, a esse respeito, maior influência que as outras, mas, se 
a loucura se declarar, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter 
religioso, se a pessoa se entregasse com excesso às práticas devocionais, e a 
responsabilidade seria atribuída ao Espiritismo. O que se pode fazer de melhor com 
qualquer pessoa que revele tendência à ideia fixa é dirigir suas preocupações em outra 
direção, a fim de proporcionar descanso aos órgãos enfraquecidos.” 

 

. Vidência e Clarividência 

  - Vidência 

    Refere-se a mediunidade que possibilita a visualização das coisas e ambientes do 
mundo espiritual. O médium vidente vê os Espíritos, os ambientes e, às vezes, cenas de 
momentos futuros ou passados. 

A visão se dá através do Espírito e não com os olhos, daí a compreensão do fato 
que os videntes “enxergam” o mundo espiritual mesmo com os olhos fechados. 

- Clarividência 

Capacidade Anímica (não é mediunidade) que permite enxergar coisas, cenas,  
pessoas e etc, do mundo material que estão distantes ou através de objetos opacos. Essa 
visão abrange cenas e objetos que os olhos físicos não podem alcançar. 

É uma faculdade do próprio Espírito encarnado (Anímica) que não depende de 
influência mediúnica. Ocorre pela emancipação da alma (desdobramento ou expansão do 
perispírito encarnado. 

É também denominado de "segunda visão". 

 

Satya Terapias Alternativas - Fabiano Miranda  - Homeopata formado pela 
Universidade Federal de Viçosa. 
Samuel Hahnemann (1755 – 1843), Médico alemão nascido em Meissen, Saxônia, criador 
da homeopatia (1796),  

Constantin Hering (1800-1880) nasceu em 1º de janeiro de 1800 em Oschatz, Saxônia 
(atual Alemanha) 

Livros – 1. Livro dos Médiuns, 2. Livro dos Espíritos, A Gênse, Allan Kardec. 



Livros - 1. Entre o Céu e a Terra, 2. Missionários, 3. Mensageiros, Francisco Cândido 
Xavier, psicografia Espírito André Luiz. 
 
Medicina do Futuro, Francisco Cândido Xavier, psicografia Espírito Emmanuel. 
 
A Doença como Caminho, Thorwald Dethlefsen e Rudiger Dahlke, Editora Cultrix. 
 
A Imensidão dos Sentidos, Francisco do Esppirito Santo Neto, psicografia Espírito 
Hammed. 
 


