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PSICOLOGIA E MEDIUNÍSMO II

Aula 05 ‐MEDIUNIDADE E EVOLIÇÃO 

São José, 04/04/2017

INSTRUÇÕES DE ALLAN KARDEC   
AOS ESPÍRITAS DO BRASIL

 … “Que possamos ainda uma vez, unidos pelos laços da
fraternidade, estudar essa doutrina de paz e amor, de
justiça e de esperanças, graças à qual encontraremos a
estreita porta da salvação futura – o gozo indefinido e
imorredouro para as nossas almas humildes”… (A.
Kardec)
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INSTRUÇÕES DE ALLAN KARDEC   
AOS ESPÍRITAS DO BRASIL

 “Sempre compassivo e bom, volvendo os piedosos
olhos à humanidade escrava dos erros e das paixões do
mundo, Deus torna uma verdade as palavras do Cristo,
e manda o Consolador – o Espírito de Verdade – que
abertamente fale da revelação messiânica a essa
mesma Humanidade esquecida dAquele que foi levado
pelas ruas da amargura, sob o peso das iniquidades e
das ingratidões dos homens!”… (A. Kardec)

INSTRUÇÕES DE ALLAN KARDEC   
AOS ESPÍRITAS DO BRASIL

 “Corridos os séculos, desenvolvido intelectualmente o
espírito humano, Deus, na sua sabedoria, achou que
era chegado o momento de convidar os homens à
meditação do Evangelho – precioso livro de verdades
divinas – até então ensombrado pela letra, devido à
deficiência da percepção humana para compreendê‐lo
em espiríto.” (A. Kardec)
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INSTRUÇÕES DE ALLAN KARDEC   
AOS ESPÍRITAS DO BRASIL

 “Por toda parte se fez luz; revelou‐se à Humanidade o
Consolador prometido, recebendo os povos – de
acordo com o seu preparo moral e intelectual –
missões importantes, tendentes a acelerar a marcha
triunfante da Boa‐Nova!... Todos foram chamados: a
nenhum recesso da Terra deixou de apresentar‐se o
Consolador em nome desse Deus de misericórdia, que
não quer a morte do pecador – nem o extermínio dos
ingratos – e sim os deseja ver remidos dos desvarios da
carne, da obcecação dos instintos.” (A. Kardec)

INSTRUÇÕES DE ALLAN KARDEC   
AOS ESPÍRITAS DO BRASIL

 “… a esse pedaço de terra, a que chamais Brasil, foi dada
também a Revelação da Revelação, firmando os vossos
Espíritos, antes de encarnarem, compromissos de que
ainda não vos desobrigastes. E perdoai que o diga:
tendes mesmo retardado o cumprimento deles e de
graves deveres, levados por sentimentos que não
convém agora perscrutar.” (A. Kardec)
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INSTRUÇÕES DE ALLAN KARDEC   
AOS ESPÍRITAS DO BRASIL

 “Ismael, o vosso Guia, tomando a responsabilidade de vos
conduzir ao grande templo do amor e da fraternidade
humana, levantou a sua bandeira, tendo inscrito nela –
Deus, Cristo e Caridade. Forte pela dedicação, animado
pela misericórdia de Deus, que nunca falta aos
trabalhadores, sua voz santa e evangélica ecoou em todos
os corações, procurando atraí‐los para um único
agrupamento onde, unidos, teriam a força dos leões e a
mansidão dos pombos; onde unidos, pudessem afrontar
todo o peso das iniquidades humanas; onde enlaçados num
único sentimento – o do amor – pudessem adorar o Pai em
Espírito e Verdade…” (A. Kardec).

INSTRUÇÕES DE ALLAN KARDEC   
AOS ESPÍRITAS DO BRASIL

 “Ali onde a humildade devera ter erguido tenda, o
orgulho levantou o seu reduto; ali, onde o amor devia
alçar‐se, sublime e esplêndido, até junto do Cristo, a
indiferença cavou sulcos, à justiça se chamou injustiça,
`fraternidade – dissensão”… (A. Kardec).

 Ismael …”recolheu seu estandarte e fez que se
levantasse pequena tenda de combate com o nome –
Fraternidade!” (A. Kardec).
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INSTRUÇÕES DE ALLAN KARDEC   
AOS ESPÍRITAS DO BRASIL

 “Mas, infelizmente, meus amigos, não pudestes
compreender ainda a grande significação da palavra ‐
Fraternidade!”… “Não é um termo, é um fato; não é uma
palavra vazia, é um sentimento, sem o qual vos
achareis sempre fracos para essa luta que vós mesmos
não podeis medir, tal a sua extraordinária grandeza!”..

 “Ismael tem o seu Templo, e sobre ele a sua bandeira –
Deus, Cristo e Caridade! Ismael tem a sua pequenina
tenda, onde procura reunir todos os seus irmãos –
todos aqueles que ouviram a sua palavra e a aceitaram
por verdadeira: chama‐se Fraternidade!” (A. Kardec).

INSTRUÇÕES DE ALLAN KARDEC   
AOS ESPÍRITAS DO BRASIL

 “Pergunte‐vos: Pertenceis à Fraternidade? Trabalhais
para o levantamento desse Templo cujo lema é: Deus,
Cristo e Caridade! …”.

 “Fazei a luz pelo vosso esforço; iluminai todo o vosso
ser com a doce claridade das virtudes; disciplinai‐vos
pelos bons costumes no Templo de Ismael, templo
onde se adora a Deus, se venera o Cristo e se cultiva a
Caridade. Então sim; distribuí a luz, ela vos pertence!”
(A. Kardec).
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BRASIL CORAÇÃO DO MUNDO 
PÁTRIA DO EVANGELHO

 “Para esta terra maravilhosa e bendita será
transplantado a árvore do meu Evangelho de piedade e
de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os
povos da Terra aprenderão a lei da fraternidade
universal”….( Jesus Cristo in Campos, Humberto &
Xavier, Francisco Candido. “Brasil Coração do
Mundo, Pátria do Evangelho”. Rio de Janeiro: FEB,
1965.)

MEDIUNIDADE E EVOLUÇÃO
 “…, na grande romagem, todos somos instrumentos das
forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos
médiuns , dentro do campo mental que nos é próprio,
associando‐se às energias edificantes, se o nosso
pensamento flui na direção da vida superior, ou às
forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos
escravizamos às sombras da vida primitivista ou
torturada… Cada criatura com os sentimentos que lhe
caracterizam a vida íntima emite raios específicos e
vive na onda espiritual com que se identifica.”
(Emmanuel, 1954).
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MEDIUNIDADE – MENTE          
E EVOLUÇÃO

 “…precisamos considerar que a mente permanece na
base de todos os fenômenos mediúnicos…”

 “…o Universo, a estender‐se no Infinito, por milhões e
milhões de sóis, é a exteriorização do Pensamento
Divino, de cuja essência partilhamos, em nossa
condição de raios conscientes da Eterna Sabedoria,
dentro do limite de nossa evolução
espiritual”…(Espírito Albério – Ministério das
Comunicações in André Luiz, Nos domínios da
Mediunidade, RJ: FEB, 2008.)

MEDIUNIDADE – MENTE          
E EVOLUÇÃO

 “… Filhos do Criador, dEle herdamos a faculdade de
criar e desenvolver, nutrir e transformar”…

 “… embora na insignificância de nossa posição
comparada à glória dos Espíritos que já atingiram a
angelitude, podemos arrojar de nós a energia atuante
do próprio pensamento, estabelecendo em torno de
nossa individualidade, o ambiente psíquico que nos é
particular.”… (Espírito Albério – Ministério das
Comunicações in André Luiz, Nos domínios da
Mediunidade, RJ: FEB, 2008.)
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MEDIUNIDADE – MENTE          
E EVOLUÇÃO

 … “cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe
transpiram do “halito” mental, na esfera de criaturas a que
se imana, em obediência às suas necessidades de ajuste ou
crescimento para a imortalidade”…”cada consciência evolve
no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina.”…

 “Nossa mente é, dessarte, um núcleo de forças inteligentes,
gerando plasma sutil que, a exteriorizar‐se
incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às
figuaras de nossa imaginação, sob o comando de nossos
próprios desígnos.” (Espírito Albério – Ministério das Comunicações in André

Luiz, Nos domínios da Mediunidade, RJ: FEB, 2008.)

MEDIUNIDADE – PSIQUISMO     
E EVOLUÇÃO

 “… todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo
dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões
que lhes são características ou na frequencia que lhes é
própria. Esse psiquismo independe dos centros
nervosos, de vez que, fluindo da mente, é ele que
condiciona todos os fenômenos da vida orgânica em si
mesma.” (Espírito Albério – Ministério das Comunicações in André Luiz,

Nos domínios da Mediunidade, RJ: FEB, 2008.)
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MEDIUNIDADE – PENSAMENTO
EVOLUÇÃO

 “Achando‐se a mente na base de todas as
manifestações mediúnicas, quaisquer que sejam os
característicos em que se expressem, é imprescindível
enriquecer o pensamento, incorporando‐lhe os
tesouros morais e culturais, os únicos que nos
possibilitam fixar a luz que jorra para nós, das Esferas
Mais Altas, através dos gênios da sabedoria e do amor
que supervisionam nossas experiências.” (Espírito Albério –

Ministério das Comunicações in André Luiz, Nos domínios da Mediunidade,
RJ: FEB, 2008.)

MEDIUNIDADE – MENTE
EVOLUÇÃO

 “Os reflexos mentais, segundo a sua natureza,
favorecem‐nos a estagnação ou nos impulsionam a
jornada para a frente, porque cada criatura humana
vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma,
nas reentrâncias do coração e da consciência,
independentemente do corpo físico, porque, a morte
vale apenas como transição entre dois tipos da mesma
experiência, no “hoje imperecível” ”. (Espírito Albério –

Ministério das Comunicações in André Luiz, Nos domínios da Mediunidade,
RJ: FEB, 2008.)
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MEDIUNIDADE ‐ FORÇA    
PSÍQUICA E EVOLUÇÃO

 “A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é
peculiar a todos os seres, mas não existe
aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da
individualidade”…. “É contraproducente intensificar a
movimentação da energia sem disciplinar‐lhe os
impulsos”...…“Elevemos nosso padrão de conhecimento
pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de
nossa emoção pelo exercício constante das virtudes
superiores, se nos propomos recolher a mensagem das
Grandes Almas.” (Espírito Albério – Ministério das Comunicações in

André Luiz, Nos domínios da Mediunidade, RJ: FEB, 2008.)

MEDIUNIDADE – ONDA 
MENTAL E EVOLUÇÃO

 “Mediunidade não basta só por si… É
imprescindivel saber que tipo de onda
mental assimilamos para conhecer da
qualidade de nosso trabalho e ajuizar de
nossa direção.” (Espírito Albério – Ministério das

Comunicações in André Luiz, Nos domínios da Mediunidade, RJ: FEB,
2008.)
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MEDIUNIDADE E EVOLUÇÃO
 “Nossas ralizações espirituais do presente são réstias de
claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso
passado.” (Espírito Albério – Ministério das Comunicações in André Luiz, Nos

domínios da Mediunidade, RJ: FEB, 2008.)

“… a tarefa mediúnica, examinada como
instrumentação para a obra das Inteligências
superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom
termo, de vez que, contra o canal ainda frágil que se
oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas
de treva e ignorância, a se agitarem, compactas, ao
nosso derredor”. (Espírito Áulus in André Luiz, Nos domínios da Mediunidade,

RJ: FEB, 2008.)

MEDIUNIDADE ‐ CORRENTES  
MENTAIS E EVOLUÇÃO

 “…somos naturalmente vítimas ou beneficiários de
nossas próprias criações, segundo as correntes
mentais que projetamos, escravizando‐nos a
compromissos com a retaguarda de nossas
experiências ou libertando‐nos para a vanguarda
do progresso, conforme nossas deliberações e
atividades, em harmonia ou desarmonia com as
Leis Eternas…”

(André Luiz, Nos domínios da Mediunidade, RJ: FEB,
2008.)
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ESTUDO – DESENVOLVIMENTO 
MEDIÚNICO E EVOLUÇÃO

 “A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como
a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças
superiores ou inferiores com as quais sintoniza….o Divino
Mestre recomendou‐nos oração e vigilância para não
cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de
forças vivas a irradiar‐se de nós, captando os elementos que
lhe são semelhantes e tecendo, assim, ao redor de nossa
alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis….
Estudemos trabalhando. O tempo utilizado a serviço do
próximo é benção que entesouramos, em nosso próprio
favor, para sempre.” (André Luiz, Nos domínios da Mediunidade, RJ: FEB,

2008.)


