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PSICOLOGIA E MEDIUNISMO II

AULA  6  ‐ MEDIUNIDADE E SERVIÇO

São José, 11/04/2017

MEDIUNIDADE E SERVIÇO
 “..Muitas vezes é possível encontrar pessoas altamente
favorecidas com o dom da mediunidade, mas
dominadas, subjugadas por entidades sombrias ou
delinquentes, com as quais se afinam de modo
perfeito, servindo ao escândalo e à perturbação, em vez
de cooperarem na extensão do bem. Por isso é que não
basta a mediunidade para a concretização dos serviços
que nos competem. Precisamos da Doutrina do
Espiritismo, do Cristianismo Puro, a fim de controlar a
energia medianímica, de maneira a mobilizá‐la em
favor da sublimação espiritual na fé religiosa…” (André
Luiz. Nos domínios da mediunidade, p. 138) 2



15/03/2017

2

INFLUÊNCIAÇÃO NA MEDIUNIDADE
 “… influências do bem ou do mal, na esfera evolutiva
em que nos achamos, se estendem por todos os lados e
por todos os lados registramos a presença de
faculdades medianímicas, que as assimilam, segundo a
direção feliz ou infeliz, correta ou indigna em que cada
mente se localiza. Estudando, assim, a mediunidade,
nos santuários do Espiritismo com Jesus, observamos
uma força realmente peculiar a todos os seres de
utilidade geral, se sob uma orientação capaz de
discipliná‐la e conduzi‐la para o máximo
aproveitamento no bem…”. (André Luiz. Nos domínios da
mediunidade, p. 143) 4

MANDATO MEDIÚNICO
 “…Quando o médium se evidencia no serviço do bem,
pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das
responsabilidades de que se encontra investido, recebe
apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e
sábio, que passa a guiar‐lhe a peregrinação na Terra,
governando‐lhe as forças … O médium digno da
missão do auxílio não é um animal subjugado à canga,
mas sim um irmão da Humanidade e um aspirante a
Sabedoria. Deve trabalhar e estudar por amor…É por

isso que muitos começam a jornada e recuam.” (André

Luiz. Nos domínios da mediunidade, p. 155) 4
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MEDIUNIDADE, DISCIPLINA E 
ELEVAÇÃO MORAL

 “… Onde há pensamento, há correntes mentais e onde
há correntes mentais existe associação … toda
associação é interdependência e influenciação
recíproca. Daí concluímos quanto a necessidade de
vida nobre, a fim de atrairmos pensamentos que nos
enobreçam. Trabalho digno, bondade, compreensão
fraterna, serviço aos semelhantes, respeito à Natureza
e oração constituem os meios mais puros de assimilar
os principios superiores da vida, porque damos e
recebemos, em espírito, no plano das idéias, segundo
leis universais que não conseguiremos iludir…” (André
Luiz. Nos domínios da mediunidade, p. 138) 5

MISSÃO MEDIÚNICA E LIBERDADE
 “Cada consciência marcha por si, apesar de serem
numerosos os mestres do caminho. Devemos a nós
mesmos a derrota ou a vitória. Almas e coletividades
adquirem as experiências com que se redimem ou se
elevam, ao preço do próprio esforço. O homem
constrói, destrói e reconstrói destinos, como a
Humanidade faz e desfaz civilizações, buscando a
melhor direção para responder as chamados de Deus.”
(André Luiz. Nos domínios da mediunidade, p. 155) 6
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MEDIUNIDADE E 
RESPONSABILIDADE

 “Cada qual vive no quadro das próprias conquistas ou
dos próprios débitos. Assim considerando, vemos no
Planeta milhões de criaturas sob as teias da
mediunidade torturante, milhares detendo
possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas tentando o
desenvolvimento dos recursos dessa natureza e raras
obtendo o mandato mediúnico para o trabalho da
fraternidade e da luz. E, segundo reconhecemos, a
mediunidade sublimada é serviço que devemos
edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe
muitos séculos.” (André Luiz. Nos domínios da mediunidade,
p. 138) 7

MEDIUNIDADE E HUMILDADE

 “Indiscutivelmente não prescindimos do coração
nobre e da mente pura, no exercício do amor, da
humildade e da fé viva, para que os raios do poder
divino encontrem acesso e passagem por nós, a
benefício dos outros. Para a sustentação de um serviço

metódico de cura, isso é indispensável.” (André Luiz. Nos

domínios da mediunidade, p. 138) 8
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MEDIUNIDADE E ESTUDO 
CONSTANTE

 “… em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo
significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que
desistam de aprender, incorporando novos
conhecimentos, condenam‐se fatalmente às atividades
de subnível, todavia, em se tratando de socorro
magnético….convém lembrar que a tarefa é de
solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar …”
(André Luiz. Nos domínios da mediunidade, p. 166) 9

JESUS CRISTO, MEDIUNIDADE E 
ESPIRITISMO

 “… é indispensável procurar na mediunidade não a chave
falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o
caminho direito do nosso ajustamento à vida superior …”.
“O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao
mundo, convidando‐nos ao aperfeiçoamento individual,
por intermédio do trabalho construtivo e incessante …
reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando‐
nos a compreensão para mais amplo discernimento da
realidade … recolhemos exatos informes, quanto a lei das
compensações, equacionando aflitivos problemas do ser,
do destino e da dor…” (André Luiz. Nos domínios da mediunidade,
p. 177) 10
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MEDIUNIDADE E PRECE

 “Em todos os processos de nosso intercâmbio com os
encarnados, desde a mediunidade torturada à
mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz,
assimilando correntes superiores de força mental que
nos auxiliam no resgate ou na ascenção.”(André Luiz. Nos

domínios da mediunidade, p. 138) 11

MEDIUNIDADE E CURA
 “… a mediunidade não é uma tortura que pune o
homem. Mediunidade é um belo dom que a
Espiritualidade confiou ao homem para um trabalho
meritório na terra…”. “Quando aspiramos amor,
quando buscamos amor, as simples palavras
promovem maravilhas. Quando usamos as correntes
mentomagnéticas, auxiliados por irmãos bondosos da
Espiritualidade, efetivamos a desmaterialização, a
regeneração dos tecidos enfermos, e imediatamente
aquele corpo desvalido retorna em perfeita harmonia”.
(Espírito Ismael Alonso. Medicina do Além. P. 68) 12
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MEDIUNIDADE E EVOLUÇÃO
 “Mediunidade é uma aquisição do espírito que vimos
desenvolvendo pouco a pouco, aprimorando‐a no
desenrolar das reencarnações, enriquecendo
paulatinamente as nossas energias. Surgirá com ela o
dom da cura, do que estarão se valendo os espíritos
para a consecução de um trabalho de curas, seja por
cirurgia espiritual, seja apenas por correntes
mentomagnéticas, através de passes, ou mesmo pela
infinidade de mãos caridosas esparsas pelo mundo
todo e que, com esse ou aquele método, também
aliviam as pessoas de seus males”. (Espírito Ismael Alonso.
Medicina do Além. P. 68) 13

MEDIUNIDADE, FÉ  E CURA

 “Comprovado está que, antes de tudo, a cura passa por
Deus, pelo Mundo Espiritual, antes de passar pelo
mundo material. Para que possamos curar o nosso
próprio corpo carnal é necessário que unamos o
pensamento em torno da fé que existe em nosso
interior e que, exteriorizada pelo pensamento, é
veículo mais fácil e eficaz para cumprimento da tarefa
curadora. (Espírito Ismael Alonso. Medicina do Além. P. 68) 14
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FÉ E CURA
 “Que é a nossa fé? É uma estação energética dentro do
nosso ser. Se nos valemos dessa estação, enriquecendo‐
a com nossos próprios fuídos, se acreditamos na sua
existência e na sua eficaz ação, proporcionamos a
nossa própria cura sem contato com nada.”

 Fé do paciente para a cura: “ …Necessitamos apenas da
fé viva da pessoa, de que ela creia e deseje ser curada.
Com essa força de credibilidade maior, naturalmente
ela terá maior oportunidade de cura. (Espírito Ismael

Alonso. Medicina do Além. P. 110) 15

FÉ E CURA

 “…tendo fé a cura se nos torna mais fácil, o que não
quer dizer que não curamos constantemente criaturas
sem fé, porque isto também é feito, justamente para
que assim a criatura adquira a partir dai uma fé viva,
sentindo palpavelmente que a alma é imortal, que
vence todos os obstáculos, que um dia vai viver no
Mundo Espiritual e que existe um Deus acima de nós.
(Espírito Ismael Alonso. Medicina do Além. P. 110) 16
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CURA ESPIRITUAL

 “Temos em nós uma imensidão de partículas de
átomos, vibra em nós a eletricidade. Assim sendo, a
cura espiritual está no conhecimento e concentração
dessas energias, fazendo com que se ativem os centros
de força e naturalmente a ação energética restabeleça a
saúde de todo o corpo, retornando este à perfeita
harmonia na matéria e no espírito. (Espírito Ismael Alonso.

Medicina do Além. P. 115) 17

MEDIUNIDADE E CURA
 “Todos somos também portadores da faculdade
mediúnica.

 ‐ Sois deuses: fareis o que faço e muito mais! –
dissera Jesus.

 ‐ O Reino de Deus está dentro de nós.

Se Jesus nos dá condição de fazer tanto quanto
ele fez, e nós não o fazemos, é porque nos falta
uma fé maior, ou porque não evoluimos ainda até
as proximidades evolutivas do Cristo”.
(Espírito Ismael Alonso. Medicina do Além. P. 68) 18
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MEDIUNIDADE DE CURA 

 “Se viemos para um determinado trabalho sobre a
aterra e foi‐nos dado o dom da cura, o dom da
Espiritualidade Maior, depositou‐se‐nos a confiança de
nos guiarmos produtivamente pelo orbe, para que
exerçamos bem a nossa mediunidade e para que
através dela possamos levar a cura às criaturas, com as
nossas vibrações”. (Espírito Ismael Alonso. Medicina do Além. P.

68) 19

INTEGRAÇÃO MENTORES NA CURA

 “Quando no mundo maior, o médium prepara um
trabalho dessa natureza, o médico espiritual trabalha
ao lado dele sem cessar, fazendo com que tudo ocorra
de conformidade com o planejamento elaborado,
secundando‐o em todos os momentos. Ali onde agirá o
médium já estará preparado todo o campo material
para que a parte espiritual venha cobri‐lo com a sua
assistência. (Espírito Ismael Alonso. Medicina do Além. P. 127) 20


