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Terceira Ordem: Espíritos Imperfeitos

• Predominância da matéria sobre o Espírito.

• Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as 
paixões que lhes são consequentes.

• Têm a intuição de Deus, mas não O compreendem.

• Nem todos são essencialmente maus.

• Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira 
maldade.

• Uns não fazem o bem nem o mal; mas, pelo simples fato de não 
fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade.



Terceira Ordem: Espíritos Imperfeitos

• Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma 
ocasião se lhes depara de praticá-lo.

• A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia; suas 
ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos.

• Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita e o pouco 
que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida 
corporal.

• Na linguagem de que usam se lhes revela o caráter.

Allan Kardec, O livro dos Espíritos – item 101



O médium e o meio

“O médium, como criatura que realiza, também, 
de modo penoso, a sua marcha redentora, 

aspirando a melhorar-se e atingir a vanguarda 
ascensional, ressente-se, naturalmente, no 

exercício de sua faculdade, seja ela qual for, 
deste estado de coisas, revelador da ausência 

do Evangelho no coração humano.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade



Afinidade em mediunidade

“Estabelecido um fio condutor de um para o 
outro que, em nosso problema, representa o 

pensamento de aceitação ou adesão do 
médium, a corrente mental desse ou daquele 

teor se improvisa em regime de ação e 
reação, atingindo-se o necessário equilíbrio 
entre ambos, anulando-se, desde então, a 

diferença existente, pela integração das forças 
conjuntas em clima de afinidade.”

André Luiz, Mecanismos da mediunidade



Roteiro para os médiuns

• Modificar os hábitos

• Aprimorar os sentimentos

• Melhor o vocabulário

• Purificar os olhos

• Exercer a fraternidade

• Amar

• Servir

• Estudar e a aprender

Martins Peralva, Estudando a mediunidade





Mediunidade com Jesus

“O médium, que vigia a própria vida, disciplina as 
emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao 
Senhor, multiplicados, os talentos que por 
empréstimo lhe foram confiados, estará, no silêncio 
de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o 
seu caminho de elevação para o Céu.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade



Que devemos buscar na Mediunidade? 

Como devemos considerar os Médiuns? 

Que nos podem oferecer o

Espiritismo e o Mediunismo? 



Espiritismo e mediunidade

“Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a Mediunidade como dois 
altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos, de 
mais alto, a esfera das cogitações propriamente terrestres, 
compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espirito humano 
é sublime e infinita, no Reino Divino do Universo.”
André Luiz, Nos domínios da mediunidade


