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Mandato mediúnico

“Um mandato mediúnico reclama ordem, 
segurança, eficiência. Uma delegação de 

autoridade humana envolve concessão de 
recursos da parte de quem a outorga. Não se 

pedirá cooperação sistemática do médium, 
sem oferecer-lhe as necessárias garantias.”

(André Luiz, Nos domínios da mediunidade)



Mandato mediúnico

“[...] o mandato pede excessiva renúncia; no 
entanto, sem o sacrifício dos operários do 

progresso, as máquinas poderosas, que assinalam a 
civilização da atualidade, não existiriam no mundo.”

Emmanuel, Seara dos médiuns



Médium: Ambrosina

“[…] Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a 
que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato 
de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais 
íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo 
crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de 
múltiplos matizes. Inspirando fé e esperança a quantos se lhe 
aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é, 
naturalmente, assediada pelos mais desconcertantes apelos.”
André Luiz, Nos domínios da mediunidade



Médium: Mauro

“Como medida acautelatória e providencial, a sua genitora 
providenciou junto aos nobres Mentores desencarnados do 
Espiritismo, auxílio especial, considerando que o nosso pupilo, 
mediante o sofrimento, ampliará possibilidades de natureza mediúnica 
e, oportunamente, despertará para novas decisões enriquecedoras. 
Pelo que posso depreender, o nosso irmão terá facilidades no futuro de 
manter comunicação com o mundo espiritual, terminando por abraçar 
a Doutrina Libertadora [...].” Manoel P. Miranda, Sexo e obsessão



Médium: Yvonne

“O certo é que até mesmo nossos estudos doutrinários, nossos 
trabalhos espirituais, nossas leituras, e até passeios e diversões, são 
por eles dirigidos, sob o máximo rigor e método invariável. E quanta 
renúncia tudo isso nos há custado! Escolhem os livros que devemos ler, 
suspendendo, por vezes, leituras doutrinárias, para que não 
sobrevenha o fanatismo, e advertem-nos da inconveniência dos 
jornais! Apontam -nos as horas de trabalho, as companhias e os 
amigos, os Centros Espíritas a frequentar. Desviaram-nos o matrimônio 
das preocupações, desde antes dos vinte anos de idade. E se amarguras 
colhemos, insistindo em ilusões do gênero, reconhecemos que 
provieram da desobediência aos seus conselhos.”
(Yvonne A. Pereira, Devassando o invisível)



“Não podia definir aquele estado espiritual, mas o caso é que dali por 
diante, sob a direção de Jesus, Estevão conservava -se a seu lado como 
companheiro fiel. Aquelas exortações, aquelas vozes brandas e amigas que 
o assistiram em todo o curso apostolar e atribuídas diretamente ao 
Salvador, provinham do generoso mártir do “Caminho”, que o seguiu 
espiritualmente durante trinta anos, renovando-lhe constantemente as 
forças para execução das tarefas redentoras do Evangelho.”
Emmanuel, Paulo e Estêvão

Médium: Paulo



Médium: Chico Xavier

“No ano de 1931 ocorreu o primeiro contato de ambos, no momento em que 
Chico esteve à sombra de uma árvore, à beira de uma represa, no momento 
em que orava. Neste momento, viu uma cruz luminosa, percebendo a figura 
de um senhor que vestia uma túnica sacerdotal. Ocorreu então o famoso 
diálogo entre Chico e Emmanuel.”

Marcel Souto Maior, As vidas de Chico Xavier



Médium: Chico Xavier

“O roteiro estava escrito. Restava ao matuto de Pedro Leopoldo seguir as 
instruções. Seus passos, tropeços e quedas, muitas quedas, seriam 
acompanhados de perto por aquele estranho a cada dia mais íntimo, O 
nome dele: Emmanuel, o mesmo que tinha se apresentado a Carmem 
Perácio quatro anos antes. A missão: guiar o rapazote e evitar que ele fugisse 
do script traçado no além. Chico deveria colocar no papel as palavras ditadas 
pelos mortos e divulgar, por meio do livro, a doutrina dos espíritos.”

Marcel Souto Maior, As vidas de Chico Xavier



Proteção espiritual

“[...] é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais 
de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores 
encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos 
fenomênicos. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo 
de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades 
menos dignas, através de fronteiras vibratórias.”
André Luiz, Missionários da luz



Proteção espiritual

“Temos ali esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o 
ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando 
recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor 
reclamam-se processos acelerados de materialização e 
desmaterialização da energia.”
André Luiz, Missionários da luz



Proteção espiritual

“Lanceiros montavam sentinela à pequenina 
mansão transformada em solar de estrelas, 
havendo mesmo um cordão luminoso, qual 
bastião de flavas neblinas, circulando-a 
cuidadosamente limitando-a da via pública 
em cerca de dois metros.”
Yvonne A. Pereira, Memórias de um suicida



Proteção espiritual

“Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. 
Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e 
torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste 
templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as 
necessárias divisões magnéticas.”
André Luiz, Os mensageiros



Bons Espíritos

“O bom Espírito, por isso, não é 
somente aquele que te faz bem, 

mas, acima de tudo, o que te 
ensina a fazer bem aos outros para 

que sejas igualmente um Espírito 
bom.”

Emmanuel, Seara dos médiuns


