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Médiuns receitistas

“têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos 
Espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os 
médiuns curadores, visto que absolutamente não fazem mais do que 
transmitir o pensamento do Espírito, sem exercerem por si mesmos 
influência alguma. Muito comuns.”
Allan Kardec, O livro dos médiuns



Alguns exemplos

Peixotinho Yvonne Pereira Eurípedes
Barsanulfo

Cairbar Schutel



Relato de Bezerra de Menezes

“[...] deu-se o de ser minha segunda mulher condenada como tuberculosa em segundo para terceiro grau, por 
importantes médicos, e disse Nascimento, a quem consultei, com as precisas cautelas para ele não saber de 
quem se tratava:

Enganam-se os médicos que diagnosticaram tuberculose (quem lhe disse que os médicos haviam feito tal 
diagnóstico?)

"Esta doente não tem tubérculo algum. Seu sofrimento é puramente uterino, e, se for convenientemente 
tratada, será curada.

"Se os médicos soubessem a relação que existe entre o útero, o coração e o pulmão esquerdo, não cometeriam 
erros como este."

Sujeitei a minha doente, já que tinha febres, suores e todos os sinais da tisica em grau avançado, ao 
tratamento espírita, e em poucos meses tudo aquilo desapareceu, e já são decorridos dez anos, durante os 
quais ela tem tido e criado quatro filhos, sem mais sentir nenhum incomodo nos pulmões.”

Bezerra de Menezes, Revista Reformador



Como é possível atender, no receituário, um 
doente situado a milhares de léguas, no 

mesmo instante e no meio de um monte de 
quatrocentas ou quinhentas consultas, 

colocadas diante de uma médium e por ele 
vertiginosamente atendidas? 



Ação espiritual

“Sabe-se que, em casos isolados, pode o Espírito visitar, rapidamente, 
o doente e indicar, no mesmo instante, o medicamento. 

Nos casos, entretanto, de receituário em massa, o serviço é alguma 
coisa de notável e sublime. 

Exige a cooperação de várias entidades.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade



Organização do trabalho

“Pelo exame do períspirito, alinham-se avisos e conclusões. Muitas 
vezes, é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados, 
de modo meticuloso; todavia, recolhendo apelos em massa, 
mobilizamos meios de atender, a distância. Para isso, trabalhadores 
das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, 
onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são 
endereçados, sintonizando as emissões com o aparelho receptor à 
nossa vista. A televisão, que começa a estender-se no mundo, pode 
oferecer uma ideia imediata de semelhante serviço, salientando-se que 
entre nós essas transmissões são muito mais simples, exatas e 
instantâneas.”
André Luiz, Nos domínios da mediunidade





Médium beneficiado

“Podemos notar, por esse estudo, que o serviço 
mediúnico beneficia não só a encarnados e 

desencarnados, oferecendo-lhes oportunidades de 
trabalho, como também ao próprio médium, pelas 
consequências advindas do seu devotamento e da 

sua perseverança.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade



Importância das Casas Espíritas

“Encarnados e desencarnados, empenhados no esforço comum de 
libertação das teias da ignorância, geradora do sofrimento, recebem 
igualmente, dos núcleos mediúnicos cristãos, valioso auxílio ao próprio 
reajuste.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade


