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Mediunidade em todos

“A mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos, 
entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo 
registram-lhe a evidência a seu modo.”
André Luiz, Nos domínios da mediunidade



Principais motivações na mediunidade

“Da análise desse magnífico diálogo, tão rico de lições atinentes à 
mediunidade, conclui-se que, em tese, os serviços mediúnicos 
obedecem a quatro principais motivações, assim especificadas: 

a) — Socorro aos sofredores e ignorantes, encarnados e 
desencarnados; 

b) — Atividade limitada aos templos de iniciação, a distância dos 
necessitados de todos os matizes;

c) — Investigações científicas; 

d) — Exploração dos Espíritos.”
Martins Peralva, Estudando a mediunidade



Diversidade de dons

“Há companheiros no Espiritualismo que não suportam qualquer 
manifestação primitivista no terreno mediúnico. Se o médium não lhes 
corresponde à exigência, revelando-se em acanhado círculo de 
compreensão ou competência, afastam-se dele, agastadiços, 
categorizando por fraude ou mistificação valiosas expressões da 
fenomenologia.”
André Luiz, Nos domínios da mediunidade



Caridade na mediunidade

“Há igualmente quem afirme que em todos os processos da obsessão 
funciona, implacável, a lei de causa e efeito, e que, por isso, não vale 
interferir em favor da mediunidade atormentada...”
André Luiz, Nos domínios da mediunidade



Mediunidade no Espiritismo

“Esta é, por sinal, a face mais bela da missão do Espiritismo: —
consolar, enxugar lágrimas, semear as flores divinas da esperança. Por 
isso, o próprio Cristo, que o prometeu e o enviou, chamou-o 
Consolador. Ele realmente anima e conforta, ajuda e retempera. Traz-
nos de volta, redivivos, os nossos mortos queridos; mantém acesos os 
nossos ideais, mesmo quando as nossas condições atuais de existência 
não nos permitem realizá-los de pronto. Revela-nos afetos antigos, de 
inestimável valor, dos quais nos esquecêramos no tempo...”
Áureo, Universo e vida



Ao final desse curso, quais os principais 
ensinamentos e conhecimentos você, 

enquanto médium, destaca para o exercício 
da sua tarefa mediúnica?



— Senhor Jesus!
Faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor!
Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo

aos semelhantes.
Ajuda aos que se des preocupam de si mesmos, distribuindo em Teu Nome a

esperança e a paz...
Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes

devemos
Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho,

para que a simplicidade nos favoreça a renovação.
Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo, no rumo

daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que por serem nobres e
grandes, diante de Ti, não se sentem diminuídos, em se fazendo pequeninos, a fim
de auxiliar-nos...

Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz!...


