
ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE 



� Explicar como se 

realiza a educação do 

médium. 



�   Local – Centro Espírita 
•  Núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e 

de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à 
luz da Doutrina Espírita 

�   Espírito Protetor 
•  Tem por missão acompanhar o homem na vida e 

ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza 
superior, com relação ao protegido. 

�   Trabalho para toda vida 
�   Diretrizes 



� Problemas psíquicos, emocionais ou físicos 

� Participação nas atividades do Centro Espírita, 

oração e Evangelho no Lar 

� Surgimento de um clima psicológico 

inconstante - altos e baixos 

�  Interferência dos desencarnados na vida 

humana 



� Estudar, Observar e Trabalhar 

� Conhecimento 

•  Natureza dos Espíritos que utilizarão sua 

faculdade mediúnica 

•  Bases dessas relações 

� Maioria dos espíritos que nos cercam – 

características inferiores 



� Razão – julgar e discernir – assumir sua própria 

educação 

� QUALIDADES  x HÁBITOS VICIOSOS 

� Vontade e perseverança 

� LIVRE-ARBÍTRIO 



� Trabalhar no bem 
•  Render culto ao dever 
•  Trabalhar espontaneamente 
•  Não acreditar-se superior ou inferior a ninguém 
•  Não esperar recompensas no mundo 
•  Não centralizar as tarefas em sua pessoa 
•  Não se deixar conduzir pelas dúvidas 
•  Estudar sempre 
•  Evitar a irritação; 
•  Desculpar incessantemente;  
•  Não temer perseguidores quando nas tarefas de 

caridade e de amor em benefício do próximo. 



� “Mediação entre dois planos diferentes, sem 

elevação de nível moral, é estagnação na 

inutilidade.” 

� “Nossos pensamentos são forças, imagens, 

coisas e criações visíveis e tangíveis no campo 

espiritual.” 



� Descrédito moral 

� Faculdade essencialmente móvel, fugidia e 

mutável 

� “Explorar alguém a mediunidade é, 

conseguintemente, dispor de uma coisa da 

qual não é realmente dono.” 



� Mediunidade provacional – aperfeiçoamento 
espiritual 
•  Resgate de atos cometidos em existências 

passadas 
� Mediunidade missionária 

•  “Auxiliar o progresso da humanidade, dos povos 
ou dos indivíduos, dentro de um círculo de 
idéias mais ou menos amplas, mais ou menos 
especiais e de velar pela execução de 
determinadas coisas.” 



“Não existe um caminho para felicidade. 
A felicidade é o caminho.” 

Mahatma Gandhi 
 


