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Do livro “O Consolador”, Emmanuel, por Chico 
Xavier 

382 Qual a verdadeira definição da mediunidade? 

- A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre 
toda carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos 
do Consolador, atualmente em curso na Terra. 

A missão mediúnica se tem os seus percalços e as suas 
lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de 
progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus 
filhos misérrimos. 

Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo 
do Espírito, patrimônio da alma imortal, elemento 
renovador da posição moral da criatura terrena, 
enriquecendo todos os seus valores no capítulo da 
virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada 
aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do 
mundo. 

387 Qual a maior necessidade do médium? 

- A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a 
si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas 
doutrinárias, pois, de outro modo poderá esbarrar 
sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento 
de sua missão. 

409 Como deverá proceder o médium sincero para a 
valorização do seu apostolado? 

- O médium sincero necessita compreender que, antes 
de cogitar da doutrinação dos Espíritos, ou de seus 
companheiros de luta na Terra, faz-se mister a 
iluminação de si próprio pelo conhecimento, pelo 
cumprimento dos deveres mais elevados e pelo esforço 
de si mesmo na assimilação perfeita dos princípios 
doutrinários. 

No desdobramento dessa tarefa, jamais deve descuidar-
se da vigilância, buscando aproveitar as possibilidades 
que Jesus lhe concedeu na edificação do trabalho 
estável e útil. Não deve cultivar o sofrimento pelas 
queixas descabidas e demasiadas e nem recorrer, a todo 
instante, à assistência dos seus guias, como se 
perseverasse em manter uma atitude de criança 
inexperiente. 

O estudo da Doutrina e, sobretudo, o cultivo da auto-
evangelização deve ser ininterrupto. O médium sincero 

sabe vigiar, fugindo da exploração material ou 
sentimental, compreendendo, em todas as ocasiões, que 
o mais necessitado de misericórdia é ele próprio, a fim 
de dar pleno testemunho do seu apostolado. 

411 Onde a luz definitiva para a vitória do apostolado 
mediúnico? 

- Essa claridade divina está no Evangelho de Jesus, com 
o qual o missionário deve estar plenamente identificado 
para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem 
Evangelho pode fornecer as mais elevadas informações 
ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da 
Terra; pode ser um profissional de nomeada, um agente 
de experiências do invisível, mas não poderá ser um 
apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino 
Mestre prepara no íntimo do trabalhador a fibra da 
iluminação para o amor, e da resistência contra as 
energias destruidoras, porque o médium evangelizado 
sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada 
dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si 
mesmo, na significação da vida, sabendo, igualmente, 
levantar-se para a defesa da sua tarefa de amor, 
defendendo a verdade sem transigir com os princípios no 
momento oportuno. 

O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão-
somente da movimentação das energias psíquicas em 
suas expressões fenomênicas e mecânicas, porque 
exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da 
comprovação e da referência é a que nasce do 
entendimento e da aplicação com Jesus-Cristo. 
 

Mediunidade e você 

Do livro “Meditações Diárias”, André Luiz, por Chico 
Xavier 

Intuição – Exerça a faculdade da percepção clara e 
imediata, mas, para ampliar-lhe a área de ação, procure 
alimentar bons pensamentos de maneira constante. 

Clarividência – Agradeça a possibilidade de ver no 
plano espiritual; no entanto, no esforço do dia-a-dia, 
detenha-se no lado bom das situações e das pessoas, 
para que os seus recursos não se comprometam com o 
mal. 

Clariaudiência – Regozije-se por escutar os 
desencarnados; todavia, aprenda a ouvir no cotidiano 

para construir a felicidade do próximo, defendendo-se 
contra a queda nas armadilhas da sombra. 

Psicofonia – Empreste suas forças para que os Espíritos 
falem com os homens; contudo, na experiência comum, 
selecione palavras e maneiras, a fim de que o seu verbo 
não se faça veículo para a influência das trevas. 

Psicografia – Escreva com as entidades domiciliadas 
fora do mundo físico; mas habitue-se a escrever em 
benefício da paz e da edificação dos semelhantes, 
impedindo que a sua própria inteligência se faça canal de 
perturbação. 

Materialização – Dê corpo às formações do plano 
extrafísico; entretanto, acima de tudo, concretize as boas 
obras. 

Curas – Aplique passes e outros processos curativos, em 
favor dos enfermos; no entanto, conserve as suas mãos 
na execução dos deveres e tarefas que o Senhor lhe 
confiou. 

Transportes – colabore com os seus recursos psíquicos, 
no trazimento de objetos sem toque humano, mas 
carregue a caridade consigo para que ela funcione, onde 
você estiver. 

Premonição – Rejubile-se com a responsabilidade de 
prever acontecimentos; todavia, busque sentir, pensar e 
realizar o melhor ao seu alcance, na movimentação de 
cada dia, para que a sua conversa não se transforme em 
trombeta de pessimismo e destruição. 

Mediunidade em geral – Qualquer mediunidade serve a 
fim de cooperar no parque de fenômenos  para 
demonstrações da existência do Espírito, mas não se 
esqueça de que a condução dos valores mediúnicos, 
para o bem ou para o mal, é assunto que está em você e 
depende de você em qualquer circunstância e em 
qualquer lugar. 
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Do livro “Qualidade na prática mediúnica” 

Projeto Manoel Philomeno de Miranda 

Qualidade 

76. Recentemente, Joanna de Ângelis apresentou uma 
proposta de responsabilidades para o Centro Espírita 
baseada numa trilogia: Espiritizar, Qualificar e 
Humanizar. Será possível resumir a proposta do Espírito 
Amigo? 

Esses conceitos foram apresentados, por primeira vez, 
pelo médium e tribuno Divaldo Franco, inspirado pela 
Benfeitora Espiritual, ... mais tarde, colocados em ... 
Novos Rumos para o Centro Espírita, publicado pela 
Livraria Espírita Alvorada Editora. 

... Divaldo evoca o lema Kardequiano: Trabalho, 
Solidariedade e Tolerância, lembrando-nos que o 
Codificador o houvera tomado de empréstimo a 
Pestalozzi, o grande educador, pai da Escola Nova, 
quando este afirmara que “o êxito da educação é 
consequência de três elementos indissociáveis: o 
Trabalho, a solidariedade e a Perseverança”.  
... 
Kardec há de ter pensado no Centro Espírita como uma 
célula viva e pulsante, lugar de trabalho (para todos), de 
solidariedade (entre todos) e de tolerância (para com 
todos) ou, quem sabe, nesse sentido moderno como tem 
sido concebido pelos idealistas que vieram depois dele: 
uma escola, uma oficina, um hospital (de almas) e um 
templo, simultaneamente, diferente das práticas de 
alguns distraídos ou equivocados que fazem do Centro 
Espírita um lugar onde se frequenta simplesmente para 
receber benefícios. 

Espiritizar, na proposta de Joanna de Ângelis, tem esse 
sentido de resgate, de atrair a pessoa que apenas 
frequenta para que se torne praticante, adotando o 
Espiritismo e não querendo ser por ele adotado, de 
permitir-se que o Espiritismo entre nela e não apenas 
entrar no Espiritismo.  
... 
A segunda proposta de Joanna de Ângelis é a 
qualidade, este conceito moderno que é quase uma 
doutrina, uma metodologia científica para se alcançar 
resultados exitosos, mas que já fazia parte (como faz) do 
pensamento espírita, graças à visão grandiosa e notável 
de Allan Kardec. 

Diz Divaldo: -- Para que nos tornemos espíritas, 
devermos adotar a qualidade de uma pessoa de 
consciência ... buscar a qualificação espírita, e tentar 
saber realmente o que é o Espiritismo... procurar 
melhorar as qualidades morais, sociais, familiares, as 
funcionais e as de trabalhador da Casa Espírita...  

A terceira proposta é humanizar, que representa o 
sentimento de humanidade, de caridade. É o saber 
oferecer-se, despersonalizar-se, libertando-se do ego e 
colocando-se no lugar do outro para o ajudar com 
prazer, com alegria. Enfim, perceber que tudo o que se 
faz há de visar o homem, a qualidade de vida, e não 
aliar-se à filosofia dos resultados pelos resultados. O 
humanizar reflete bem a solidariedade do lema de 
Kardec, e a tolerância também, que não é conivência, 
não sacrifica a verdade nem o amor, a nada nem a 
ninguém. 

Encerra ... sua proposição com as seguintes palavras: 
“com esses requisitos eu devo ser bom, nobre, justo, 
paciente, gentil, e se eu tiver algumas dessas 
qualidades, já terei o suficiente para ser um homem de 
bem, embora outras tantas ainda me faltem, mas que eu 
procurarei conquistar através dos tempos futuros. 

77. E como deveremos aplicar a trilogia de Joanna de 
Ângelis nas questões da prática mediúnica? 

Espiritizar: porque prática mediúnica é para espíritas 
convictos, integrados na Casa Espírita. Não é para 
curiosos, amantes de benefícios, apelantes sistemáticos, 
distraídos em relação à transformação moral, muito 
menos para os “amadores de comunicações”, 
interessados tão somente em fenômenos. Prática 
mediúnica espírita é para os verdadeiros espíritas, 
interessados em espiritizar-se cada vez mais. Nenhum 
elitismo, nem preconceito, mas coerência doutrinária, 
zelo pelo investimento da fé. ... pura e simplesmente os 
procedimentos espíritas, na sua simplicidade e 
naturalidade, conforme herdamos das tradições 
kardequianas e que os bons Espíritos, com o auxílio dos 
homens, vêm atualizando ao longo dos anos. 

Qualificar: sobre este item, basta-nos lembrar o que o 
Codificador estabeleceu: -- “As comunicações de além-
túmulo cercam-se de maiores dificuldades do que 
geralmente se crê: não estão isentas de inconvenientes 
e perigos para os que não têm a necessária experiência. 
Sucede o mesmo a quem se mete a fazer manipulações 

químicas sem conhecer a Química: corre o risco de 
queimar os dedos (O Que é o Espiritismo). 

Humanizar: porque se exige do candidato já adepto, 
além de uma base intelectual, uma preparação emocional 
para o serviço de cooperação com os Espíritos, trabalho 
esse que tem por objetivo o homem, a sua transformação 
moral, e a da humanidade, a sua conversão ao bem, 
através da crença e do amor. 

A falta desses critérios, que aparecem ampliados nesta 
Obra, tem conduzido ao desastre alguns experimentos 
mediúnicos, o que, de certo modo, emperra a marcha do 
Movimento Espírita, na atualidade. 

Enquanto a questão da Prática Mediúnica não for 
equacionada e conscientizada, libertando-a de atavismos 
e crendices, o Movimento Espírita estará freado em sua 
marcha, permanecendo vulnerável às críticas, e 
retardando a obra de implantação do Espiritismo na 
Terra. 

Na questão 80 diz Divaldo sobre princípios fundamentais 
da atividade Mediúnica 

Missão: tomaríamos, a partir dos ensinos dos Espíritos, 
como sendo a regeneração da Humanidade através da 
canalização do pensamento dos Mentores Espirituais, 
sob o comando de Jesus, no seio das ideias humanas 
para fecunda-las de modo a promover ou acelerar o 
crescimento ético-moral das criaturas. Neste particular, a 
missão da mediunidade se confunde com a do 
Espiritismo. 

Objetivos: são as três grandes propostas do Codificador: 
instrução dos encarnados, erradicação da incredulidade e 
o trabalho terapêutico de aconselhamento aos Espíritos 
que sofrem e aos que fazem sofrer. 
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Livro dos médiuns 

Da influência moral do médium 

226. 1ª O desenvolvimento da mediunidade guarda 
relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? 

“Não; a faculdade propriamente dita se radica no 
organismo; independe do moral. O mesmo, porém, não 
se dá com o seu uso, que pode ser bom, ou mau, 
conforme as qualidades do médium.” 

2ª Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de 
Deus, uma graça, um favor. Por que, então, não constitui 
privilégio dos homens de bem e por que se veem 
pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e 
que dela usam mal? 

“Todas as faculdades são favores pelos quais deve a 
criatura render graças a Deus, 

O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas 
indignas que a possuem, é que disso precisam mais do 
que as outras, para se melhorarem. Pensas que Deus 
recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, 
multiplica-os no caminho que eles percorrem; põe-nos 
nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los. 

11ª Quais as condições necessárias para que a palavra 
dos Espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer 
alteração? 

“Querer o bem; repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas 
essas coisas são necessárias.” 
 

Livro dos Espíritos - Da intervenção dos Espíritos no 
mundo corporal 

Influência oculta dos Espíritos em nossos 
pensamentos e atos 

459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em 
nossos atos? 

“Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, 
de ordinário, são eles que vos dirigem.” 

460. De par com os pensamentos que nos são próprios, 
outros haverá que nos sejam sugeridos? 

“Vossa alma é um Espírito que pensa. Não ignorais que, 
frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um 

tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns 
dos outros. Pois bem! No conjunto deles, estão sempre 
de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em 
que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se 
combaterem.” 

461. Como havemos de distinguir os pensamentos que 
nos são próprios dos que nos são sugeridos? 

“Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a 
impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os 
pensamentos próprios são os que acodem em primeiro 
lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer 
essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-
la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. 
Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica; 
se toma o mau caminho, maior será a sua 
responsabilidade.” 

462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens 
inteligentes e de gênio tiram suas ideias? 

“Algumas vezes, elas lhes vêm do seu próprio Espírito, 
porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por 
Espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e 
dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as 
acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem 
assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação.” 

Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os 
nossos pensamentos próprios dos que nos são 
sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de 
o conseguirmos, como nos concedeu o de diferençarmos 
o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, 
é que convém assim aconteça. 

464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido 
procede de um bom Espírito ou de um Espírito mau? 

“Estudai o caso. Os bons Espíritos só para o bem 
aconselham. Compete-vos discernir.” 

467. Pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos 
que procuram arrastá-lo ao mal? 

“Pode, visto que tais Espíritos só se apegam aos que, 
pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus 
pensamentos, os atraem.” 

469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos 
maus Espíritos? 

“Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa 
confiança, ...  Desconfiai especialmente dos que vos 
exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado 
fraco. Essa a razão por que Jesus, na oração dominical, 
vos ensinou a dizer: “Senhor! Não nos deixes cair em 
tentação, mas livra-nos do mal.” 
 

Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13: 1 e 2 

"Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos 
anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que 
soa ou como o sino que tine". 

Este trecho é um alerta a todos os que são oradores, 
sejam espíritas, católicos, evangélicos, umbandistas, ou 
qualquer pregador que fale dos ensinos divinos. De nada 
adianta ser belo na palavra e pobre de ações. O exemplo 
de mudança íntima, de luta constante contra as 
imperfeições, deve fazer parte da vida dos que se 
dedicam a divulgar a mensagem cristã. Conheceremos se 
a árvore é boa pelos frutos, alertou Jesus. Caso contrário, 
a palavra será como o sino que tine, ou seja, fará muito 
barulho e chamará a atenção, mas não modificará os 
corações e inteligências a que é direcionada. 

"E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciência e ainda que 
tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os 
montes, e não tivesse caridade, nada seria." 

Ter conhecimento espiritual não faz do ser um indivíduo 
caridoso. É Jesus mesmo que se diz agradecido a Deus, 
por haver escondido os mistérios divinos dos sábios e os 
revelado aos simples (Mateus, cap. XI), referindo-se ao 
sentimento e à fé nos ensinamentos espirituais. A 
mediunidade e o entendimento das Leis do universo dão 
sim ao ser maior responsabilidade frente à vida e, de 
posse disso, devem seus detentores modificar suas 
condutas e buscar a humildade. 

 

A fé também não é sinônimo de caridade, pois sem obras 
é morta, segundo o apóstolo Tiago, em sua Epístola, cap. 
II, vers. 17. Com a afirmativa de que por mais fé que 
tivermos em Deus e em nossas próprias forças nada 
seremos se não tivermos a caridade. 
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Paulo chama a atenção dos religiosos em geral. Muitos 
de nós acreditam que a crença inabalável é porta aberta 
para ajuda do Alto. Porém, se não nos ajudarmos, 
praticando aquilo em que cremos através do bom 
exemplo, qual a vantagem de possuir fé? 
 

Primeira carta de Paulo aos Coríntios 12: 1 
e de 4 a 11 

1 - Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que 
sejais ignorantes. 

4 - Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o 
mesmo. 

5 - E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o 
mesmo. 

6 - E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus 
que opera tudo em todos. 

7 - Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, 
para o que for útil. 

8 - Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da 
sabedoria; e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da 
ciência; 

9 - E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé; e a outro, pelo 
mesmo Espírito, os dons de curar; 

10 - E a outro a operação de maravilhas; e a outro a 
profecia; e a outro o dom de discernir os espíritos; e a 
outro a variedade de línguas; e a outro a interpretação 
das línguas. 

11 - Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas 
coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 
 

“Se você quer transformar o mundo, experimente 
primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e 
realizar inovações no seu próprio interior. 

Estas atitudes se refletirão em mudanças positivas no 
seu ambiente familiar. 

Deste ponto em diante, as mudanças se expandirão em 
proporções cada vez maiores. 

Tudo o que fazemos produz efeito, causa algum 
impacto.” 

“Se todos os dias nos analisarmos com cuidado e 
atenção, verificando nossos pensamentos, nossas 
motivações e suas manifestações no comportamento 
externo, abriremos em nosso íntimo uma boa 
possibilidade de fazer mudanças e efetuar um 
aprimoramento pessoal.” 

Textos do livro “O Caminho da Tranquilidade” – Dalai 
Lama 

 

Sugestões de leitura 

Qualidade na prática mediúnica – Projeto Manoel 
Philomeno de Miranda 

Novos rumos para o Centro Espírita – Joanna de 
Ângeliz, por Divaldo Franco 

O Consolador – questões 382, 387, 409 e 411 -- 
Emmanuel, por Chico Xavier 

Meditações diárias – André Luiz, por Chico Xavier 

Livro dos Médiuns – Da influência moral do médium – 
questões 226 a 230 -- Allan Kardec 

Livro dos Espíritos – Da intervenção dos Espíritos --  
questões 456 a 572 -- Allan Kardec 

Médiuns – Miramez e o Evangelho – Espírito Miramez, 
por João Nunes Maia 

 

Áudio da palestra em ww.eldaevelina.com/conselhos-
mediunicos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é 
atributo do Espírito, patrimônio da alma imortal, 
elemento renovador da posição moral da criatura 
terrena, enriquecendo todos os seus valores no 
capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se 
encontre ligada aos princípios evangélicos na sua 
trajetória pela face do mundo.” “O Consolador”, 
Emmanuel, por Chico Xavier 
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