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ESE - cap. XXVI
Mediunidade gratuita

7. Os médiuns atuais … igualmente receberam de Deus 
um dom gratuito: o de serem intérpretes dos Espíritos, 
para  instrução  dos  homens,  para  lhes  mostrar  o 
caminho  do  bem  e  conduzi-los  à  fé,  não  para  lhes 
vender palavras que não lhes pertencem…



O Livro dos Médiuns - cap. XIX
223. 10ª Dessas explicações resulta, ao que parece, que 
o  Espírito  do  médium  nunca  é  completamente 
passivo?

"É passivo,  quando não mistura  suas  próprias  ideias 
com  as  do  Espírito  que  se  comunica,  mas  nunca  é 
inteiramente nulo…”



Responsabilidade

Um  ponto  capital  para  todo  aquele  que  labora  na 
seara  mediúnica  é  a  responsabilidade  com a  tarefa, 
que inclui:

1- Aprimoramento constante;

2- Assiduidade;

3- Desejo de auxiliar.



Aprimoramento constanteAprimoramento constante



No Invisível - cap. V
Educação e função dos médiuns 

Nada  verdadeiramente  importante  se  adquire  sem 
trabalho. Uma lenta e laboriosa iniciação se impõe aos 
que buscam os bens superiores. Como todas as coisas, a 
formação  e  o  exercício  da  mediunidade  encontram 
dificuldades, muitas vezes já assinaladas… 



No Invisível - cap. V
Educação e função dos médiuns 

❖ Por  um  trabalho  preparatório,  as  faculdades  do 
médium adquirem certa flexibilidade:

• Os resultados que se começam a obter são quase 
sempre  devidos  às  relações  estabelecidas  com 
os elementos inferiores do mundo invisível;

• Quando  a  faculdade  mediúnica  adquirir  a 
necessária  maleabilidade  é  que  os  Espíritos 
elevados  podem  intervir  e  utiliza-la  para  um 
fim moral e intelectual.



"Médiuns  principiantes,  ficai  certos  de  que 
alguém  vela  por  vós  e  de  que  a  vossa 
perseverança  é  posta  à  prova.  Quando 
houverdes  chegado  ao  ponto  requerido, 
influências mais altas baixarão a vós e hão de 
continuar a vossa educação psíquica. "

Léon Denis (No Invisível)



AssiduidadeAssiduidade



Assiduidade - Por que?
“… Quando houverdes  chegado ao  ponto  requerido, 
influências mais altas baixarão a vós e hão de continuar 
a vossa educação psíquica."

Mediunidade  está  relacionada  com 
estado  psíquico,  que,  por  sua  vez,  está 

relacionado com estrutura psíquica.



No Invisível - cap. V
A boa  mediunidade  se  forma  lentamente,  no  estudo 
calmo,  silencioso,  recolhido,  longe  dos  prazeres 
mundanos  e  do  tumulto  das  paixões.  Depois  de  um 
período de preparação e expectativa, o médium colhe o 
fruto  de  seus  perseverantes  esforços;  recebe  dos 
Espíritos  elevados  à  consagração  de  suas  faculdades, 
amadurecidas no santuário de sua alma, ao abrigo das 
sugestões do orgulho. 



Desejo de auxiliarDesejo de auxiliar



ESE - cap. XXVI
Mediunidade gratuita

7. Os médiuns atuais … receberam de Deus um dom 
gratuito:  o  de  serem  intérpretes  dos  Espíritos,  para 
instrução dos homens, …



No Invisível - cap. V
Seu  ardente  desejo  de  trabalhar  na  regeneração  do 
gênero  humano  torna,  entretanto,  essa  intervenção 
muito  menos  rara  do  que  se  poderia  imaginar. 
Centenas de Espíritos superiores pairam acima de nós e 
dirigem  o  movimento  espiritualista,  inspirando  os 
médiuns,  projetando  sobre  os  homens  de  ação  as 
vibrações de sua vontade, a fulguração do seu próprio 
gênio. 
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