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Área da Mediunidade

MEDIUNIDADE COMO FERRAMENTA 
PARA A BUSCA DE DEUS



Mediunidade
Qualidade da pessoa que, segundo o espiritismo, tem 
capacidade para se comunicar com os espíritos, com 

pessoas mortas. 
Particularidade ou dom de médium.

Dicionário Online de Português

Chama-se mediunidade, o conjunto de faculdades 
que permitem ao ser humano comunicar-se com o 

mundo invisível. 
Espíritos e Médiuns Léon Denis – cap. 

III



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. 
O Consolador – Emmanuel-FCX -382

A mediunidade (...) É apenas uma aptidão para servir 
de instrumento mais ou menos dúctil aos Espíritos em 

geral. 
ESE-XXIV-12

...a mediunidade é uma faculdade concedida para o 
bem e os bons Espíritos se afastam de quem pretenda 

fazer dela um degrau para chegar ao que quer que 
seja que não corresponda às vistas da Providência.

LM-XXVIII-306



Deus
- nas religiões primitivas, designação dada às forças 
ocultas, aos espíritos mais ou menos personalizados.

-nas religiões monoteístas, sobretudo no cristianismo, 
ser supremo, criador do universo.

Dicionário Online de Português

A mais elevada concepção de Deus que podemos 
abrigar no santuário do espírito é aquela que 

Jesus nos apresentou, em no-Lo revelando Pai 
amoroso e justo, à espera dos nossos 

testemunhos de compreensão e de amor. 
Emmanuel – FCX - Pão Nosso-48



Que é Deus?
Deus é a inteligência suprema, causa primária 

de todas as coisas.
LE-1

Será dado um dia ao homem compreender o mistério 
da Divindade? 

“Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela 
matéria. 

Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de 
Deus, ele o verá e compreenderá.”

LE-11



Podemos, então, usar a mediunidade como 
ferramenta para a busca de Deus?



Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém 
vem ao Pai, senão por mim. 

Se vós me conhecêsseis a mim, também 
conheceríeis a meu Pai; e já desde agora o 

conheceis, e o tendes visto.

João 14:6,7



“No Evangelho de Jesus, o convite ao bem 
reveste-se de claridades eternas. 

Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro 
de Nosso Pai, sem hesitações”

Pão Nosso-Emmanuel/FCX-cap39



É curioso notar que o próprio Cristo, em sua imersão 
nos fluidos terrestres, não cogitou de qualquer 

problema inoportuno ou inadequado. 
Não se sentou na praça pública para explicar a 

natureza de Deus e, sim, chamou-lhe simplesmente 
“Nosso Pai”, indicando os deveres de amor e 

reverência com que nos cabe contribuir na extensão e 
no aperfeiçoamento da Obra Divina.

Emmanuel – FCX - Roteiro - 23 



“Não creias que a faculdade mediúnica seja dada para 
correção de uma, ou duas pessoas, não. 

O objetivo é mais alto: trata-se da Humanidade.”

O Livro dos Médiuns cap. XX – 226-5ª

“...a mediunidade é elemento renovador da posição moral 
da criatura terrena, (...) sempre que se encontre ligada aos 

princípios evangélicos na sua trajetória pela face do 
mundo.”

Emmanuel – O consolador – Q382



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. 

O Consolador – Emmanuel-FCX



411 – ...Só a aplicação com o Divino Mestre prepara no 
íntimo do trabalhador a fibra da iluminação para o amor...

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. 

O Consolador – Emmanuel-FCX



“Aplique o homem o Espiritismo em aperfeiçoar-se 
moralmente, eis o essencial... 

O único meio de nos adiantarmos consiste em nos 
tornarmos melhores.” 

LM-1ªP-IV-51

Pedi e se vos dará; buscai e achareis; batei à porta e se 
vos abrirá; porquanto, quem pede recebe e quem procura 

acha e, àquele que bata à porta, abrir-se-á.
ESE-XXV-1  (Mateus, 7:7)



O amor é a grande lei da vida. 
É o amor que estabelece o critério de justiça com 

igualdade para todos, respondendo em reação 
conforme praticada a ação. 

Joana de Angelis – DPF - Plenitude pg. 125

171 ( Kardec) -Todos os Espíritos tendem para a 
perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, 
proporcionando-lhes as provações da vida corporal. 
Sua justiça, porém, lhes concede realizar, em novas 

existências, o que não puderam fazer ou concluir 
numa primeira prova.



ESE-XI-8. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, 
visto que esse é o sentimento por excelência, e os 
sentimentos são os instintos elevados à altura do 

progresso feito...
...Ditoso aquele que, ultrapassando a sua 

humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos 
em sofrimento! Ditoso aquele que ama, pois não 

conhece a miséria da alma, nem a do corpo. 



“Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, 
de toda a tua alma e de todo o teu espírito; este o 

maior e o primeiro mandamento. 
E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: 

Amarás o teu próximo, como a ti mesmo.” 

(Mateus, 22:37 a 39)


