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As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens, 
por permitirem que os que nelas tomam parte se 

esclareçam, (...)

Mas para que produzam todos os frutos desejáveis, 
requerem condições especiais, ... 

...Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e 
preservarem--se dos mesmos escolhos que os 

indivíduos...

O Livro dos Médiuns – Cap. XXIX -324
Das Reuniões e das Sociedades Espíritas



“Ninguém está imune às influências espirituais 
negativas, nem mesmo os grupos mediúnicos. 

Especialmente quando uma pessoa ou um 
grupo se considera seguro e livre de qualquer 
perigo em relação ao assunto, na maior parte 
das vezes, é quando o fator de risco está mais 

alto.” 

Trabalho Mediúnico: Desafios e Possibilidades
Carlos Campetti/ Vera Campetti  - Cap. 6



Trabalho Mediúnico: Desafios e Possibilidades
Carlos Campetti/ Vera Campetti  - Cap. 6

Os maiores inimigos do Espiritismo podem 
estar entre seus próprios adeptos. Todo aquele 

que se afirma espírita, mas não tem 
comportamento compatível com os postulados 
do Espiritismo, age em prejuízo da causa. Por 

extensão, os piores inimigos do grupo 
mediúnico podem vir a ser seus próprios 

participantes.



Contra um outro escolho têm que lutar as Sociedades, 
pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer 

que seja a importância de que se revistam. 
Os ocasionadores de perturbações não se encontram 

somente no meio delas, mas também no mundo 
invisível. 

Assim como há Espíritos protetores das associações, 
das cidades e dos povos, Espíritos malfeitores se ligam 

aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. 

O Livro dos Médiuns – Cap. XXIX -340
Das Reuniões e Sociedades Espíritas



...Constituem um dos grandes tropeços da 
mediunidade, como já tivemos ocasião de dizer, a 
obsessão e a fascinação.

...Todo médium, que sinceramente deseje não ser 
joguete da mentira, deve, portanto, procurar 
produzir em reuniões serias, (...) solicitar mesmo 
o exame crítico das comunicações que receba. 

O Livro dos Médiuns – Cap. XXIX -329
Das Reuniões e das Sociedades Espíritas



... Insistimos nesse ponto, porque, assim como 
esse é um escolho para os médiuns, também o é 
para as reuniões, nas quais importa não se confie 
levianamente em todos os intérpretes dos 
Espíritos. 
O concurso de qualquer médium obsidiado, ou 
fascinado, lhes seria mais nocivo do que útil;

O Livro dos Médiuns – Cap. XXIX -329
Das Reuniões e Sociedades Espíritas



...Assim sendo, todo aquele que entra numa 
reunião traz consigo Espíritos que lhe são 

simpáticos. 
Conforme o número e a natureza deles, podem 

esses acólitos exercer sobre a assembleia e 
sobre as comunicações influência boa ou má.

O Livro dos Médiuns – Cap. XXIX -330
Das Reuniões e das Sociedades Espíritas



Se enérgica resistência o não levar ao desânimo, a 
obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará 

nos médiuns, pela perturbação da mediunidade, e nos 
outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão 

do senso moral e pela turbação da harmonia.

Ligam-se, primeiramente, aos mais fracos, aos mais 
acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e 

gradativamente vão envolvendo os conjuntos...

O Livro dos Médiuns – Cap. XXIX -340
Das Reuniões e Sociedades Espíritas



Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado 
incurável, para remediá-lo; não se deve, sequer, esperar 
que os primeiros sintomas se manifestem; o de que se 

deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo.

Para isso, dois meios há eficazes, se forem bem 
aplicados: 

a prece feita do coração 
e o estudo atento dos menores sinais que revelam a 

presença de Espíritos mistificadores

O Livro dos Médiuns – Cap. XXIX -340
Das Reuniões e Sociedades Espíritas



“Quem assume compromisso com Jesus através 
da Revelação Espírita, não se pode permitir o 
luxo de O abandonar na curva do caminho, e 

seguir a sós, soberbo quão dominador, porque a 
morte o aguarda no próximo trecho da viagem e 

o surpreenderá conforme se encontra...

Tormentos da Obsessão – Manoel Philomeno de Miranda-DPF – pg.320 – 3ªed



Tormentos da Obsessão – Manoel Philomeno de Miranda-DPF – pg.317 – 3ªed

“Foi, no entanto, Jesus, quem melhor se doou à 
Humanidade, ensinando pelo exemplo dedicação 

até à morte, e oferecendo carinho até hoje, 
aguardando com paciência infinita que as Suas 

ovelhas retornem ao aprisco. 



Venho exortar a quantos se entregaram na Terra 
à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, 

ainda em vossa época, esse posto é o da 
renúncia, da abnegação e dos sacrifícios 

espontâneos. 
Faz-se mister que todos os Espíritos, vindos ao 

planeta com a incumbência de operar nos 
labores mediúnicos, compreendam a extensão 
dos seus sagrados deveres para a obtenção do 

êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. 

Emmanuel – Emmanuel-FCX- cap. XI



Médiuns! A vossa tarefa deve ser encarada como 
um santo sacerdócio; a vossa responsabilidade é 

grande, pela fração de certeza que vos foi 
outorgada, e muito se pedirá aos que muito 

receberam. 
Faz-se, portanto, necessário que busqueis 

cumprir, com severidade e nobreza as vossas 
obrigações, mantendo a vossa consciência 
serena, se não quiserdes tombar na luta...

Emmanuel – Emmanuel-FCX- cap. XI



Todos os médiuns, para realizarem dignamente a 
tarefa a que foram chamados a desempenhar no 
planeta, necessitam identificar-se com o ideal de 
Jesus, buscando para alicerce de suas vidas o 
ensinamento evangélico, em sua divina pureza; 

a eficácia de sua ação depende do seu 
desprendimento e da sua caridade, necessitando 

compreender, em toda a amplitude, a verdade 
contida na afirmação do Mestre: 

“Dai de graça o que de graça receberdes.”

Emmanuel – Emmanuel-FCX- cap. XI



Tende o coração sempre puro. É com a fé, com a pureza de 
intenções, com o sentimento evangélico, que se podem 

vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas 
persistentes.

Médiuns, ponderai as vossas obrigações sagradas! preferi 
viver na maior das provações a cairdes na estrada larga 

das tentações que vos atacam, insistentemente, em vossos 
pontos vulneráveis. 

Emmanuel – Emmanuel-FCX- cap. XI



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.”

LE-467



18

“Eis que vos envio 
como ovelhas ao 
meio de lobos; 
portanto, sede 

prudentes como as 
serpentes e simples 
como as pombas”. 

Mateus, 10:16



Por que meio podemos neutralizar a influência dos 
maus Espíritos? 

“Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa 
confiança, repelireis a influência dos Espíritos 

inferiores e aniquilareis o império que desejem ter 
sobre vós. 

Guardai- -vos de atender às sugestões dos Espíritos 
que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a 

discórdia entre vós outros e que vos insuflam as 
paixões más. 

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.”
LE-469
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“Acautelai-vos, que ninguém vos engane; 
Porque muitos virão em meu nome, 

dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a 
muitos.” 
Mateus, 24:3



Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao 
homem, para lhe servir de guia e modelo? 

Jesus
LE-625


