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Nota: O conteúdo das respostas é de inteira responsabilidade do autor, cabendo ao CVDEE o papel de divulgação e

incentivo ao estudo da Doutrina Espírita.

#001 - Se a pessoa que estiver ministrando o passe não estiver emocionalmente muito bem, pode influenciar a
qualidade da energia a ser transmitida?

A pessoa que está ministrando o passe canaliza fluidos dos espíritos, do ambiente e fornece seus próprios fluidos. Se a
pessoa não está bem física, emocional ou espiritualmente, se está sob influência de espíritos obsessores, não deve
aplicar passes porque vai prejudicar o paciente.

#002 - Como é o processo da letargia e qual a sua utilidade na mediunidade? Como se deve orientar o médium que
apresente esse tipo de fenômeno?

Na mediunidade psicofônica inconsciente, o transe pode se manifestar de forma sonambúlica ou letárgica. O
sonâmbulico pode movimentar-se pela sala pegar objetos. O médium letárgico permanece imóvel e as vezes perde a
sensibilidade. Acredito que importante é a mediunidade. A letargia é secundária. O dicionário de Filosofia Espírita, de
L.Palhano Jr. Descreve a patologia e no ítem 5 diz: estado de insensibilidade encontrados em certos transes mediúnicos.

#003 - O médium consegue diminuir a sua mediunidade afim de não querer mais ser médium?

Não há como diminuir ou eliminar a mediunidade, que é uma faculdade natural do ser humano. Assim como não se pode
deixar de pensar, também não se pode deixar de ser médium.

#004 - Gostaria de saber como se sabe se uma pessoa e médium? Já que quando eu vou tomar passe ou assistir a uma
palestra sinto sensações diferentes.

Allan Kardec disse que para se saber se a pessoa é médium ou não, é preciso experimentar. Não existem sinais
exteriores que identifique se a pessoa é médium ou não. Estamos falando da mediunidade ostensiva ou dinâmica,
porque a mediunidade generalizada, ou estática, todas as pessoas tem, sem exceções.

#005 - Gostaria de saber até que ponto telepatia e mediunidade se confundem. Em algum estágio elas significam a
mesma coisa? O são coisas totalmente distintas?

Telepatia é a transmissão do pensamento ou sensações de um emissor para o receptor de forma extrasesorial, ou seja,
fora dos cinco sentidos. Na mediunidade telepática o médium sente a inspiração do pensamento do emissor, sem as
sensações fluidicas que habitualmente o médium sente. Pode-se dizer que se confundem, porque o médium é
intermediário de um espírito, e este pode estar encarnado ou desencarnado.

#006 - Gostaria de saber porque motivo quando tenho acesso a uma leitura ou durante palestra espírita, tenho a
impressão que é desta forma que penso como se eu já tivesse conhecimento sobre o assunto?

É possível que você já tenha tido conhecimento do assunto nesta ou em outras vidas. Isto é apenas probabilidade,
porque pode ser que você seja facilmente influenciável. Verifique se isto não ocorre em outras circunstâncias, se você
não é convencido facilmente a mudar de idéias. Este assunto somente você poderá resolver.

#007 - Gostaria de saber qual a solução para os casos em que um médium em potencial é assediado intermitentemente
por irradiações negativas, sem que, por si só, consiga delas se livrar.

Todos nós estamos sujeitos a influenciações negativas. Quando se repete constantemente é preciso pensar em
obsessão. O ideal é passar por tratamento especializado, incluindo o passe. É preciso desenvolver a vontade e se opor
às influenciações negativas.

#008 - Gostaria que falasse alguma coisa sobre as visões que acontecem através do espelho, ou seja, quando alguém
olha seu rosto e este desaparece, aparecendo luminosidades.

Não tenho conhecimento pessoal deste fenômeno, mas é preciso verificar se não é influencia do tipo de iluminação
utilizado. Outra coisa que pode ocorrer é se olharmos fixamente nossa imagem no espelho, sem piscar, a imagem tende
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a desaparecer, mas basta desviar o olhar por um instante e ela se normaliza.

#009 - A mediunidade é uma faculdade do Espírito ou uma capacidade orgânica?

Ainda há muita discussão sobre isto. Allan Kardec considerou-a orgânica. Com o tempo, aqui no Brasil, foi considerada
propriedade do espírito. Alguns dizem que ela se radica no perispírito. Acreditamos que ela seja propriedade do espírito
que se manifesta através do corpo, pois este é apenas uma vestimenta do espírito.

#010 - Prever a morte das pessoas,doenças...e realmente acertar, é um tipo de mediunidade?

Seria mediunidade se a pessoa em questão recebesse a informação dos espíritos. Mas se a percepção é dele, pessoa, é
premonição. Certamente ele não ficou sabendo através dos sentidos, mas de forma extra-sensorial.

#011 - A pessoa já nasce com a mediunidade aflorada ou ela pode se manifestar após a idade adulta?

Herculano Pires, no seu livro, Mediunidade, explica as quatro fases da mediunidade, ou seja - na infância, adolescência,
juventude e velhice, cada uma com as suas características. Nascemos médiuns, mas ela pode aflorar com mais
intensidade numa dessas quatro fases, normalmente da juventude à maturidade.

#012 - Existem comprovações científicas da mediunidade?

Existem sim. Contudo a ciência também é dogmática e se recusa a considerar válidas as conclusões que lhe contrariam.
Chico Xavier provou sobejamente a independência dos espíritos que se comunicaram através dele. Muitos outros tem
provado a existência da mediunidade, como Arigó, no campo das curas, Gaspareto na psicopictoriografia, Peixotinho e
Mirabeli nos efeitos físicos, isto para ficarmos no âmbito do Brasil. Entretanto, para aceitar a realidade dos fenômenos
mediúnicos é preciso que a ciência aceite a existência do espírito, e parece-nos que ainda não desejam isto.

#013 - Quais são os "sintomas" da mediunidade?

Existem muitos sintomas sugestivos que indicam a mediunidade. Muitas vezes ela se manifesta por desequilíbrios
emocionais, sensação de estar acompanhado, idéias estranhas, emoções desencontradas, ora o choro, ora o riso sem
motivações. Arrepios, medo, e várias outras. Contudo, como esses sintomas se encontram em distúrbios psicológicos, é
preciso boa avaliação através de pessoa competente.

#014 - Há algum centro , núcleo espírita realizando sessões de materializações, atualmente?

Não conhecemos nenhum. Parece-nos que os médiuns de efeitos físicos rarearam, e os poucos existentes estão
trabalhando nas curas.

#015 - Por que os fenômenos de materialização, desmaterialização, pneumatofonia e pneumatografia não ocorrem mais
com tanta freqüência como antes?

Creio que a resposta à questão nº 14 responde a sua pergunta.

#016 - Conhecemos médiuns de muito destaque, que possuíam deficiências físicas sérias. Haveria alguma diferença no
processo mediúnico desses médiuns?

Não. Nenhuma diferença porque os deficientes são gente como a gente. Pode ocorrer que devido as deficiências sejam
mais aplicados e por isso alcancem melhores resultados.

#017 - Para desenvolver a mediunidade, o candidato tem que ter idade mínima ou máxima?. Uma pessoa com 60 anos
ou mais pode desenvolver a mediunidade sem correr risco para sua saúde?

Não existe idade para a mediunidade. Logicamente o bom senso indica que não é próprio para crianças e adolescentes,
a não ser em casos muito especiais. Quanto aos idosos também não há nenhuma restrição. Herculano Pires, no livro
Mediunidade, fala da mediunidade que se revela tardiamente, na velhice e pode ser uma preparação para a
desencarnação. Não há nenhum mal para a saúde e bem estar da pessoa idosa, muito pelo contrário.

#018 - Como é que podemos ter certeza de que uma mensagem psicografada por um médium é verdadeira?

Há alguns indícios que podem ser percebidos. Por exemplo: se a mensagem estiver muito acima da capacidade mental
da pessoa. Se ela trouxer elementos desconhecidos do médium, mas sobretudo a garantia é a moral do médium, o seu
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desinteresse material.

#019 - Quando não há um médium presente, o espírito pode se materializar retirando ectoplasma da Natureza?

O espírito pode se materializar, provocar barulhos, movimento de objetos, e etc. buscando ectoplasma em pessoas
próximas, como visinhos. O ectoplasma é próprio dos seres humanos.

#020 - A mediunidade não trabalhada pode prejudicar nossas vidas terrenas?

Sim, mas não devemos encarar como castigo. Como a mediunidade atrai espíritos, assim como o imã atrai a limalha de
ferro, a mediunidade não cuidada, pode desequilibrar a pessoa pelos espíritos que ela atrai.

#021 - Na minha cidade acompanhávamos o trabalho de famoso médium, que além de ilustre orador, também realizava
atendimento de consulta espiritual. A maioria dos espíritos que trabalhavam através dele tinham sido médicos na terra.
Descobrimos porém , após um flagra em uma sala mediúnica, que este médium tinha problemas de distúrbios de
sexualidade, e usou diversas vezes ao longo de vinte anos a mediunidade para seduzir mulheres. Durante as consultas
que eram realizadas, muitas mulheres escutaram "dos espíritos", que estavam se reencontrando com médium nesta vida
e eram "almas gêmeas". Pergunto: Este médium teve projeção na doutrina durante mais de vinte anos, presenciei lindos
trabalhos realizados por ele, como a espiritualidade superior pode utilizar um médium em desequilíbrio moral?.Posso
acreditar que as comunicações, apesar de muito convincentes, eram produto de sua mente doente?

O assunto é muito delicado mas deve ser abordado com coragem. São vários os erros do médium, dos espíritos e dos
que cercavam o médium. Médiuns de destaques são muito bajulados, endeusados, incensados constantemente, o que
denota erro dos seus seguidores. O médium de curas não deve trabalhar sozinho numa sala. É preciso ter uma equipe
que o acompanhe e lhe dê suporte. (segundo erro da equipe). Os espíritos mais ou menos atrasados podem utilizar as
faculdades curadoras do médium, ou espíritos mais evoluídos podem utilizar o médium imperfeito por falta de outro
instrumento melhor. Muitas curas pode ser efeito do animismo e/ou do condicionamento. Se a equipe ouviu ele falar
sobre alma gêmea deveria ter corrigido, pois almas gêmeas não existem. Isto é antidoutrinário. Kardec afirma que almas
gêmeas não existem. Erro palmar: O Espiritismo não veio ao mundo para curar corpos que vão morrer um dia, mas curar
o espírito imortal.

#022 - A mediunidade é faculdade inerente ao organismo físico, utilizando-se da pineal inclusive para que o processo se
complete. Pode-se pedir por exemplo que a mediunidade seja suspensa em virtude de uma série de questões. Como
isso acontece sendo então uma faculdade onde o organismo físico tem grande participação senão inteira participação?
O plano espiritual encarrega-se de manter distantes possíveis assédios nesse sentido?

Quando o médium está incapacitado para exercer a mediunidade, ele pode orar pedindo a proteção dos bons espíritos e
exercer a mediunidade de outro modo. Aqueles que não conhecem o Espiritismo e a mediunidade, e é a maioria dos
encarnados, estariam completamente desprotegidos no caso da mediunidade ter que ser exercida somente do modo que
se faz no Centro Espírita. O caráter reto, a bondade, o amor, a palavra leal podem fazer muito pelo médium. A
mediunidade é inerente ao espírito, mas se manifesta através do organismo.

#023 - A mediunidade através dos tempos vem se manifestando de diversas formas. No Espiritismo, com Kardec, a
mediunidade obedece aos princípios em O Livro dos Médiuns e é praticada pelos espíritas nesse modelo. Em vista
dessa análise, que podemos pensar acerca do futuro da mediunidade, em relação a sua prática tendo em vista a
evolução humana?

Como você mesmo afirmou, a mediunidade não é privilégio do Espiritismo. Ela sempre existiu em todos os tempos e
todos os lugares. A vantagem do Espiritismo é que Allan Kardec fez um profundo estudo e classificou cientificamente
todas as formas da mediunidade. Quanto a evolução da mediunidade depende da evolução moral dos habitantes da
Terra. Acreditamos que ela se tornará cada vez mais intuitiva.

#024 - Por que quando o espírito de uma pessoa sai do seu corpo, (são os chamados sonhos) e muitas das vezes
quando acordamos não conseguimos nos lembrar o que passamos e onde estivemos, mas as vezes com o transcorrer
dos dias, a gente em alguns momentos, vem a nossa lembrança, aquele momento do sonho. O que é isso? Talvez um
alerta, ou premunição do que está para acontecer?

Os sonhos se dão fora do corpo físico, portanto, com menor influência do cérebro, daí a dificuldade das lembranças.
Entretanto, os adéptos da projeceologia afirmam que se pode treinar para reter as lembranças. Os lampejos de
lembranças podem surgir a qualquer momento, mas pode não ter significação.

#025 - Gosto do espiritismo, leio alguns livros, quando vou a alguns eventos, como palestras ou seções mediúnicas de
médiuns pintores do passado, vejo sempre os espíritos trabalhando de uma forma diferente, vejo eles os espíritos
trabalhando, vejo também quando eles vão embora, porque isso acontece?
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. Possivelmente você tenha vidência. Procure observar se o que você vê confere com o que se passa na reunião.

#026 - Tenho sempre a sensação de estar sendo observada quando estou sozinha. Isto é mediunidade?

É um dos sintomas. Contudo não se pode afirmar com certeza que você tenha mediunidade ostensiva, porque a
mediunidade generalizada você e todas as pessoas possuem.

#027 - O que pensar de trabalhos mediúnicos onde vários médiuns dão passividade ao mesmo tempo e vários
esclarecedores atuam, também ao mesmo tempo?

A sessão fica um tanto conturbada se não houver treinamento e entrosamento entre os participantes. É preciso haver
espaço físico suficiente para os médiuns não ficarem muitos próximos uns dos outros. Contudo não vemos necessidade
deste método, a não ser em algumas condições especiais.

#028 - É possível, um trabalho de desenvolvimento mediúnico ser dividido em duas partes. Por exemplo quarenta
minutos de estudo no Livro dos Médiuns e Nos Domínios da Mediunidade de André Luís e quarenta minutos dedicados a
comunicação dos espíritos?

Este é um método ideal, pois o estudo é muito importante. Estudo nunca é demais. Todas as reuniões devem ser
precedidas de estudos.

#029 - O médium incorpora um espírito e muda sua fisionomia,de que modo ocorre este fenômeno?

. É um fenômeno de transfiguração. Na maioria das vezes é uma superposição do perispírito do comunicante à frente do
rosto do médium,

#030 - Na véspera de minha avó falecer sonhei que ela estava se despedindo, e tempos depois senti seu perfume muito
forte. Isso tudo me despertou e passei a ter vários sonhos do que vai acontecer. Isso é mediunidade? Ou o que?
Gostaria que me explicasse.

Trata-se de sonho premonitório, ou seja, que prevê o futuro. Pode ser classificada também como mediunidade onírica
(mediunidade através dos sonhos). O ideal é que você escreva o que viu, ouviu ou lhe foi comunicado e posteriormente
conferir.

#031 - Poderia me esclarecer sobre animismo? Isso é ruim para a pratica da mediunidade?

Animismo vem de ânima (alma). Significa fenômeno mediúnico provocado pela própria alma do médium. Todos os
médiuns tem animismo, porque o médium é uma alma. Não é prejudicial se não for levada ao exagero. O medo do
animismo tem causado muito mais estragos, pois, muitos médiuns, com medo do animismo se fecharam e estiolaram
suas faculdades.

#032 - Existe alguma diferença entre vidência e clarividência?

Ainda há muita discussão em torno deste assunto. Hermínio Miranda considera que a clarividência é faculdade anímica e
se aplica a visões no espaço e no tempo. Muitos interpretam da seguinte maneira: vidência é a que ocorre no local onde
está médium, sua visão dos espíritos e do ambiente espiritual. Clarividência seria a que ocorre fora do ambiente local e
que seria impossível para o médium ver pelos meios comuns.

#033 - O que é mediunidade consciente?

Mediunidade consciente é aquela em que o consciente do médium participa do fenômeno. Isto quer dizer que o médium
está desperto e percebe tudo o que se passa no ambiente.

#034 - Minha dúvida é referente à mediunidade de efeitos físicos. Gostaria de saber se para a ocorrência de um
fenômeno físico é necessária a presença, no local, de um médium doador de ectoplasma, ou os espíritos podem, de
alguma forma, manipularem os elementos presentes no ambiente ou ainda buscar a distância o ectoplasma para e
execução de tal fenômeno, ainda que sem nenhum médium por perto do local de ocorrência.

O fenômeno de efeito físico pode ocorrer sem a presença de médium de efeitos físicos no local. Os espíritos podem ir
buscar o ectoplasma noutro local. Kardec não era médium de efeitos físicos e ouviu pancadas insistentes enquanto
escrevia sozinho em sua casa. O seu protetor queria chamar a sua atenção para um erro que ele havia cometido no
texto (aliás, Kardec tinha o que ele mesmo chamou de mediunidade generalizada)
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#035 - Estou iniciando meus trabalhos como médium. Minha preocupação e exercê-la com Jesus. O que devo fazer para
me sentir mais seguro, quanto as mensagens e manifestações vindas através de mim?

Entendemos que a mediunidade com Jesus é humilde, caritativa, prestativa. O melhor meio de você se sentir seguro é
estudar bastante, ouvir os mais velhos, aceitar as críticas sem se magoar, e se considerar sempre um aprendiz.

#036 - É dito que todos nós temos "mediunidade" só que não a desenvolvemos. No caso do espiritismo só é espírita
aquele que tem desenvolvida a mediunidade?

Não, de forma alguma. A maioria esmagadora dos médiuns não são espíritas, e uma grande quantidade dos espíritas
não são médiuns ostensivos. Não tem nada a ver.

#037 - Os fenômenos de teletransportes que os médiuns fizeram com flores, pedras, objetos;foram feitos, alguma vez,
com pessoas, o próprio médium ou um participante?

Não temos conhecimento disto. O que conhecemos é um episódio sobre o extraordinário médium Mirabeli, que certa vez
foi teletransportado da Estação da Luz, em São Paulo à sua residência na baixada santista, onde havia marcado um
encontro com amigos. Muitos encaram como folclore.

#038 - O que o senhor acha da opinião daqueles que acreditam que todos os fenômenos mediúnicos são resultados do
inconsciente coletivo?

É tolice. Desde os tempos de Kardec que os adversários procuram encontrar explicações completamente fora da lógica.
Desde o músculo rangedor, passando pelo inconsciente dos assistentes e passando para o inconscientes dos lá de fora.
A explicação é tão simples, mas os adversários procuram complicar.
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