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PORTA DE LUZ
Nos Bastidores da Obsessão  - Philomeno de 
Miranda – Introdução – “Imagine um dédalo em 
sombras, imensurável, hórrido, onde se 
demoram emanações morbíficas provenientes 
de células em disjunção; charco miasmático 
carregado de lodo instável, tendo por céu 
nimbos borrascosos sacudidos por descargas 
elétricas; paul sombrio que agasalha 
batráquios e ofídios, répteis e toda a fauna 
asquerosa; região varrida por ventos ululantes, 
longe da esperança onde uma tênue e célere 
perspectiva de paz não tremelha...



PORTA DE LUZ
“Considere-se relegado a esse labirinto 
nefasto, longe de qualquer amparo, a 
mergulhar a mente em febre nos 
abismos do remorso que, fantasma 
incansável, assume proporções 
inimagináveis; sob o estrugir de 
recordações vigorosas das quais não 
se consegue furtar, ressumando erros 
propositais e casuais com que se 
distanciou da paz; 



PORTA DE LUZ
“malgrado necessite de esperança ou 
refazimento, silêncio para meditar ou uma 
aragem fresca para renovação, escute, 
inerme, outros companheiros de desdita em 
imprecações e lamentos, dominados pela 
própria sandice; onde a razão se fez sicário 
impiedoso, sem entranhas, e se encarrega, 
ela mesma, de justiçar com azorragues em 
forma de cilícios que lhe são involuntários; 
sem equilíbrio para uma evocação suave, 
um painel de ternura, amor ou prece...



PORTA DE LUZ
“Avalie o significado de uma porta libertadora, 
que subitamente se abrisse, convidativa, 
banhada que fosse de fraca mas significativa 
luz, através da qual, transposta a mínima 
distância entre você e ela, poderia ouvir 
consolo, chorar sem desespero, lenindo as 
próprias angústias, e repousar; além da qual, 
doce canto embalante ciciasse uma melopeia
conhecida ou uma berceuse reconfortante; 
após vencida, revisse paisagem esquecida e 
agradável e, dilatados os ouvidos, escutasse a 
pronúncia de um terno nome, em relação a 
você: irmão! 



PORTA DE LUZ
“ - depois do que, roteiro e medicamento 
chegassem salvadores, inaugurando 
experiência feliz, transpassada a expiação 
inominável...
“Você bendiria, certamente, mil vezes, esse 
portal de acesso. 
“Tal região, não muito longe de nós, entre 
os desencarnados e os encarnados, são os 
vales purgatoriais para os que transpõem o 
umbral da morte narcotizados pela insânia e 
pelo crime.



PORTA DE LUZ
“Tal porta fascinante é a mediunidade 
socorrista de que você se encontra 
investido na tessitura física, ao alcance 
de um pouco de disciplina e 
abnegação.
“Examinando quanto você gostaria de 
receber auxílio se ali estivesse, pense 
nos que lá estão e não demore mais 
em discussões inócuas ou em 
desculpismo injustificável.



PORTA DE LUZ
“Corra ao socorro deles, os nossos 
companheiros na dor, iludidos em 
si mesmos, e abra-lhes a porta de 
luz da oportunidade consoladora.
“Mergulhe o pensamento nos 
exórdios do amor do Cristo e, 
mesmo sofrendo, atenda a estes 
que sofrem mais.



PORTA DE LUZ
“Não lhe perguntarão quem você é, 
donde vem, como se apresenta, pois 
não lhes importa; antes, sim, desejarão 
saber o que você tem em nome de 
Jesus para lhes dar. Compreenderão 
mais tarde a excelência da sua fé, o 
valor do seu devotamento, a expressão 
da sua bondade, a extensão das suas 
necessidades e também estenderão 
braços na direção do seu espírito.



PORTA DE LUZ
“Agora, necessitam de paz e libertação, e 
Jesus precisa de você para tal mister. 
“Não lhes atrase o socorro, nem demore 
sua doação. Possivelmente você já esteve 
ali antes, talvez seja necessário estagiar por 
lá..
“Se você conceber que o seu esforço é 
muito, para os ajudar, mentalize Jesus 
transferindo-se dos Cimos da Vida para 
demorar-se no Vale de Sombras por vários 
anos e prosseguir até agora conosco...



PORTA DE LUZ
“O Espiritismo que lhe corrige a 
mediunidade em nome do Cristo —
Espiritismo que lhe consola e 
esclarece — ensina-lhe que 
felicidade é moeda cujo sonido 
somente produz festa íntima 
quando retorna daquele a quem se 
oferece e vem na direção do 
doador.



PORTA DE LUZ
“Doando-se, em silêncio, longe dos 
que aplaudem faculdades mediúnicas, 
coloque suas possibilidades a 
benefício dos sofredores, nas sessões 
especializadas, e granjeará um crédito 
de bênçãos que lhe ensejará, também,  
liberdade e iluminação, à semelhança 
dAquele que, Médium do Pai, se fez o 
doce irmão de nós todos, milênios a 
fora.”



AS REUNIÕES 
SÉRIAS



AS REUNIÕES SÉRIAS
O Livro dos Médiuns – Allan Kardec –
capítulo XXIX – Das Reuniões e Sociedades 
Espíritas – item 327 – “Uma reunião só é 
verdadeiramente séria, quando cogita de 
coisas úteis, com exclusão de todas as 
demais.”
Item 331 – “Uma reunião é um ser coletivo, 
cujas qualidades e propriedades são a 
resultante das de seus membros e formam 
como que um feixe. Ora, este feixe tanto 
mais força terá, quanto mais homogêneo 
for.”



AS REUNIÕES SÉRIAS
Item 332 – “Sendo o recolhimento e a 
comunhão dos pensamentos as condições 
essenciais a toda reunião séria, fácil é de 
compreender-se que o número excessivo 
dos assistentes constitui uma das causas 
mais contrarias à homogeneidade. Não há, é 
certo, nenhum limite absoluto para esse 
número e bem se concebe que cem 
pessoas, suficientemente concentradas e 
atentas, estarão em melhores condições do 
que estariam dez, se distraídas e bulhentas. 



AS REUNIÕES SÉRIAS
“Mas, também é evidente que, 
quanto maior for o número, tanto 
mais difícil será o preenchimento 
dessas condições. Aliás, é fato 
provado pela experiência que os 
círculos íntimos, de poucas pessoas, 
são sempre mais favoráveis às belas 
comunicações, pelos motivos que 
vimos de expender.”



AS REUNIÕES SÉRIAS
Item 341 – “[...] as condições mais 
favoráveis para uma Sociedade que aspira a 
granjear a simpatia dos bons Espíritos e a 
só obter boas comunicações, afastando as 
más. Estas condições se contêm todas nas 
disposições morais dos assistentes e se 
resumem nos pontos seguintes:
“Perfeita comunhão de vistas e de 
sentimentos;
“Cordialidade recíproca entre todos os 
membros;



AS REUNIÕES SÉRIAS
“Ausência de todo sentimento contrário à 
verdadeira caridade cristã;
“Um único desejo: o de se instruírem e 
melhorarem, por meio dos ensinos dos Espíritos e 
do aproveitamento de seus conselhos. Quem 
esteja persuadido de que os Espíritos superiores 
se manifestam com o fito de nos fazerem 
progredir, e não para nos divertirem, 
compreenderá que eles necessariamente se 
afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, 
sem nenhum proveito tirar daí, e que só se 
interessam pelas sessões, de acordo com o maior 
ou menor atrativo que lhes oferecem, segundo os 
gostos particulares de cada um deles;



AS REUNIÕES SÉRIAS
“Exclusão de tudo o que, nas 
comunicações pedidas aos Espíritos, 
apenas exprima o desejo de satisfação da 
curiosidade;
“Recolhimento e silêncio respeitosos, 
durante as confabulações com os 
Espíritos;
“Concurso dos médiuns da assembléia, 
com isenção de todo sentimento de 
orgulho, de amor-próprio e de supremacia 
e com o só desejo de serem úteis.”



A REUNIÃO DE 
ESTUDO E 

EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

O Livro dos Médiuns item 31. “Para, no 
ensino do Espiritismo, proceder-se como se 
procederia com relação ao das ciências 
ordinárias, preciso fora passar revista a 
toda a série dos fenômenos que possam 
produzir-se, começando pelos mais 
simples, para chegar sucessivamente aos 
mais complexos. Ora, isso não é possível, 
porque possível não é fazer-se um curso de 
Espiritismo experimental, como se faz um 
curso de Física ou de Química. 



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“Nas ciências naturais, opera-se sobre a 
matéria bruta, que se manipula à vontade, 
tendo-se quase sempre a certeza de poderem 
regular-se os efeitos. No Espiritismo, temos 
que lidar com inteligências que gozam de 
liberdade e que a cada instante nos provam 
não estar submetidas aos nossos caprichos. 
Cumpre, pois, observar, aguardar os 
resultados e colhê-los à passagem. Daí o 
declararmos abertamente que quem quer que 
blasone de os obter à vontade não pode deixar 
de ser ignorante ou impostor.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“O meio, aliás, muito simples, de se obviar 
a este inconveniente, consiste em se 
começar pela teoria. Aí todos os 
fenômenos são apreciados, explicados, de 
modo que o estudante vem a conhecê-los, 
a lhes compreender a possibilidade, a 
saber em que condições podem produzir-
se e quais os obstáculos que podem 
encontrar. Então, qualquer que seja a 
ordem em que se apresentem, nada terão 
que surpreenda. 



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“Este caminho ainda oferece outra 
vantagem: a de poupar uma 
imensidade de decepções àquele 
que queira operar por si mesmo. 
Precavido contra as dificuldades, 
ele saberá manter-se em guarda e 
evitar a conjuntura de adquirir a 
experiência à sua própria custa.”



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

O Livro dos Médiuns item 216. 
“Suponhamos agora que a faculdade 
mediúnica esteja completamente 
desenvolvida; [...] que seja, em suma, o 
que se chama um médium feito. 
Grande erro de sua parte fora crer-se 
dispensado de qualquer instrução 
mais, porquanto apenas terá vencido 
uma resistência material. 



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“Do ponto a que chegou é que começam 
as verdadeiras dificuldades, é que ele 
mais do que nunca precisa dos 
conselhos da prudência e da experiência, 
se não quiser cair nas mil armadilhas que 
lhe vão ser preparadas. Se pretender 
muito cedo voar com suas próprias asas, 
não tardará em ser vítima de Espíritos 
mentirosos, que não se descuidarão de 
lhe explorar a presunção.”



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

Recordações da Mediunidade – Yvone
Pereira – orientação de Dr. Bezerra de 
Menezes “[...] Allan Kardec declarou ser a 
mediunidade faculdade espontânea que não 
deve ser provocada e sim nobremente 
aceita quando naturalmente se apresentar, 
tão-pouco devendo sofrer insistência no 
seu desenvolvimento. A faculdade 
mediúnica não atinge o grau necessário, à 
possibilidade do desenvolvimento normal, 
num ano ou em dez, mas através de etapas 
reencarnatórias. 



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“Pode acontecer que a força trinitária de 
que se reveste o perispírito (eletricidade, 
magnetismo e fluido vital), sede da 
mediunidade, não realize ainda a harmonia 
do conjunto vibratório, diapasão normal 
necessário ao feito transmissor mediúnico. 
Exemplo: o fluido vital excessivo para o 
grau delicado do magnetismo, essência 
transcendente, não permitirá o diapasão 
harmonioso de vibrações exigido para o 
equilíbrio da faculdade. 



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“Pode acontecer que o grau de eletricidade 
existente no perispírito constitua força 
excessiva; que a função mediúnica excitará 
ainda mais, atingindo as glândulas 
cerebrais, enfermando-as. Assim sendo, 
não possuindo ainda o perispírito o 
necessário equilíbrio de forças para o 
fenômeno da transmissão mediúnica, nada 
mais será que um aparelho defeituoso; que 
tende a se aprimorar com o tempo para as 
funções normais, onde a mediunidade é das 
mais importantes.”



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

Nos Domínios da Mediunidade – André 
Luiz – “Em mediunidade, portanto, não 
podemos olvidar o problema da 
sintonia.
“Atraímos os Espíritos que se afinam 
conosco, tanto quanto somos por eles 
atraídos; e se é verdade que cada um 
de nós somente pode dar conforme o 
que tem, é indiscutível que cada um 
recebe de acordo com aquilo que dá.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“Achando-se a mente na base de todas 
as manifestações mediúnicas, quaisquer 
que sejam os característicos em que se 
expressem, é imprescindível enriquecer o 
pensamento, incorporando-lhe os 
tesouros morais e culturais, os únicos 
que nos possibilitam fixar a luz que jorra 
para nós, das Esferas Mais Altas, através 
dos gênios da sabedoria e do amor que 
supervisionam nossas experiências.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

[...] “Elevemos nosso padrão de 
conhecimento pelo estudo bem conduzido e 
apuremos a qualidade de nossa emoção 
pelo exercício constante das virtudes 
superiores, se nos propomos recolher a 
mensagem das Grandes Almas.
“Mediunidade não basta só por si.
“É imprescindível saber que tipo de onda 
mental assimilamos para conhecer da 
qualidade de nosso trabalho e ajuizar de 
nossa direção.”



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

Missionários da Luz – André Luiz – “[...] -
Hoje, à noite - disse-me o devotado amigo -, 
observará algumas demonstrações de 
desenvolvimento mediúnico.
“Aguardei as instruções com interesse.
“No instante indicado, compareci ao grupo. 
Antes do ingresso dos companheiros 
encarnados, já era muito grande a 
movimentação. Número considerável de 
trabalhadores. Muito serviço de natureza 
espiritual.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“Admirava as características dos socorros 
magnéticos, dispensados às entidades 
sofredoras, quando Alexandre acentuou:
“- Por enquanto, nossos esforços são mais 
frutíferos ao círculo dos desencarnados 
infelizes. As atividades beneficentes da casa 
concentram-se neles, em maior porção, 
porque os encarnados, mesmo aqueles que 
já se interessam pela prática espiritista, 
muito raramente se dispõem, com 
sinceridade, ao aproveitamento real dos 
valores legítimos de nossa cooperação.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“E, depois de longa pausa, prosseguiu:
“- É muito lenta e difícil à transição, entre a 
animalidade grosseira e a espiritualidade 
superior. Nesse sentido, há sempre, entre 
os homens, um oceano de palavras e 
algumas gotas de ação. 
“Nesse instante, os primeiros amigos do 
plano carnal deram entrada no recinto.
“- Veremos hoje - exclamava um senhor de 
espessos bigodes -, veremos hoje se temos 
boa sorte.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“- Não tenho vindo com 
assiduidade às experiências -
comentou um rapaz -, porque vivo 
desanimado... Há quanto tempo 
mantenho o lápis na mão, sem 
resultado algum?
“- É pena! - respondia outro 
senhor - a dificuldade 
desencoraja, de fato.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“- Parece-me que nada merecemos, 
no setor do estímulo, por parte dos 
benfeitores invisíveis! - acrescentava 
uma senhora de meia idade - há 
quantos meses procuro em vão 
desenvolver-me? Em certos 
momentos, sinto vibrações 
espirituais intensas, junto de mim, 
contudo, não passo das 
manifestações iniciais.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“A palestra continuou interessante e 
pitoresca. Decorridos alguns minutos, 
com a presença de outros pequenos 
grupos de experimentadores que 
chegavam, solícitos, foi iniciada a sessão 
de desenvolvimento.
“O diretor proferiu tocante prece, no que 
foi acompanhado por todos os presentes.
“Dezoito pessoas mantinham-se em 
expectativa.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“- Alguns - explicou Alexandre -
pretendem a psicografia, outros tentam a 
mediunidade de incorporação. 
Infelizmente, porém, quase todos 
confundem poderes psíquicos com 
funções fisiológicas. Acreditam no 
mecanismo absoluto da realização e 
esperam o progresso eventual 
esquecidos de que toda edificação da 
alma requer disciplina, educação, esforço 
e perseverança.



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“Mediunidade construtiva é a língua de 
fogo do Espírito Santo, luz divina para a 
qual é preciso conservar o pavio do 
amor cristão, o azeite da boa vontade 
pura. Sem a preparação necessária, a 
excursão dos que provocam o ingresso 
no reino invisível é, quase sempre, uma 
viagem nos círculos de sombra. 
Alcançam grandes sensações e 
esbarram nas perplexidades dolorosas. 



A REUNIÃO DE ESTUDO E EDUCAÇÃO DA 
MEDIUNIDADE

“Fazem descobertas 
surpreendentes e acabam nas 
ansiedades e dúvidas sem fim. 
Ninguém pode trair a lei 
impunemente, e, para subir, 
Espírito algum dispensará o 
esforço de si mesmo, no 
aprimoramento íntimo...”



A REUNIÃO DE 
INTERCÂMBIO 

MEDIÚNICO OU DE 
DESOBSESSÃO 



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

Mensagem Responsabilidade 
Mediúnica – M. Philomeno de 
Miranda – “Uma reunião mediúnica 
séria à luz do Espiritismo, é 
constituída por um conjunto 
operacional de alta qualidade, em 
face dos objetivos superiores que 
se desejam alcançar.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“[...] Formada por um grupamento 
de pessoas responsáveis e 
conscientes do que deverão 
realizar, receberam preparação 
anterior, de modo a 
corresponderem aos misteres a 
que todos são convocados para 
exercer, no santificado lugar em 
que se programa a sua execução.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Deve compor-se de conhecedores 
da Doutrina Espírita e que exerçam 
a prática da caridade sob qualquer 
aspecto possível, de maneira a 
conduzirem créditos morais 
perante os Soberanos Códigos da 
Vida, assim atraindo as Entidades 
respeitáveis e preocupadas com o 
bem da humanidade.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Resultado de dois aglomerados 
de servidores lúcidos -
desencarnados e reencarnados -
têm como responsabilidade 
primordial manter a harmonia de 
propósitos e de princípios, a fim de 
que os labores que programam 
sejam executados em perfeita 
equilíbrio.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Aos Espíritos orientadores compete à 
organização do programa, desenhando 
as responsabilidades para os 
cooperadores reencarnados, ao tempo 
em que se encarregam de produzir a 
defesa do recinto, a seleção daqueles 
que se deverão comunicar, 
providenciando mecanismos de 
socorro para antes e depois dos 
atendimentos.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Confiando na equipe humana que 
assumiu a responsabilidade pela 
participação no trabalho de graves 
consequências, movimentam-se, desde as 
vésperas, estabelecendo os primeiros 
contactos psíquicos daqueles que se 
comunicarão com os médiuns que lhes 
servirão de instrumento, desenvolvendo 
afinidades vibratórias compatíveis com o 
grau de necessidade de que se encontram 
possuídos.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“[...] Nunca improvisam, 
porquanto todos os detalhes do 
labor são devidamente 
examinados antes, e quando 
algo ocorre que não estava 
previsto, existem alternativas 
providenciais que impedem os 
desequilíbrios no grupo.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“[...] cabe aos membros reencarnados 
as responsabilidades e ações bem 
definidas, para que o conjunto se 
movimente em harmonia e as 
comunicações fluam com facilidade e 
equilíbrio.
“Todo o conjunto é resultado de 
interdependência de um como do outro 
segmento, formando um todo 
harmônico.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Aos médiuns é imprescindível a 
serenidade interior, a fim de poderem 
captar os conteúdos das comunicações e 
as emoções dos convidados espirituais ao 
tratamento de que necessitam.
“A mente equilibrada, as emoções sob 
controle, o silêncio íntimo, facultam o 
perfeito registro das mensagens de que 
são portadores, contribuindo eficazmente 
para a catarse das aflições dos seus 
agentes.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“O médium sabe que a faculdade é 
orgânica, mantendo-se em clima de paz 
sempre que possível, não apenas nos 
dias e nas horas reservadas para as 
tarefas especiais de natureza socorrista, 
porquanto Espíritos ociosos, vingadores, 
insensatos que envolvem o planeta 
encontram-se de plantão para gerar 
dificuldades e estabelecer conflitos entre 
as criaturas invigilantes.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Por outro lado, o exercício da 
caridade no comportamento normal, o 
estudo contínuo da Doutrina e a 
serenidade moral, são-lhe de grande 
valia, porque atraem os Espíritos 
nobres que anelam por criar uma nova 
mentalidade entre as 
criaturas terrestres, superando as 
perturbações ora vigentes no planeta.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Conduzir-se com disciplina 
moral, no dia a dia da 
existência, é um item exigível a 
todos os membros da grei, a fim 
de que a amizade, o respeito e o 
apoio dos Benfeitores auxiliem-
nos na conquista de si mesmos.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Numa reunião mediúnica séria, 
não há lugar para dissimulações, 
ressentimentos, antipatias, 
censuras, porque todos os 
elementos que a constituem têm 
caráter vibratório, dando lugar a 
sintonias compatíveis com a carga 
emocional de cada onda mental 
emitida.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Desse modo, não há porque alguém 
preocupar-se em enganar o outro, 
porquanto, se o fizer, a problemática 
somente a ele próprio perturbará.
“À equipe de apoio se reservam as 
responsabilidades da concentração, da 
oração, da simpatia aos comunicantes, 
acompanhando os diálogos com interesse e 
vibrando em favor do enfermo espiritual, a 
fim de que possa assimilar os conteúdos 
saudáveis que lhe são oferecidos.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Nunca permitir-se adormecer 
durante a reunião, sob qualquer 
justificativa em que o fenômeno 
se lhe apresente, porque esse 
comportamento gera 
dificuldades para o conjunto, 
sendo lamentável essa 
autopermissão...



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Aos médiuns passistas cabem os 
cuidados para manter-se receptivos às 
energias saudáveis que provêm do Mundo 
maior, canalizando-as para os transeuntes 
de ambos os planos no momento 
adequado.
“Todo o movimento entre as duas esferas 
de ação deve acontecer suavemente, 
como num centro cirúrgico, que o é, de 
modo a refletir-se na segurança do 
atendimento que se opera.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Os círculos mediúnicos sérios, 
que atraem os Espíritos nobres 
e que encaminham para os seus 
serviços aqueles 
desencarnados que lhes são 
confiados, não podem ser 
resultado de improvisações, 
mas de superior programação.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Os membros que os constituem 
estarão sempre atentos aos 
compromissos assumidos, de 
forma que possam cooperar com 
os Mentores em qualquer 
momento que se faça necessário, 
mesmo fora do dia e horário 
estabelecidos.



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 

“Pontualidade de todos na 
frequência, cometimento de 
conduta no ambiente, unção 
durante os trabalhos e alegria por 
encontrar-se a serviço de Jesus, 
são requisitos indispensáveis para 
os resultados felizes de uma 
reunião mediúnica séria à luz do 
Espiritismo.”
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