
1

A Mediunidade com Jesus

Casa do Caminho

Paulo Roberto de Mattos Pereira



A mediunidade é a faculdade humana pela qual se estabelecem as 
relações entre homens e espíritos, inerente a todo ser humano, por 
isso, não é privilégio de ninguém. 
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O que é mediunidade ?



Haroldo Dutra Dias, na  Federação Espírita no 
Paraná, no Congresso sobre Mediunidade com Jesus, 
apresenta Palestra sobre a Mediunidade nos Evangelhos. 

Cáp XVIII – Deuteronômio - Versículo 11 
Intrigante proibição de Moisés para não consultar feiticeiros e os mortos.

No Livro de Joel, Cap. II, versículos 28 a 32, a promessa de que nos 
tempos finais o criador derramaria do seu espírito sobre toda a carne.
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A Mediunidade nos Evangelhos



O Evangelho é uma riqueza de manifestação espiritual. 

Mas o fenômeno da maior importância foi a transfiguração de Jesus e o 
aparecimento de Moisés e Elias, diante de Pedro, Tiago e João, no monte 
Tabor.

Jesus ordena aos discípulos que não comentem com ninguém essa visão, 
até que o filho do homem se levante dos mortos – Mateus - Cap. XVII e 
Marcos – Cap. IX – Versículo 9. 
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Como Jesus lida com 
o fenômeno mediúnico ?



O processo de abertura, se dá com um fenômeno, em Jerusalém, após a 
crucificação do Mestre, no dia de Pentecoste, Atos - Cap. II, Versículos 1 
a 5, estavam todos juntos, quando surge um som do céu e se tornaram 
visíveis línguas, como de fogo, que se distribuíam para eles e, sobre cada 
um deles, sentou. Quanto os 12 apóstolos começaram a falar em diversas 
línguas, representando as 12 Nações que representavam a universidade 
das Nações. Era a mediunidade que se espalhava, a partir de agora, 
incessantemente.

5

A imortalidade da
alma é a nossa
dádiva divina



O Apóstolo Paulo também teve seu momento de revelação espiritual, no 
caminho de Damasco.

Estevão foi o espírito responsável para interpretar o pensamento de Jesus 
e transmitir a Paulo para escrever a 1ª Epístola aos Coríntios. 

Sobre o uso dos dons espirituais (Paulo – Cap. 12:1-21)
Se o amor é a maior virtude, a humildade é a base de todas as virtudes.

Por isso o apóstolo Paulo começa os seus ensinamentos sobre uma vida 
cristão a partir da humildade.
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O apóstolo Paulo



A luz que brilha na carne, é atributo do espírito, patrimônio da alma 
imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, 
enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da 
inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios Evangélicos, na 
sua trajetória pela face do mundo. 

A luz que nos garante a certeza da imortalidade da alma.
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Qual a verdadeira definição de 
mediunidade ?



O Espiritismo vê a mediunidade como uma oportunidade de servir, de 
praticar a caridade, sendo uma benção de Deus que faculta manter o 
contato com a vida espiritual. 

Graças ao intercâmbio, podemos ter além da certeza da sobrevivência da 
vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos os 
desajustes adquiridos em encarnações anteriores.
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Mediunidade e Espiritismo



Três crianças, Lucia de Jesus dos Santos  (de 10
anos), Francisco Marto (de 9 anos) e Jacinta 
Marto (7 anos), afirmaram ter visto Nossa 
Senhora, no dia 13 de Maio de 1917, quando
apascentavam um pequeno rebanho na Cova da Iria, 
freguesia de Aljustrel, Ourém, Portugal.

A mediunidade pode aparecer em qualquer pessoa, independentemente 
da doutrina religiosa que abrace. 

CURSO “MEDIUNIDADE SEM PRECONCEITO”
Elaborado por: Edvaldo 
Link: 

Kulcheskihttp://bvespirita.com/Curso%20Mediunidade%20Sem%20Pre
conceitos%20(Edvaldo%20Kulcheski).pdf
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Mediunidade e Religião



Diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec:

“Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações ?
A este respeito, sua influência é maior do que podeis 
imaginar. Muitas vezes, são eles que vos dirigem”.

A idéia da ação dos espíritos não nasceu com o Espiritismo.

Quando realizam promessas (pedem alguma forma de ajuda para um 
espírito em troca de um sacrifício) e fazem exorcismos (cerimônia religiosa 
para afastar o “demônio” ou os espíritos maus).
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A ação dos espíritos



Vivemos mediunicamente entre dois mundos e em relação, conforme os 
atraímos ou repelimos.

Um conselho sensato e oportuno que damos sob a intuição de um benfeitor 
espiritual consegue mudar o rumo de uma vida.
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A ação mediúnica não está limitada 
às sessões



Ao desenvolvimento da mediunidade, nos ajuda  a conseguirmos mais 
facilmente a perfeição, a liquidarmos mais suavemente os pesados “débitos”
que contraímos em existências passadas e servirmos de guia aos irmãos que 
se encontram mais desajustados espiritualmente.
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A mediunidade deve ser usada para 
iluminar a vida



A mediunidade se desenvolve naturalmente nas pessoas de maior 
sensibilidade para a captação mental e sensorial, o qual nos afeta com suas 
vibrações psíquicas e afetivas. 

Quando a mediunidade aflorar sem um preparo prévio do médium, é preciso 
orientá-lo para que os fenômenos se disciplinem e ele empregue 
acertadamente sua faculdade. 
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Como se desenvolve a mediunidade ?



Existem alguns sinais mais freqüentes do aparecimento da mediunidade em 
desarmonia, que são: 
- cérebro perturbado,
- sensação de peso na cabeça e ombros,
- nervosismo (ficamos irritados por motivos sem importância),
- desassossego,
- insônia,
- arrepios (como se percebêssemos passar alguma coisa fria),
- sensação de cansaço geral,
- calor (como se encostássemos em algo quente),
- falta de ânimo para o trabalho e
- profunda tristeza. 
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A mediunidade em desarmonia



Precisamos usar nosso bom senso para percebermos 
com clareza se os sintomas citados são frutos de uma
Mediunidade desequilibrada, pois muitas vezes, a ajuda
de um psicólogo é necessária.

É indispensável estudo da Doutrina Espírita.

É aconselhável o desenvolvimento mediúnico em grupos especialmente 
formados para isto.

É importante também que o médium jamais abuse da mediunidade, 
empregando-a para a satisfação da curiosidade.
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Mas o que o médium deve fazer 
nestes momentos de alterações ?



É fundamental que o médium busque sua reforma íntima com sinceridade. 

O médium também precisa ser amigo do estudo e da boa leitura.

Deve sempre cultivar a oração diária, pois ela é um poderoso fortificante 
espiritual e um benéfico exercício de higiene mental.
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Reforma Íntima – o fundamental



Para que sejamos bem-sucedidos, devemos cultivar 
virtudes como a bondade, a paciência, a perseverança,
a boa vontade, a humildade e a sinceridade. 

A mediunidade não se desenvolve de um dia para o outro, por isso, devemos 
ter muita paciência . 

Sem perseverança , nada se alcança, pois o desenvolvimento exige que 
sejamos sempre persistentes. 

Ter boa vontade é comparecer às sessões espíritas com alegria e muita 
satisfação. 

A humildade é a virtude pela qual reconhecemos que tudo vem de Deus e, 
se faltarmos com a sinceridade no desempenho de nossas funções 
mediúnicas, mais cedo ou mais tarde sofreremos decepções.          
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Educar e desenvolver a mediunidade 
é aprender a usá-la



O Amor é paciente, é benigno; o Amor não é invejoso, não trata com 
leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca 
os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a 
injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera e 
tudo suporta. O Amor nunca falha. 
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O poema sobre o amor 
Capítulo 13 da epístola que Paulo de Tarso escreveu aos Corintios
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