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Influência dos Espíritos em nossos 
pensamentos e atos, e nos 

acontecimentos da vida



“Estando em perpétuo contato, os
mundos visível e invisível reagem
incessantemente um sobre o outro
(...)”

“As relações entre os mundos
visível e invisível podem ser ocultas
ou patentes, espontâneas ou
provocadas.

Os Espíritos atuam sobre os
homens ocultamente, sugerindo-
lhes pensamentos e influenciando-
os, de modo perceptível, por meio
de efeitos apreciáveis aos
sentidos”.



“As manifestações espontâneas ocorrem
inopinadamente e de improviso; produzem-
se, muitas vezes, entre as pessoas mais
estranhas às ideias espíritas, as quais, por
isso mesmo, não tendo meios de explicá-las,
as atribuem a causas sobrenaturais.

As que são provocadas dão-se por
intermédio de certos indivíduos dotados
para isso de faculdades especiais, e
designados pelo nome demédiuns”. (...)

“Às vezes, os Espíritos se manifestam
espontaneamente por pancadas e ruídos; é,
muitas vezes, um meio que empregam para
atestar sua presença e chamar sobre si a
atenção, tal como nós, quando batemos
para avisar que alguém está à porta”.



Os Espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que
imaginamos.

Vivemos em sintonia com os que nos rodeiam, dos quais recebemos
influências e os influenciamos com as nossas ideias e condutas.

O mesmo ocorre com os seres espirituais desencarnados, que não
mudaram as características da sua personalidade ou a maneira de
pensar.



Somos alvo não só da atenção de benfeitores e amigos
Espirituais, incluindo entre eles os parentes e amigos desta e de
outras reencarnações, os quais, vencendo o túmulo, desejam
prosseguir auxiliando-nos, como também daqueles outros a
quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade,
nesta ou em anteriores existências, e que nos procuram para
cobrar a dívida que com eles contraímos.



A influência dos Espíritos no
mundo corporal tem origem na
transmissão do pensamento.

Todos os seres, encarnados e
desencarnados, do mundo visível e
invisível, estão mergulhados no
fluido cósmico universal, que ocupa
todo o espaço.

O fluido cósmico universal é veículo
do pensamento, que recebe
impulsão da vontade, estendendo-
se ao infinito.

Por meio do perispírito é que os
Espíritos atuam sobre a matéria.



Dirigido o pensamento para
um ser qualquer, na Terra ou
no espaço, de encarnado para
desencarnado, ou vice-versa,
uma corrente fluídica se
estabelece entre um e outro,
transmitindo de um ao outro
o pensamento, como o ar
transmite o som.



Com o períspirito, os Espíritos produzem certos efeitos físicos.

Atuando sobre a matéria, os Espíritos podem manifestar-se de
maneiras diferentes: por efeitos físicos, quais os ruídos e a
movimentação de objetos; pela transmissão do pensamento,
pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita,
pelo desenho, pela música, etc. Por todos os meios de
comunicação.



Os Espíritos exercem influências nos acontecimentos da vida, por
meio da transmissão de pensamento e por sua ação direta no mundo
material, tudo dentro das leis da Natureza.

A influência dos Espíritos em nossos pensamentos é de tal
intensidade que, ordinariamente, são eles que nos dirigem, é preciso
saber identificar a natureza dessa influência, a fim de que não
atendamos aos alvitres dos Espíritos imperfeitos.



Como distinguirmos se um
pensamento sugerido
procede de um bom
Espírito ou de um Espírito
mau?

Estudai o caso. Os bons
Espíritos só para o bem
aconselham. Compete-vos
discernir.



Espíritos imperfeitos são instrumentos a pôr em prova a
fé e a constância dos homens na prática do bem.

Como Espírito, temos que progredir, daí a necessidade de
passarmos pelas provas do mal, para chegar ao bem.

A nossa missão consiste em colocarmos no bom
caminho, perseverando e resistindo às tentações sempre.



As más influências atuam em
nós, por atração, quando
desejamos o mal, em que os
Espíritos inferiores correm a
nos auxiliar no mal. Eles atuam
somente quando queiramos o
mal.

Outros também nos cercarão,
esforçando-se para influenciar-
nos para o bem,
restabelecendo o equilíbrio da
balança e deixando-nos senhor
dos nossos atos.



Deus confia à nossa
consciência a escolha
do caminho que
devamos seguir e a
liberdade de ceder a
uma ou outra das
influências contrárias
que se exercem sobre
nós.

Cabe a nós neutralizar
a influência dos
Espíritos imperfeitos.



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.



É preciso aprender a
disciplinar os nossos
pensamentos, a fim de
atrairmos os bons
Espíritos, que nos
auxiliarão a percorrer
esse caminho, tornando-
o menos árido, e pleno
de realizações espirituais.



“As comunicações que recebemos dos
Espíritos podem ser boas ou más, justas ou
falsas, profundas ou levianas, conforme a
natureza dos seres que se manifestam.

Os que dão provas de sabedoria e erudição
são Espíritos adiantados que já
progrediram; os que se mostram
ignorantes e maus são Espíritos ainda
atrasados, mas que haverão de progredir
com o passar do tempo.

Os Espíritos só podem responder sobre
aquilo que sabem, segundo o seu estado de
adiantamento, e, mesmo assim, dentro dos
limites do que lhes é permitido dizer-nos,
porque há coisas que eles não podem
revelar, por não ser ainda dado ao homem
conhecer todas as coisas”.



“Da diversidade de qualidades e
aptidões dos Espíritos, resulta que não
basta nos dirigirmos a um Espírito
qualquer para obtermos uma resposta
segura a toda questão; porque, acerca
de muitas coisas, ele não nos pode dar
mais que a sua opinião pessoal, que
pode ser justa ou errônea. (...)

É por isso que João, o Evangelista, diz:
‘Não creiais em todos os Espíritos, mas
examinai se eles são de Deus’. A
experiência demonstra a sabedoria
desse conselho. Há imprudência e
leviandade em aceitar sem exame tudo
o que vem dos Espíritos; por isso, é
absolutamente necessário conhecermos
o caráter daqueles que estão em relação
conosco”.



“Reconhece-se a qualidade dos
Espíritos por sua linguagem; a dos
Espíritos verdadeiramente bons e
superiores é sempre digna, nobre,
lógica e isenta de contradições; nela se
respira a sabedoria, a benevolência, a
modéstia e a mais pura moral; ela é
concisa e despida de redundâncias.

Na dos Espíritos inferiores, ignorantes
ou orgulhosos, o vácuo das ideias é
quase sempre preenchido pela
abundância de palavras”.



“Outro ponto igualmente
essencial a considerar é que os
Espíritos são livres; comunicam-
se quando querem, com quem
lhes convém e quando as suas
ocupações o permitem; não
estão às ordens nem ao capricho
de pessoa alguma, e ninguém
pode obrigá-los a manifestar-se
quando não o queiram, nem
dizer o que desejam calar”.



“Os Espíritos são atraídos pela
simpatia, semelhança de gostos,
caracteres e intenção dos que
desejam a sua presença. Os
Espíritos superiores não vão às
reuniões fúteis, como um sábio da
Terra não vai a uma assembleia
de rapazes levianos”. (…)

“O apelo aos Espíritos faz-se em
nome de Deus, com respeito e
recolhimento; é a única coisa que
se recomenda às pessoas sérias
que desejem entrar em relação
com Espíritos sérios”.



Mediunidade e médium: conceitos 
e finalidades



A mediunidade é inerente a

uma disposição orgânica, que

qualquer um pode ser dotado,

como de ver, ouvir e falar.

A mediunidade é conferida

sem distinção, a fim de que os

Espíritos possam trazer a luz a

todas as camadas, a todas as

classes da sociedade, ao

pobre como ao rico; aos retos,

para os fortificar no bem, aos

viciosos para os corrigir.

É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos

dúctil aos Espíritos, em geral.



“Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos
é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem; não
constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são
as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois,
dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia,
usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade
mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos
patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma
organização mais ou menos sensitiva”.



“Mediunidade é talento do céu, para o serviço de renovação do
mundo. Lâmpada, que nos cabe acender, aproveitando o óleo da
humildade, é indispensável nutrir com ela a sublime luz do amor, a
irradiar-se em caridade e compreensão, para todos os que nos
cercam”.



Os bons Espíritos vêm em
nosso auxílio e seus
conselhos, dados diretamente,
são de natureza a
impressionar-nos de modo
mais vivo, do que se os
recebêssemos indiretamente.



O médium é o ser que serve de traço de união aos Espíritos, para que estes
possam comunicar-se facilmente com os homens: Espíritos encarnados.

Sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de
qualquer natureza que seja.

O bom médium não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é
simpático aos bons Espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste
sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a
mediunidade.



Os grandes Instrutores da
Espiritualidade utilizam-se dos
médiuns para a transmissão
de mensagens edificantes,
enriquecendo o Mundo com
novas revelações, conselhos e
exortações que favorecem a
definitiva integração a
programas emancipadores.

Tudo isso pode o mediunismo
conseguir se o pensamento de
nosso Senhor, repleto de
fraternidade e sabedoria, for a
bússola de todas as
realizações.



O que eles receberam gratuitamente era a faculdade de curar os
doentes e de expulsar os demônios (maus Espíritos).

Deus dera esse dom gratuitamente para alívio dos que sofrem e
como meio de propagação da fé.

Jesus prescreve que ninguém faça pagar daquilo que nada pagou e
que não façam objeto de comércio, especulação e meio de vida.

“Restituí a saúde aos doentes,
ressuscitai os mortos, curai os
leprosos, expulsai os demônios.
Dai gratuitamente o que
gratuitamente haveis recebido”.

(Mateus, 10: 8)



Mediunidade é coisa santa,
que deve ser praticada
santamente, religiosamente.

Se há um gênero de
mediunidade que requeira
essa condição de modo ainda
mais absoluto é a
mediunidade curadora.

O médium curador transmite o
fluido salutar dos bons
Espíritos; não tem o direito de
vendê-lo.

Jesus e os apóstolos, ainda que pobres,
nada cobravam pelas curas que
operavam.



Os médiuns atuais igualmente
receberam de Deus um dom
gratuito: o de serem
intérpretes dos Espíritos, para
instrução dos homens, para
lhes mostrar o caminho do
bem e conduzi-los à fé, não
para lhes vender palavras que
não lhes pertencem, a eles
médiuns, visto que não são
fruto de suas concepções, nem
de suas pesquisas, nem de
seus trabalhos pessoais.

Deus quer que a luz chegue a todos; não quer que o
mais pobre fique dela privado.



“Os médiuns, em sua generalidade, não
são missionários na acepção comum do
termo; são almas que fracassaram
desastradamente, que contrariaram,
sobremaneira, o curso das leis divinas e
que resgatam, sob o peso de severos
compromissos e ilimitadas
responsabilidades, o passado obscuro e
delituoso.

O seu pretérito, muitas vezes, se encontra
enodoado de graves deslizes e erros
clamorosos. Quando médium guarda a
noção de fragilidade e pequenez, pela
convicção de que é uma alma em processo
de redenção e aperfeiçoamento, pelo
trabalho e pelo estudo, está-se
preparando, com segurança, para o
triunfo nas lides do Espírito Eterno”.



(Emmanuel. O Consolador, questões 383 e 387)

A “primeira necessidade do
médium é evangelizar-se a si
mesmo antes de se entregar às
grandes tarefas doutrinárias,
pois, de outro modo, poderá
esbarrar sempre com o fantasma
do personalismo, em detrimento
de suamissão”.

O médium “que vigia a própria
vida, disciplina as emoções,
cultiva as virtudes cristãs e
oferece ao Senhor, multiplicados,
os talentos que por empréstimo
lhe foram confiados, estará, no
silêncio de suas dores e de seus
sacrifícios, preparando o seu
caminho de elevação para o
Céu”.



“Segundo essas aptidões, podemos
distingui-los em médiuns de efeitos
físicos, de comunicações inteligentes,
videntes, falantes, audientes, sensitivos,
desenhistas, poliglotas, poetas, músicos,
escreventes etc.

Não devemos esperar do médium aquilo
que está fora dos limites da sua
faculdade”.



“O médium não tem senão a
faculdade de poder comunicar-se,
pois a comunicação efetiva
depende da vontade dos Espíritos.
Se estes não quiserem manifestar-
se, aquele nada obterá, tal como
um instrumento sem músico que o
toque.

Como os Espíritos só se comunicam
quando querem ou podem, não
estão sujeitos ao capricho de
ninguém; nenhum médium tem o
poder de forçá-los a se
apresentarem”.



“Não se pode impor um médium
ao Espírito que se quer evocar,
convindo deixar-lhe a escolha do
instrumento. Em todo o caso, é
necessário que o médium se
identifique previamente com o
Espírito, pelo recolhimento e pela
prece, ou mesmo durante alguns
minutos, e mesmo muitos dias
antes se for possível, de modo a
provocar e ativar a assimilação
fluídica. É um meio de se atenuar
a dificuldade”.



“Aqui as qualidades pessoais
do médium desempenham
forçosamente importante
papel, pela natureza dos
Espíritos que ele atrai a si.

Os mais indignos médiuns
podem possuir poderosas
faculdades, porém, os mais
seguros são os que reúnem a
esse poder as melhores
simpatias no mundo
espiritual”.



“A faculdade mediunidade é um dom de
Deus, como todas as outras faculdades,
que se pode empregar tanto para o
bem quanto para o mal, e da qual se
pode abusar. (...)

Aquele que dela se utiliza para o seu
adiantamento e o de seus semelhantes
desempenha uma verdadeira missão e
será recompensado.

O que abusa da sua faculdade e a
emprega em coisas fúteis ou para
satisfazer interesses materiais desvia-a
do seu fim providencial, e, mais cedo ou
mais tarde, será punido, como todo
homem que faça mau uso de uma
faculdade qualquer”.



“Um dos maiores escolhos da mediunidade
é a obsessão, isto é, o domínio que certos
Espíritos podem exercer sobre os médiuns,
impondo-se a eles sob nomes apócrifos e
impedindo que se comuniquem com outros
Espíritos.

É também um obstáculo que se depara a
todo observador novato e inexperiente que,
não conhecendo os caracteres desse
fenômeno, pode ser iludido pelas
aparências, como aquele que,
desconhecendo a Medicina, pode enganar-
se sobre a causa e natureza de ummal”.



“Se o estudo prévio, neste caso, é

útil para o observador, para o

médium ele é indispensável, por

lhe fornecer os meios de prevenir

um inconveniente que lhe

poderia trazer consequências

bem desagradáveis.

É por isso que nunca nos

cansamos de recomendar o

estudo, antes que o médium se

entregue à prática do

Espiritismo”.



“Um médium não moralizado,
desconhecedor dos preceitos doutrinários,
poderá também comunicar-se com os
Espíritos, mas não conseguirá atingir o
grau de benemérita plenitude que outros,
por preencherem as condições ideais,
poderão conseguir”.

“Quando o adepto do Espiritismo deseja
candidatar-se à mediunidade, não deve
deixar de recorrer às instruções contidas
em O livro do médiuns, de Allan Kardec,
pois esse livro foi especialmente escrito
para guiar o médium de modo seguro e
metódico (...)”.
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