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MEDIUNIDADE.E MÉDIUM ,
I\/IEDIUNIDADE é a faculdade que permite ao homem (Ser encarnado), comunicar-se com os
Espíritos (Seres desencarnados). Essa comunicação se dá de perispirito para perispirito, isto é,
toma-se necessário numa comunicação desse gênero, que haja uma combinação de fluído do
encarnado com o fluído do desencarnado através dos seus respectivos corpos espirituais
(perispírito ).

o perispírito é um corpo intermediário, entre o espírito e o corpo físico. Somente é possível
inclusive, um espírito encarnar-se, por causa do seu perisplrito, que por sua vez, transmite todas as
sensações do mundo físico exterior para o espírito. Por isso, as impressões rnediúnicas guardam
relação direta com a natureza orgânica do indivíduo encarnado, que pode diminuir ou aumentar as
possibilidades de percepção, conforme tenha dilatado os laços perispirituais que o prende ao corpo
material.

Conclui-se que CI mcdiunidade é uma faculdade orgânica. que como todos os outros pode sofrer
atrofias ou expansão, que indcpcnde das condições morais para existir. no entanto depende do
fator moral para expandir positivamente. promovendo () adiantamento moral do médium.

Todas as pessoas são mais ou menos médiuns. já que todos sentem num grau qualquer ,IS

inílucncias dos espíritos. porém costurueiramcnte são chamados de médiuns aqueles em que a
mcdiunidadc aparece ostensivamente.

Deve-se notar que esta faculdade 1190 se revela em todos do mesmo modo; os médiuns téln
geralmente, lima aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, n que resulta-lhes tantas variedades
qunurns as espécies de manifestações. Podem dividi-los em médiuns facultativos e médiuns
involunt ú rios.

~)s l11édiulls f;lCldtal ivns S,IO aqueles que tem consciência do seu poder e que produzem lcnômcnos
espíritas por ato da sua vontade.

Os médiuns involuruários 1150 têru nenhuma consciência d05tlll poder

A mcdiunidadc sc manifesta em individuos de qualquer idade c. frequentemente. entre crianças.

Lu: qualquer das situações observadas. para que aconteça 11111 Icnomcno nu-diunico. c
indispensavel além da Iaculdadc. a part ici pação de \1111:lgcl1t~, dL'SL'I1L'(lIWldn (espirit o).

o Espirito protetor de Allan Kardcc de 110n1(' [rasto. tez a s\..'~lJi/ltc classificação dfJS !TlI:'diuIlS em
gelal. segundo as qualidades morais de cada médium: (Livro dos Médiuns. itens 14() c 197).

."

1\:lç~I.i~!Jl~.._Ql:!"Ü9i'l.lL(~~ aqueles que não podem se desembaraçar dos Espíritos inoportunos c
mentirosos, mas não se iludem.

MçQi!JJIs (7fu~l!ladº1!: aqueles que são enganados pelos Espíritos ment irosos, e se iludem SO!.'f~ li

natureza das comunicações que recebem.

~:l~\d.hlJl\L.S\lt~l!gél!tQS:os que sofrem lI111a dominação lll()r;d c. liTljut:lltelllcllle. material da 'p:IIIC
da parte dos maus Espíritos.

:\·kdiIlI1S l.cvianos os '11/<..' não tOlll,lI11 sua 1;it'lIld:llk " :;(·Ii". c lkla 11,\1l se :'lT\ em Sl'llàl' *)\\1

p;lssatclllpll nu para c(lis;h lutcis
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MÇ.QÜ.ll1S lndU~I~rl1~s:os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem, e não
modificamem nada sua conduta e seus hábitos.
I "' . .
'Médiuns Presunçosos: os que têm a pretensão de serem os únicos em relação com os Espíritos
Superiores. Crêem em sua infalibilidade, e consideram como inferior e errado o que não procede
deles. . .

Médiuns Orgulhosos: os que se envaidecem das comunicações que recebem; crêem não ter mais
nada para aprender no Espiritismo, e não tomam para si as lições que recebem, frequentemente, da
parte dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem; querem tê-Ias todas.

Médiuns Suscetíveis: variedade de médiuns orgulhosos; melindram-se com as críticas das quais
suas comunicações podem ser objeto; se irritam com a menor contrariedade, e se mostram o que
obtém é para que seja admirado, e não para pedir pareceres. Geralmente, tomam aversão pelas
pessoas que não os aplaudem sem reserva, e desertam das reuniões onde não possam impor e
dominar.

Médiuns Mercenários: os que exploram sua faculdade.

Médiuns ambiciosos: os que sem por a preço sua faculdade, esperam dela retirar quaisquer
vantagens, /

..
~'lédiuns de Mil-Fé: os que tendo faculdades reais, simulam as que não têm para se darem
importância. Não se pode dar título de médium a pessoas que, não tendo nenhuma faculdade
mediunica, não produzem efeitos senão pela charlatanice.

MçdiU/l~,-EgQi§tª-~:aqueles que não se servem de suas faculdades senão para seu uso pessoal, e
guardam para eles as comunicações que recebem. '

Médiuns Invejosos: os que vêem com despeito outros médiuns, melhor; apreciados e que lhes são
supenores.

BONS MÉDIUNS

Médiuns Sérios: os que não se servem de sua faculdade senão para o bem e para as coisas
verdadeiramente úteis; crêem profaná-Ia fazendo-a servir à satisfação de certos curiosos e de
indiferentes, ou para futilidades.

Midiuns Mod_est9~: os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por
belas que sejam; se consideram como estranhos e não se crêem ao abrigo das manifestações.
Longe de fugirem aos avisos desinteressados, os solicitam.

I!tçJfilln~J)ey()Jad(l~: os que compreendem que o verdadeiro médium tem urna missão a cumprir e
deve, quando isto seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo, e
mesmo seus interesses materiais, para o bem dos outros.

M~diuns SegurQ~: os que além da facilidade de execução, merecem plena confiança, por seu
próprio caráter, a natureza elevada dos Espíritos que os assistem, e que são os menos expostos a
serem enganados. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos
nomes mais ou menos respeitáveis que os Espíritos tomam. .

"Este quadro é de grande importância, não somente pera os médiuns sinceros que procurarão de
boa-fé, tendo-o, de se preservar dos escolhos aos quais são expostos, mas também para todos
auucles que se servem de médiuns, porque Ihes dará a medida doique podem racionalmente
esperar deles. Deveria estar constantemente sob os olhos de' qualquer que se ocupe de
ma;:r;'"tações, e igualmente da escala espírita de que é complemento; esses dois quadros resumem
todo.'>, . ~rincípios da Doutrina, e contribuirão: mais do que pensais, para conduzir o espiritismo
ao verdadeiro caminho". (Sócrates) ,
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