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Organizadores da palestra:
Moderador: "lflavio" (nick: [[moderador]])
"Médium digitador": "jaja" (nick: Vania_Sa_Earp)
Oração Inicial:
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<mobsued> Caros irmãos de jornada, vamos tentar buscar aquele sentimento
do amor que é a música que rege o universo e o qual Deus é o seu criador
e nos ampara a cada momento, através de outros irmãos nossos caminhando
na luz e tenhamos certeza que, nos voltando e pedindo este caminho para
nós, estaremos nos melhorando e nos aproximando da felicidade, nosso
destino no infinito. Assim seja!

Apresentação do Palestrante:

irit

<Vania_Sa_Earp> Boa noite! Meu nome é Vania de Sá Earp e trabalho no
Grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, filiado à Escola Espírita
Cristã Maria de Nazaré, no Rio de Janeiro, há 10 anos. (t)

Considerações Iniciais do Palestrante:
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<Vania_Sa_Earp> A mediunidade é o meio pelo qual o mundo
espiritual se comunica com os homens. Como “O Livro dos
Médiuns” nos esclarece, todo aquele que sente, num grau
qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato,
médium. Mas, na realidade, quando falamos da mediunidade,
falamos da mediunidade ostensiva, quando sentimos a presença
espiritual de uma maneira mais concreta em nossas vidas. Ao
tomar consciência dela, como em todas as capacidades que
temos a desenvolver, precisamos primeiro resolver se estamos
prontos a assumir essa responsabilidade porque, embora a
mediunidade seja um meio de progredirmos mais rapidamente,
esse progresso só se fará se estivermos dispostos a usar a
mediunidade para o bem do próximo. (t)
Perguntas/Respostas:
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<[[moderador]]> [01] <lflavio>
respeito de sua tarefa?

Como

conscientizar

melhor

o

médium

a

<Vania_Sa_Earp> Primeiramente, a pessoa precisa saber o que
vem a ser, realmente, a mediunidade e se ela tem, realmente,
esse potencial a desenvolver. Muitas vezes, chegam à casa
espírita pessoas com desequilíbrios que pensam ser médiuns,
mas, ao passarem por um período em que irão freqüentar a
casa, ouvir palestras e começarem a se instruir, irão
retomando o equilíbrio que perderam e aí se descobre que não
esses médiuns ostensivos que pensavam.
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Se depois desse período de adaptação a uma casa, os
sintomas persistirem, aí sim é necessário que o estudo possa
esclarecê-lo. Só então, depois do estudo, de saber o que vem
a ser a mediunidade, é que, finalmente, se poderá colocá-la
em prática, através de um trabalho específico na casa
espírita, que começa com o passe, que é uma doação de
energias e pode haver necessidade desse médium ingressar num
trabalho mediúnico de desobsessão. (t)
do
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<[[moderador]]> [02] <lflavio> Como avaliar se o desenvolvimento
médium está de acordo com o que ensina “O Livro dos Médiuns”?
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<Vania_Sa_Earp> Numa casa que se propõe ao estudo e à
divulgação da doutrina espírita, o médium que começa a sua
tarefa já terá sido suficientemente instruído sobre a
responsabilidade da mediunidade. Naturalmente, se ele já
estiver numa tarefa como, por exemplo, a do passe, existe uma
coordenação desse trabalho que poderá avaliar o que
externamente ele irá demonstrar, como, por exemplo, a
disciplina de estar sempre presente na hora certa do
trabalho, a mecânica do passe em si e a sua atitude como
pessoa na casa. Mas, como tudo, existe o íntimo de cada um e
nessa seara cada um só poderá responder por si mesmo. (t)
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<[[moderador]]> [03] <*HashMeir*> A pessoa já nasce com o dom, ou pode
desenvolvê-lo com estudo?

<Vania_Sa_Earp> A mediunidade é uma faculdade que está
radicada no organismo. Portanto, a pessoa já nasce com esse
potencial que irá eclodir em algum momento de sua vida. Às
vezes, pode aparecer até em criança, ou mais tarde, na idade
madura. Não há hora e nem lugar certo no sentido de que ricos
ou pobres, crentes ou não, a mediunidade está presente em
todos os recantos do planeta. (t)
<[[moderador]]> [04] <mobsued> Gostaria de saber se os
criados pelo nossa ação ou apenas modificados ou acumulados?

fluidos

são
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<Vania_Sa_Earp> Os fluidos existem no Universo e preenchem
tudo que conhecemos, como também o que vemos e o que não
vemos. Foram criados por Deus e permeiam a tudo. Podemos
modificá-los, sim. Eles são neutros e com a ação da nossa
vontade, dos nossos pensamentos podemos direcioná-los para o
bem ou para o mal.
Absorvemos os fluidos espirituais diariamente em nossas
vidas, através dos nossos centros de força e devolvemos para
o fluido cósmico universal aquilo que nos é dado participar

no concerto divino:
sentimos. (t)

o
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somos,

como
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o

<[[moderador]]> [05] <floress> A mediunidade é encarada como um
privilégio ou uma obrigação? Como o médium deve se comportar perante sua
mediunidade? Alguns descobrem sua mediunidade pela dor e outras pelo
amor. Como trabalhar em ambos os casos?
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<Vania_Sa_Earp> Infelizmente, ainda oscilamos entre negar a
mediunidade e perseguir os que a detêm ou entrarmos em
profunda admiração e até adoração pelos médiuns. O ideal,
como em tudo, é o equilíbrio, pois a mediunidade é uma coisa
natural e precisa ser encarada como tal.
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A mediunidade foi resgatada por Jesus, que é médium de
Deus e hoje nós, médiuns espíritas, queremos resgatar o que
Jesus nos ensinou, pois Ele nos recomendou que curássemos
aqueles
necessitados
da
cura,
que
livrássemos
de
influenciações menos boas aqueles que sentem as torturas da
alma. Portanto, queremos desenvolver a mediunidade com Jesus,
no alívio do sofrimento alheio, de encarnados ou de
desencarnados. (t)

CEs
p

<[[moderador]]> [06] <chaika> Sabemos que todos nós temos um tipo de
mediunidade. Porém, como podemos perceber se temos algum dom para a
psicografia, incorporação, cura, etc.?

<Vania_Sa_Earp> O dom da psicografia aparece de uma maneira
muito forte; não dá para deixar de se perceber. Assim como
também o da incorporação. Já a da cura é uma coisa mais
sutil, mas, certamente, os espíritos que nos acompanham nos
farão cientes dessa possibilidade e aí então poderemos
trabalhá-la. (t)
<[[moderador]]> [07] <lflavio> Existe algum sintoma para se reconhecer a
mediunidade florescendo? Quais são?
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<Vania_Sa_Earp> Existem muitos tipos de mediunidade. Se, por
exemplo, a pessoa começa a sentir um desejo incontrolável de
escrever e, ao fazê-lo, não tem muita consciência do que está
escrevendo, provavelmente, temos alguém com sintomas de
mediunidade. Mas é muito comum as pessoas já se rotularem de
médiuns psicógrafos porque começam a receber mensagens do
mundo espiritual e ao começarem a freqüentar a casa espírita
tudo passa. É porque esta pessoa precisava de um chamamento
para desenvolver o seu lado espiritual, talvez esquecido.
Quando a coisa continua, é porque realmente ele é um
médium psicógrafo, podendo trabalhar esse tipo de mediunidade

que, em muitos casos, se transforma em outro tipo de
mediunidade, o real, o verdadeiro para aquela pessoa
desenvolver. (t)
<[[moderador]]> [08] <HashMeir> Dá para descobrir antes de essa eclosão
se a pessoa já tem o poder (mediunidade)?
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<Vania_Sa_Earp> Certamente que a mediunidade, sendo um
processo, não "explode" de um dia para a noite, ou viceversa. É um processo em que a pessoa terá intuições, sonhos
premonitórios, visões e até ouvirá vozes de quando em quando.
A característica da mediunidade é, justamente, a de não
serem acontecimentos esparsos, mas sim da constância de todos
esses sintomas. Quanto à palavra usada, "poder", talvez fosse
melhor usarmos "potencial". (t)
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<[[moderador]]> [09] <Marialuazinha> Gostaria de saber se só médiuns
podem dar o passe na Casa Espírita, e se existe limitações para dar o
passe. Por exemplo: pode uma pessoa homossexual fazer o passe?
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<Vania_Sa_Earp> Sim, na casa espírita só os médiuns que já
estudaram “O Livro dos Espíritos” e fizeram curso de passe
podem dar o passe. Quanto ao seu exemplo, não vejo por que
discriminar alguém por qualquer motivo que seja, pois o que
importa é o desejo sincero de ajudar o próximo e exercer a
tarefa com amor e responsabilidade. (t)
<[[moderador]]> [10] <HashMeir> Eu estava lendo em uma biografia do Chico
Xavier que ele um dia perguntou para seu espirito guia, Emmanuel se não
me engano, se podia parar com a mediunidade, e ele disse que poderiam
tirar sua vida se fizesse isso. O que você acha, Vania?

<Vania_Sa_Earp> Nunca li nada a respeito. Sei que todos nós
temos livre-arbítrio. E os espíritos superiores muito
respeitam a nossa liberdade de escolha.
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Se Chico Xavier resolvesse não atender ao chamado,
certamente
sua
escolha
seria
respeitada
pelo
plano
espiritual. Talvez até ele não estivesse mais entre nós, pois
podemos inferir que a sua sobrevida pode se dever ao fato de
tanto ele ter ajudado e de tanto ainda ajudar a quantos o
procuram. Alguém assim tão precioso, certamente terá uma
moratória do plano espiritual. Assim como não podemos avaliar
os estragos de uma ponta de cigarro jogada numa floresta
ressequida, é difícil também avaliar o número de bênçãos que
uma simples ação no bem pode acarretar. Seria apenas de se
lamentar se Chico tivesse usado o seu livre-arbítrio para
dizer não. (t)

<[[moderador]]> [11] <floress> Como poderemos distinguir se o médium que
se diz psicógrafo, não poderá estar agindo por suas próprias idéias e, na
verdade, não tem nenhum espirito lhe inspirando?
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<Vania_Sa_Earp> Isto é muito fácil. Basta ler e analisar o
que foi escrito. Os bons espíritos que inspiram os bons
médiuns nos trazem mensagens não apenas de uma beleza
literária, mas com profundo significado que inspira os nossos
mais nobres sentimentos. Mas aquele que está a se descobrir
médium pode não estar sob uma boa influência e, portanto,
trazer mensagens desconexas ou sem sentido.
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É preciso, como sempre enfatizamos, estudar, pois o
nosso moto é o amor seguido da instrução. Muitos médiuns
podem trazer as suas próprias reminiscências do passado, mas
isto não deve desesperançá-lo. É natural que isso aconteça.
E, aos poucos, ele se sentirá mais seguro e trará a mensagem
de outra individualidade. (t)
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<[[moderador]]> [12] <chaika> O que significa quando um espirito, dito
preto velho, em consulta, te diz que você tem sensibilidade para
desenvolver e trabalhar num centro, mas a pessoa nunca sentiu nenhum
sintoma diferente em sua vida?

<Vania_Sa_Earp> Às vezes, nós estamos buscando a mediunidade
grandiosa, de grandes efeitos. No entanto, na maioria das
vezes, somos portadores da mediunidade bem simples e,
certamente, se queremos ajudar ao próximo, o Centro Espírita
é um bom lugar para fazê-lo. Vivemos num país em que grande é
a necessidade, não apenas material, como moral. Portanto, há
muito a trabalhar. E enquanto trabalhamos, vamos descobrindo
se temos ou não mediunidade. É o que menos importa. (t)
<[[moderador]]> [13] <lflavio> como reconhecer que um médium possa se
considerado “educado”, em termos da mediunidade?
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<Vania_Sa_Earp> O bom médium, ou médium educado, é o bom
homem. É aquele homem de bem que coloca os seus interesses
muito aquém do interesse alheio. Por isso, temos Jesus como
nosso guia espiritual e modelo. Queremos ser como Ele algum
dia, homens de bem a refletir a bondade e o amor que reinam
no Universo. (t)
<[[moderador]]> [14] <mobsued> O que impede
físicos entre o público nas ruas por exemplo?

a

ocorrência

de

efeitos

<Vania_Sa_Earp> Não sei se você está se referindo ao fenômeno
que nós chamamos de materialização de espíritos. Para que ela

ocorra, é preciso que haja, primeiramente, um médium que vá
doar os seus fluidos para que o fenômeno possa se realizar.
Esse médium ficará num estado de transe quase como que se
estivesse sem vida, deitado, adormecido. O fenômeno também
necessita da concorrência dos espíritos superiores, que
trazem fluidos da natureza para que o fenômeno ocorra.
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Os fluidos que o médium doa queimam-se facilmente com a
luz solar e o médium poderia sofrer ao retomar os fluidos
para si, se tivessem sido expostos à luz Por isso, não devem
ser realizados no meio da rua, até porque não vejo razão
nenhuma para que isso acontecesse. Agora, existem inúmeros
outros fenômenos de efeitos físicos que podem acontecer à luz
do dia. (t)
<[[moderador]]> [15] <lflavio> Qual o número ideal de participantes em
uma reunião de educação da mediunidade?

irit

<Vania_Sa_Earp> Na nossa casa, a educação da mediunidade
começa com os cursos, que têm os limites do número de nossas
cadeiras. (t)
Considerações Finais do Palestrante:

Oração Final:
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<Vania_Sa_Earp> Dia virá em que a mediunidade será encarada
como um fenômeno natural e se desenvolverá como Jesus nos
pediu que o fizéssemos. A mediunidade com Jesus se tornará
uma realidade quando pudermos amar nossos irmãos como a nós
mesmos. Enquanto isso, trabalhemos, mas que esse trabalho
possa ser feito portas a dentro de nossos corações. Uma boa
noite a todos e que possamos ter bons sonhos! :-) (t)
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<[[moderador]]> Amigo Jesus, obrigado Mestre, por mais esta noite de
estudo e aprendizado. Que as respostas as nossas duvidas se transforme em
oportunidade de crescimento moral, para valorizar-mos cada vez mais as
oportunidades que temos nesta vida. Que a tua luz envolva a todos nós, a
toda humanidade, e que possamos Senhor, com a luz da doutrina espirita,
não nos desviar jamais do caminho do bem. Que a tua Luz, envolva nossos
corações. Que assim seja.

