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Oração Inicial:
<Wania> Jesus amigo,
guia e Senhor de nossas vidas, te
agradecemos pela oportunidade que nos é concedida de estudarmos
a Doutrina Espírita, mesmo estando fora da Casa Espírita. Que
Teus mensageiros da paz nos orientem, nos amparem durante a
tarefa da noite.
Especialmente, te pedimos Pai, que ampare e
intua o companheiro Alexander Lobato, que conduzirá o tema da
noite.
Que seja em nome de Tua infinita bondade, em nome da
espiritualidade que coordena esta tarefa, mas sobretudo em nome
de Deus que Te pedimos a permissão para iniciarmos a reunião da
noite. Que assim seja! (t)
Apresentação do Palestrante:
<Alexandre_Lobato> Meu nome é Alexandre e sou colaborador do
departamento mediúnico do Centro Espírita Léon Denis no Rio de
Janeiro/RJ. (t)
Considerações Inicias do Palestrante:
<Alexandre_Lobato> Estamos aqui hoje, para conversar sobre
influência e papel do médium nas comunicações mediúnicas.(t)

a

Perguntas/Respostas:
<Wania> [01]
objetivo
da
ostensiva?

<Wania> Para o
mediunidade que

espírito encarnado, qual
se apresenta de forma

é o
mais

<Alexandre_Lobato> O objetivo da mediunidade é sempre promover o
progresso dos encarnados. É dessa forma que a Espiritualidade
Superior vê a possibilidade de estar em contato conosco. (t)
<Wania> [02] <Radicis> Então, mesmo depois de uma oração
profunda pedindo proteção e a vinda de espíritos bons, pode

acorrer
do
médium
despreparado?

incorporar

um

espírito

ruim

se

for

<Alexandre_Lobato> Seria melhor dizer desprotegido. Temos que
considerar também que a prece profunda é a manifestação da
vontade de quem evoca o espírito, mas a resposta de um Espírito
bom dependerá também da vontade do Espírito, da possibilidade
dele atender ao chamado, das razões que o médium tenha para
evocá-lo, da proteção espiritual que o médium tenha, enfim, a
prece
sincera
será sempre
importante, mas não pode
ser
considerada isoladamente como garantia para o médium.(t)
<Wania> [03] <ThE_CrOw_DJ> Existiria
algum tipo de caso,
generalizando, em que o medium ficasse impedido de influenciar
diretamente numa comunicação?
<Alexandre_Lobato> Os Espíritos podem se impor às condições
ruins que o médium ofereça de trabalho, mas de um modo geral,
sempre
haverá
a
influência
do
médium
na
comunicação
mediúnica.(t)
<Wania> [04] <Ly_23_CG> Gostaria de saber se
influência sobre o espirito com o qual trabalhará.

o

médium

tem

<Alexandre_Lobato> Sim. O médium não mudará o pensamento do
Espírito, mas influenciará a forma como esse pensamento é
transmitido por ele (médium). Por exemplo: Um médium que não
tenha um bom conhecimento sobre um assunto abordado pelo
espírito comunicante, terminará por não passar com clareza o
pensamento
do
espírito.
Simplesmente
por
não
entender o
raciocínio do espírito.(t)
<Wania> [05] <Radicis> Em relação, por exemplo, na manifestação
de um ente querido de um médium, o espirito deste ente querido
pode se manifestar no próprio médium, deixando uma carta
psicografada, por exemplo?
<Alexandre_Lobato> É possível, sim. (t)
<Wania> [06] <FuLaNu> Gostaria de perguntar se não seria mais
fácil se todos fôssemos médiuns, para poder não haver os
descrentes?
<Alexandre_Lobato> Mas todos somos médiuns, ao menos no campo da
inspiração e da intuição. A incredulidade nasce da falta de fé e
da ignorância a respeito da vida espiritual e da nossa própria

condição como espíritos imortais que somos. Geralmente, a crença
nos espíritos vem do estudo e não do fenômeno mediúnico. (t)
<Wania> [07] <Nanda_inLove> O espírito influencia na escrita do
médium? Pode uma mensagem ser psicografada pelo médium e a letra
ser diferente da grafia do médium?
<Alexandre_Lobato> Sim. Nesse caso, temos o que Kardec chama em
“O Livro dos Médiuns”, de Médium polígrafo - muda a grafia de
acordo com o espírito que se comunica. Isso é raro. (t)
<Wania> [08] <Nanda_inLove> Sim, olhando por esse ângulo a mão
seria somente um instrumento, mas o mecanismo da escrita, não é
somente uma mão. Há todo um sistema cognitivo relacionadoa ele.
<Alexandre_Lobato> No caso que estamos discutindo, em que a
escrita muda de acordo com o comunicante ao ponto de algumas
vezes servir até para identificá-lo, como por exemplo, pela
assinatura, geralmente acontece com médiuns "mecânicos". Nessa
variedade de mediunidade, esse sistema cognitivo, participa
pouco. O que acontece nesses casos, é que o espírito toma posse
da parte do organismo do médium, responsável pela escrita e
escreve por ele mesmo sem que haja participação do médium. (t)
<Wania> [09] <ThE_CrOw_DJ> Admitindo que sempre há influência do
médium nas comunicações, uma influência moral perniciosa do
medium poderia atrapalhar o processo de "filtragem mediúnica",
por exemplo?
<Alexandre_Lobato> Sem dúvida! (t)
<Wania> [10] <Ly_23_CG> Quer dizer, se o médium está trabalhando
com um espírito ainda não evoluído, e esse irmão desencarnado
quer de alguma maneira falar, informar, o que não deve ser dito,
o médium pode evitar?
<Alexandre_Lobato> Pode e deve. Mas para isso deve ter condições
morais próprias para se impor ao espírito ou ter proteção
espiritual que faça isso por ele. (t)
<Wania> [11] <Wania> Qual é o meio de atração (conduta moral,
pensamentos, etc.) entre um médium e o espírito que através dele
se manifeste?
<Alexandre_Lobato> Kardec, em “O Livro dos Médiuns” enfatiza que
deve haver simpatia entre o médium e o espírito comunicante, ou
seja, o espírito se aproximará do médium que mais se afinizar

com
ele:
nos
pensamentos,
na
conduta,
nos
valores,
no
conhecimento. No livro “Mecanismos da Mediunidade”, o autor
espiritual André Luiz, chama isso de espírito de adesão do
médium.(t)
<Wania> [12] <Wania> O fato de uma pessoa
diretamente ligado à sua condição moral?
<Alexandre_Lobato> Está
condição moral é uma
determinará a direção em
o tipo de espíritos de que

ser

médium,

está

ligado ao organismo do médium. A
influência exercida pelo médium que
que ele conduzirá a mediunidade dele e
se cercará. (t)

<Wania> [13] <Ly_23_CG> o medium
fisico depois do trabalho?

sofre

<Alexandre_Lobato> Sim. Sendo esse
dependendo do equilíbrio com que
mediunidade. (t)

algum tipo de cansaço

desgaste maior ou menor
o médium exerça a sua

<Wania> [14] <Wania> Que implicações
vaidade no exercício da mediunidade?

teriam

o

orgulho

e

a

<Alexandre_Lobato> O orgulho e a vaidade, sendo as duas chagas
da humanidade, causam prejuízos em qualquer atividade humana.
Com a mediunidade não será diferente. O médium orgulhoso e
vaidoso será geralmente um médium que trabalhará sozinho. Ele
não ouvirá a opinião de ninguém, não se interessará pelos
estudos por achar que já sabe tudo, enfim, estará dando largas
passadas para a obsessão. (t)
<Wania> [15] <Ly_23_CG> O
mediunidade tem essa opção?

medium

que

não

quiser

exercer

sua

<Alexandre_Lobato> Ele pode não exercer a mediunidade, mas não
deixará de ser médium. Sem exercer a mediunidade, ele estará
abrindo mão do convívio com os espíritos superiores. E como o
intercâmbio com o mundo espiritual não depende somente da
vontade do médium, ele ficará exposto a ação dos espíritos
inferiores.(t)
<Wania> [16] <Tonynando> Há prejuizo na comunicação, se o medium
ingere
alguma
dose
de
bebida
alcoólica
antes
de
'dar
passividade' no trabalho mediúnico?
<Alexandre_Lobato> Considerando o trabalho mediúnico com os bons
espíritos, qualquer tipo de alimentação ou bebida que afete o

equilíbrio
orgânico,
representará
prejuízo
impossibilidade para a comunicação acontecer.(t)

ou

até

Considerações Finais do palestrante:
<Alexandre_Lobato> Sempre que se falar de médiuns e mediunidade,
deve-se ressaltar a atualidade de “O Livro dos Médiuns” e de
Kardec, que continuam sendo os mais seguros guias de conduta
tanto para os médiuns como para as pessoas que quiserem ter
alguma relação direta com o mundo espiritual. (t)
Oração Final:
<Wania> Jesus amigo, agradecidos estamos por estarmos aqui,
estudando um pouco mais da Doutrina Espírita. Que nunca nos
falte a vontade de Te servir. Que Teus exemplos sejam o nosso
guia seguro, ao longo da nossa jornada. Que a espiritualidade
amiga que nos coordena possa nos amparar durante a semana. Que a
fraternidade esteja presente em nossos atos e o amor em nossos
pensamentos.
Que seja em Teu nome, Senhor da Vida, mas sobretudo em nome
de Deus, que possamos encerrar mais uma palestra Virtual. Que
assim seja!

