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Indiscutivelmente a Terra está vivendo o que se poderia chamar de “novos tempos”. 
Tempos inicialmente de dificuldades, pois tudo aconteceu aparentemente tão rápido, causando 
desassossego, perplexidade, prejudicando a capacidade de assimilação de algo tão grave, 
totalmente imprevisível para a maioria. Tempos que exigem modificação, não só de 
comportamento, a revisão dos hábitos, a real valorização da vida. É também a hora de modificar 
a forma de levar a mensagem espírita àqueles que a desejam conhecer, aperfeiçoar-se, 
capacitar-se e sobretudo vivenciar os ensinamentos de Jesus revividos pelo Consolador por Ele 
anunciado. 

Passados os primeiros momentos, onde a maioria perplexa diante desse novo “estado 
de coisas”, sem saber ao certo como agir, parou, refletiu e começou a entender que a hora da 
mudança, que há muito vem sendo anunciada, chegou. E então se fez necessário buscar e 
aprender novos meios de divulgar a Doutrina Espírita. E ela foi muito adiante, atingindo novos 
públicos, muito além das fronteiras das paredes das Casas Espíritas. A maior possibilidade se 
apresentou para a atividade de palestra doutrinária, que passou a ser feita através de “lives” nas 
redes sociais das Casas. Os estudos doutrinários também logo foram retomados, utilizando-se 
das mais variadas plataformas de reuniões virtuais, assim como irradiações e Evangelho no Lar 
foram viabilizados através destas plataformas. E o diálogo fraterno passou a ser feito por 
algumas Casas Espíritas utilizando-se de redes sociais, o que não seria uma prática 
recomendada, levando em consideração a particularidade desta tarefa, entre outros aspectos. 
As atividades de estudo e prática da mediunidade não ficaram de fora dessa busca por 
alternativas de continuidade dos trabalhos das Casas Espíritas, de uma forma que atendesse às 
determinações legais de isolamento social, necessárias diante do quadro grave causado pela 
pandemia Covid-19. 

Mas, como a maioria não tinha nenhum preparo para a situação que se apresentou, 
natural que alguns equívocos acontecessem. 

Assim, vimos alguns métodos para a prática das atividades espíritas que não são os mais 
adequados, dentre eles a inovação chamada “reunião mediúnica virtual”, com os tarefeiros 
reunidos cada um a partir de suas casas, evidenciando a urgente necessidade de estudo da 
Doutrina Espírita, em especial, nesse caso, de estudo e educação da mediunidade. 

Surgiram muitas dúvidas sobre como viabilizar a reunião mediúnica, como atender aos 
espíritos sofredores, como os médiuns podem lidar com as aproximações dos irmãos 
desencarnados se não estão realizando reuniões mediúnicas? É necessário se façam algumas 
reflexões a fim de dirimir essas dúvidas suscitadas pelos irmãos tarefeiros espíritas da atividade 
mediúnica.  

O primeiro recurso a ser buscado para sanar dúvidas deve sempre ser o mais seguro de 
todos: a obra básica da Doutrina Espírita, neste caso em especial, O Livro dos Médiuns. 
Subsidiariamente recorrer ao documento orientador da área da mediunidade – Orientação para 
a Prática Mediúnica no Centro Espírita - elaborado por representantes desta área das federativas 
estaduais e publicado pela FEB Editora, e demais obras complementares da Doutrina Espírita, a 
exemplo dos livros psicografados por Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Yvonne 
do Amaral Pereira, Raul Teixeira, entre outros.   

Em O Livro dos Médiuns, os Espíritos comprometidos em trazer as elucidações 

doutrinárias, e Allan Kardec em suas lúcidas considerações, discorrem sobre a organização e 

critérios para as reuniões mediúnicas sérias, a prática segura da mediunidade, assim como nas 

obras subsidiárias, conforme citações a seguir: 

“O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os Espíritos mentirosos. 

Incorreria em erro, se ela se julgasse imune à ação deles, fiando-se tão só nos seus 



objetivos e na qualidade de seus médiuns. Tal meta não será alcançada enquanto a 

reunião não se achar em condições favoráveis.” ¹ 

“A mediunidade será exercida de forma saudável e segura, recusando-se, 

sistematicamente, o uso de práticas exóticas ou estranhas à orientação espírita.” ² 

“Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de 
seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse 
feixe, tanto mais força terá.” ³ 

 
“Os círculos mediúnicos sérios, que atraem os Espíritos nobres e encaminham para os 
seus serviços aqueles desencarnados que lhes são confiados, não podem ser resultado 
de improvisações, mas de superior programação.” 4 

 
Tais orientações nos certificam de que é totalmente inconveniente a realização de 

reuniões mediúnicas fora do ambiente da Casa Espírita. Sabemos, pelos estudos, que a 
mediunidade deve ser exercida com disciplina, em dia e horário pré-determinados, 
rotineiramente e em local apropriado, com toda a preparação e harmonização fluídica que 
predispõe a prática segura da mediunidade. Ou seja, na Casa Espírita, junto ao grupo mediúnico 
harmonizado, rodeado de toda a proteção vibracional necessária a esta atividade. Portanto, não 
se deve realizar a reunião mediúnica no lar, pois este não está preparado magneticamente para 
tal atividade. O ambiente doméstico e consequentemente o ambiente “virtual”, não está 
protegido e nem em condições de assepsia fluídica para receber os desencarnados necessitados 
de socorro. Estes vão deixar no ambiente doméstico seus fluidos densos, oriundos dos 
sentimentos desequilibrados, do desespero, do ódio, e esse ambiente ficará “contaminado”, 
podendo repercutir nos moradores da casa. Não haverá a condução feita pelos espíritos 
elevados. O que ocorrerá será a aproximação aleatória dos desencarnados que se conectam pela 
afinidade fluídica sem a condução de forma segura como quando se pratica a mediunidade de 
forma organizada, na Casa Espírita. 

Reuniões mediúnicas no ambiente doméstico e virtual não devem ser realizadas também 
por questões de falta de segurança e apoio fluídico ao médium pois este, atuando sozinho a 
partir de casa, não terá acesso a um atendimento seguro para o alívio das sensações causadas 
ao médium pelos fluidos deletérios do desencarnados sofredores mais desequilibrados que 
podem permanecer repercutindo nele. Em casa o médium não terá quem possa dar o suporte, 
o socorro para proporcionar o seu reequilíbrio através do passe e da vibração dos demais 
companheiros. 

Principalmente o médium psicofônico é o que mais sente a ausência da reunião mediúnica 
por conta da maior sensibilidade, fruto de sua faculdade mediúnica que faz com que se irradie 
no seu corpo físico as sensações e emoções dos desencarnados. Há relatos de médiuns que se 
sentem mal fisicamente porque não estão trabalhando em reunião mediúnica neste período de 
isolamento social. Porém, o médium educado deve saber ter autocontrole e não permitir o 
envolvimento e conexão do espírito desencarnado sofredor. Há os recursos para esse 
autocontrole, para evitar a conexão com os desencarnados. A prece consciente, o trabalho da 
mente para manter-se lúcido, evitando o transe, a vigilância dos pensamentos, as leituras 
edificantes, a intensificação da prática do Evangelho no Lar, a confiança nos benfeitores 
espirituais e a sintonia com estes que vão atender aos sofredores, conduzindo mentalmente os 
irmãos em dificuldades que se aproximam para o atendimento dos espíritos superiores. Estes 
utilizam os fluidos dos médiuns mas não dependem deles para trabalhar. Espíritos superiores 
que são, podem prestar seu auxílio sem a intermediação dos médiuns. 

A espiritualidade com certeza já tinha conhecimento antecipado da situação que 
atualmente se atravessa e sabem o que fazer diante das medidas a que todos necessitam se 
submeter em nome de uma cautela e cuidado com a saúde, própria e dos demais irmãos, 



principalmente aqueles que se enquadram no chamado grupo de risco. Não participar de 
reunião mediúnica diante deste quadro é uma ausência justificada. E os mentores sabem disso.  

A conexão entre médium e espírito comunicante sempre inicia muito antes do momento da 
reunião mediúnica, podendo ser horas ou até mesmo dias antes. Os mentores espirituais dos 
grupos mediúnicos, cientes que são da não realização justificada da reunião e, portanto, da 
ausência do médium à atividade mediúnica, não propiciarão essa conexão, não conduzirão 
espíritos sofredores até o médium, porque sabem que ele não poderá participar de reunião 
mediúnica e não está em condições seguras para a tarefa. 

E não se pode ignorar que não se está realizando reunião mediúnica aqui no plano físico, 
mas no plano espiritual com certeza trabalhadores encarnados, no momento do descanso do 
corpo físico pelo sono, estão participando das atividades lá realizadas. As obras de Manoel 
Philomeno de Miranda e de André Luiz são muito ricas nas demonstrações dessas atividades 
constantes onde encarnados vão ao encontro dos desencarnados para colaborar nas atividades 
mediúnicas socorristas. O trabalhador espírita, seja da área que for, que está disposto e 
dedicado a servir, nunca estará ocioso, sem trabalho. 

Portanto, que se faça o bom uso do ambiente virtual para reuniões administrativas, rodas 
de conversa, evangelho no lar, irradiações, estudos. Assuntos edificantes a serem debatidos, 
aprendidos em conjunto, virtualmente. Que a tecnologia disponível seja utilizada para o estudo 
da mediunidade, capacitando médiuns para a prática segura da faculdade mediúnica, 
entendendo que dessa forma estarão exercendo a mediunidade com Jesus. 

 
“Sabemos que o mundo permanece sob o governo místico das rédeas divinas e 
não ignoramos que qualquer perturbação é fenômeno passageiro, em função 
de reajuste da própria região onde surge o desequilíbrio. (...) Nos grandes 
períodos de transição, qual o que estamos atravessando, somos como que 
chamados pela Sabedoria Divina a provar nossa madureza interior, nossa 
capacidade de autodireção.” 5 

 
Esta pandemia veio para a evolução, em todos os sentidos. E todo processo de evolução 

exige esforço, paciência e resignação. Esse período conturbado com certeza passará e novos 
tempos, de maior entendimento e de efetiva vivência do amor cristão, virão.  

Sigamos sempre com Jesus, confiantes na sabedoria divina que tudo conduz. 
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