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Livro dos médiuns

A experiência nos confirma todos os dias que as dificulda-
des e as decepções que encontramos na prática do Espiritismo 
têm sua origem na ignorância dos princípios dessa ciência, e 
estamos felizes por constatar que o trabalho que temos feito 
para precaver os seus seguidores sobre as dificuldades desse 
aprendizado produziu seus frutos, e muitos devem à leitura des-
ta obra tê-las evitado.

Além dos médiuns propriamente ditos, há uma multidão de 
pessoas, que aumenta todos os dias, que se ocupam das mani-
festações espíritas. Guiá-las em suas observações, assinalar-lhes 
os obstáculos que podem e devem necessariamente encontrar 
numa nova ciência, iniciá-las na maneira de conversar com os 
espíritos, indicar-lhes os meios de ter boas comunicações, é esse 
o campo que devemos abranger sob pena de fazermos algo in-
completo.

A prática do Espiritismo requer alguns cuidados e não está 
isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo 
pode prevenir. Seria então de temer que uma instrução muito 
resumida provocasse experiências levianas, das quais se poderia 
ter motivo de arrependimento. Essas são situações com as quais 
não é nem conveniente nem prudente brincar, e prestaríamos 
um mau serviço ao colocá-las à disposição do primeiro curioso 
que julgasse divertir-se ao conversar com os mortos. Nós nos 
dirigimos às pessoas que veem no Espiritismo um objetivo sé-
rio, que compreendem toda a sua importância e não fazem das 
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comunicações com o mundo invisível um passatempo.
A essas considerações acrescentamos uma muito importan-

te: a péssima impressão que produz nas pessoas iniciantes ou 
mal preparadas as deduções que tiram de experiências feitas 
levianamente e sem conhecimento. Elas têm o inconveniente de 
dar uma ideia muito falsa do mundo dos espíritos, e de se pres-
tar à zombaria e a uma crítica, nesses casos, procedente. É por 
isso que os incrédulos saem dessas reuniões mais descrentes e 
pouco dispostos a ver no Espiritismo algo sério. A ignorância e 
a leviandade de alguns médiuns causaram à opinião de muitas 
pessoas mais danos do que se crê.

Os fenômenos espíritas são contestados por algumas pesso-
as precisamente porque parecem estar além da lei comum e por 
elas não os saberem explicar. Dai-lhes uma base racional e a dú-
vida cessa. O esclarecimento no século dezenove, de muita con-
versa inútil, é um poderoso motivo de convicção. Temos visto to-
dos os dias pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato 
espírita, que não viram nenhuma mesa girar, nenhum médium 
escrever e que estão tão convencidas quanto nós, unicamente 
porque leram e compreenderam. Se acreditássemos apenas no 
que os olhos podem ver, nossas convicções se reduziram a bem 
pouca coisa.

O meio de superar esse inconveniente é simples. Basta 
começar estudando a teoria na qual todos os fenômenos são 
passados em revista, são explicados, podendo deles se inteirar, 
compreender a sua possibilidade, conhecer as condições nas 
quais podem se produzir e os obstáculos que se podem encon-
trar. Independentemente da ordem em que venham a acontecer, 
não há nada que nos possa surpreender. Esse caminho oferece 
ainda outra vantagem: poupar o experimentador que quer ope-
rar por si mesmo de uma série de decepções. Precavido contra 
as dificuldades, pode se manter em guarda e evitar adquirir ex-
periências à sua custa.

(Compilação extraída de O Livro dos Médiuns, de Allan 
Kardec)
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Prefácio

Amados filhinhos:
Mediunidade, bênção divina, idealizada pelo Criador da 

vida, para auxiliar os filhos na caminhada rumo ao Pai, estrada 
de luz que baliza a rota certeira para todos os seres humanos, 
desde os primórdios da existência na Terra. Aqui é o pastor in-
flamado falando aos seus fiéis, na Igreja Protestante, envolvido 
pelo seu guia-protetor; ali é o iogue meditando nos confins do 
Himalaia, sob a inspiração do “mestre” que guia o seu servir na 
Terra, por meio da “voz do silêncio”, a intuição; acolá é o padre, 
o iniciado, o mago, o monge, o guru, os instrutores presentes 
nas mais variadas tradições filosóficas e religiosas, derramando 
os conhecimentos sobre as grandes verdades espirituais e cós-
micas para os homens, sempre acompanhados de seres de luz 
invisíveis, auxiliando-os na sua árdua peregrinação, em busca 
da evolução e consequente felicidade, que é o “troféu luminoso” 
reservado ao caminheiro exausto na chegada à “Casa Paterna”.

A maioria desses seres desconhece a existência deste “co-
mando oculto”, que invisível e amorosamente alicerça seu servir 
nesta abençoada missão de “pontes vivas” a serviço do Criador 
dos Mundos, seja qual for a denominação que lhe deem, ou 
seja: Alá, Jeová, Krishna, Ormuz, Shiva, Isis, Osíris, Brhama, 
Supremo Arquiteto do Universo, Poder Superior, e tantos ou-
tros. A grande verdade é que são todos instrumentos da luz e 
da verdade a serviço da felicidade própria e de seus irmãos que 
palmilham a mesma sublime peregrinação cósmica.
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Aqui, em nossos arraiais espíritas, com todo o respeito aos 
nossos companheiros que militam em hostes distintas no servi-
ço do amor, ao contrário, a mediunidade se apresenta pujante, 
grandiosa, uma vez que, graças ao inestimável trabalho de Allan 
Kardec em O Livro dos Médiuns e também nas demais obras 
que compõem a Codificação Espírita,vem acompanhada do en-
tendimento, da percepção, não somente do desenvolvimento, 
mas acima de tudo da educação mediúnica que leva o medianei-
ro a um maior controle e otimização do fenômeno. Ao invés de 
ser joguete passivo do fenômeno, o tarefeiro espírita, por meio 
dos cursos de aprimoramento, dos treinamentos e do exercí-
cio consciente da mediunidade, passa a ser comandante de sua 
faculdade, podendo constituir-se, desta maneira, em valoroso 
instrumento a serviço das falanges angélicas para a iluminação 
da humanidade, nesta hora nevrálgica que vive o nosso mundo 
com a chegada da tão aguardada transição planetária.

Filhinhos queridos, quantos e quantos deram suas vidas 
para que, como canais do Alto, pudessem trazer aos seres da 
Terra a luz para suas estradas, culminando com a descida do 
maior de todos os médiuns que já aportaram na carne, o grande 
modelo de homem, anjo e médium Jesus de Nazaré, tão grande 
em seu amor pela humanidade e em seu potencial mediúnico ad-
quirido em incontáveis reencarnações, não só na Terra, mas em 
mundo já extintos, que foi cognominado por amorosa entidade 
espiritual, de forma carinhosa e poética, como o “médium de 
Deus”, particularmente aludindo à sua condição de canalizador 
do amor de nosso Logos, o Cristo Planetário, que, por sua vez, 
também é canal de consciências mais elevadas na maravilhosa 
e imensa hierarquia em que se consiste o Governo Cósmico que 
rege os destinos do Universo em nome do Altíssimo.

Portanto, amados filhos que se colocam à disposição do 
amoroso Pai, que não deserda nenhuma de suas criaturas, pois, 
como diz o Cristo-Jesus, faz o Sol nascer para bons e maus e a 
chuva cair para justos e injustos, sintam em seus corações e em 
suas mentes a sacralidade que envolve o exercício da mediuni-
dade. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que para mim, espíri-
to endividado com a contabilidade Divina, a prática mediúnica 
em prol de meus semelhantes encarnados e desencarnados foi 
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a grande “tábua de salvação”, a oportunidade luminosa de res-
gatar “carmas ruins” do passado e produzir “carma bom” para o 
meu futuro, sendo que a alegria, o júbilo e a auto-realização que 
humildemente conquistei, posso dizer, sem medo de errar, são o 
“verdadeiro tesouro” que trouxe comigo para a vida do Infinito, 
aquele que as traças não consomem e os ladrões não podem 
desenterrar e roubar.

Vale a pena, filhinhos queridos, abraçar o mandato me-
diúnico que nos foi cominado pelos dirigentes planetários, os 
Engenheiros Siderais que comandam a evolução do Cosmo; o 
valor deste servir para nossa peregrinação de espírito imortal 
é inestimável e talvez, muitos de nós só alcançaremos a com-
preensão total deste valor, quando aportarmos na Vida Maior e 
tivermos acesso às informações sobre a nossa caminhada medi-
única na equipe de Jesus. 

Por isso, esta singela e objetiva obra, e todas as demais 
canalizadas por esta plêiade de seres humanos que fazem de 
suas vidas um verdadeiro sacerdócio em nome do Amor Maior, 
são de importância capital, no sentido de nos trazerem mais 
segurança, firmeza, esperança, alegria e a confiança de que po-
demos fazer algo em prol da transformação desta humanidade 
ainda confusa em relação aos grandes objetivos da vida imortal 
outorgada pelo Criador aos seus filhos. 

Sim, amados filhinhos, nós somos pequeninos deuses e te-
mos o poder de alterar o status-quo vigente. Basta que acredi-
temos nisso; basta que, em um gesto de amor, ofereçamos nossa 
vida a Deus e nos tornemos arautos de sua luz, de sua infinita 
bondade, misericórdia e justiça, para que a situação moral e, 
consequentemente, espiritual em que vive o homem hodierno se 
transforme na “sublime promessa” do mensageiro Divino, Jesus 
de Nazaré, ou seja, a chegada do mundo de regeneração, no 
qual finalmente a fraternidade haverá de imperar. 

As instruções que podem alicerçar de forma segura e racio-
nal o exercício da mediunidade estão aí, à nossa disposição, ao 
alcance de qualquer um, letrado ou iletrado, para que o Cristo 
possa contar com canais seguros e firmes na iluminação da hu-
manidade, que é o seu e também o nosso grande compromisso 
com o Amantíssimo. Nós mesmos, quando de nossa última ro-
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magem na Terra, carecemos de uma apurada formação intelec-
tual. Porém, o compromisso, a boa vontade e o interesse em 
aprender foram imprescindíveis e nos auxiliaram a compreen-
der melhor a vida. E assim, adquirirmos condições de deitar a 
nossa humilde migalha nesta grande obra de regeneração da 
humanidade, na qual o Espiritismo é uma das grandes vertentes 
da luz crística que inunda nosso lindo planeta.

Aproveitemos mais este esforço do Alto, materializado nes-
ta coletânea que traz o amor de Ramatís, este grande irmão que 
desde as mais recônditas eras doa seu amor à nossa humanida-
de, e nos lancemos ao estudo da mediunidade. Os maiores be-
nefícios, creiam queridos filhinhos, serão primeiramente nossos, 
pois somos a “lâmpada” que se ilumina antes, para depois ilu-
minar os outros. Portanto, não podemos esquecer que a nossa 
dedicação, o nosso esforço, o nosso carinho e engajamento na 
tarefa mediúnica nos possibilitará cumprir, não só o objetivo do 
mandato mediúnico que nos foi amorosamente  outorgado por 
nossos protetores, como também cumprirmos a grande meta da 
vida, uma vez que: “Fora da Caridade não há salvação!”.

Paz em Jesus!
Um amigo do Amor1

29.09.12

1 Nota do médium: Um amigo do Amor é o pseudônimo utilizado por humilde 
trabalhador da seara espírita que deixou extensa contribuição para a propagação 
do amor na Terra.


