
Aula: 21-05-2018

Ronaldo Marques de Souza

PROBEM

MÓDULO AVANÇADO



A influência moral do 

médium nas comunicações

&

A influência do meio nas 

comunicações.

Livro dos Médiuns – parte 2, capítulo XX e XXI

Allan Kardec



A influência moral do 

médium nas comunicações

Livro dos Médiuns – parte 2, capítulo XX

Itens 226 a 230  - Allan Kardec



Moral

Definição: Preceitos e regras que governam as ações dos indivíduos, 

segundo a justiça e a equidade natural; as leis da honestidade e do 

pudor; a moralidade.

Filosofia: A parte da filosofia que trata dos costumes, dos deveres e do 

modo de proceder dos homens nas relações com seus semelhantes.



Valores que definem Ética / Moral: QUERO, POSSO, DEVO?

- Nem tudo que eu QUERO eu POSSO.

- Nem tudo que eu POSSO eu DEVO.

- E nem tudo que eu DEVO eu QUERO.



226. 1. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do 

desenvolvimento moral do médium?

— Não. A faculdade propriamente dita é orgânica, e portanto independente da 

moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou 

mau, segundo as qualidades do médium.



➢ A mediunidade estaria para nós como um 6º sentido, além da Visão, 

Olfato, Paladar, Audição e Tato.

mediunismo



ou

A mediunidade é prêmio ou prova / expiação?





A mediunidade é, antes de tudo, uma oportunidade de 

servir. Benção de Deus, que faculta manter o contato com 

a vida espiritual. 

Informes de Segurança, Diretrizes de Equilíbrio e a 

oportunidade de refazer os caminhos pelas lições que são 

absorvidas através do contato mantido com os 

desencarnados.

A mediunidade tem uma finalidade de alta importância, 

porque é graças a ela que o homem se conscientiza das 

suas responsabilidades de Espírito imortal. 

Do livro Diretrizes da Segurança, Divaldo P. Franco e J. Raul Teixeira



226. 1. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do 

desenvolvimento moral do médium?

— Não. A faculdade propriamente dita é orgânica, e portanto independente da 

moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou 

mau, segundo as qualidades do médium.



Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg - Ghost )



Defeitos que afastam os bons Espíritos:

➔ o orgulho;

➔ o egoísmo;

➔ a inveja;

➔ o ciúme;

➔ o ódio;

➔ a cupidez;

➔ sensualidade;

➔ paixão pelas as coisas materiais.



O médium necessita estudar e Evangelizar-se!

Virtudes que atraem os bons Espíritos:

➔ a Bondade;

➔ a Benevolência;

➔ a simplicidade no coração;

➔ o amor ao próximo;

➔ o desprendimento das coisas materiais.



A influência do meio nas 

comunicações

Livro dos Médiuns – parte 2, capítulo XXI

Itens 231 a 233  - Allan Kardec



Meio Vibratório



Meio Vibratório e nosso Hálito mental

“...Nossos maus desejos e 

concupiscências criam em 

torno de nós uma 

atmosfera fluídica impura, 

propícia à ação das 

influências da mesma 

ordem...”
No Invisível, 1ª parte – cap. 8 

Leon Dênis



“...Nossos maus desejos e 

concupiscências criam em 

torno de nós uma 

atmosfera fluídica impura, 

propícia à ação das 

influências da mesma 

ordem...”

“...ao passo que as 

nobres aspirações 

atraem as salutares 

vibrações, as 

irradiações das esferas 

superiores”..

Meio Vibratório e nosso Hálito mental

No Invisível, 1ª parte – cap. 8 

Leon Dênis

No Invisível, 1ª parte – cap. 8 

Leon Dênis



“ o coração, sobretudo, é 

que atrai os bons Espíritos.”

Livro dos Médiuns – parte 2, capítulo XXI

Item 233  - Allan Kardec


