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Quais foram as primeiras formas de comunicações
mediúnicas e por que assim se deu?
Leon Denis nos ajuda a entender…cap38 Depois da Morte
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NATUREZA DAS COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS
OBJETIVO ESPECÍFICO:
• Explicar a natureza das comunicações mediúnicas.
A comunicação mediúnica é a resultante de um
entendimento entre a mente do Espírito manifestante
e a do médium, e deste para o destinatário. O ponto
delicado reside na conversão do pensamento alheio
em linguagem articulada.
A comunicação mediúnica:
> A ideia original é do Espírito comunicante;
> O codificador/transmissor será o médium;
> O recebedor é a pessoa a quem se destina a
comunicação.
(Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos Hermínio Miranda)

www.eusemfronteiras.com.br

Não creias em qualquer Espírito; experimentai se os Espíritos são de Deus, porquanto
muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. (S. JOÃO, Epístola 1a, 4:1.)
Há imprudência e leviandade em aceitar sem exame tudo o que vem dos Espíritos. É de
necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco.
.

Reconhece-se a qualidade dos Espíritos por sua linguagem;
a dos Espíritos bons e superiores é sempre digna, nobre,
lógica e isenta de contradições; nela se respira a
sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura
moral; ela é concisa e sem redundâncias.
Na dos Espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o
vácuo das idéias é quase sempre preenchido pela
abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente
falso, toda a máxima contrária à sã moral, todo conselho
ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente
frívola(…) são sinais incontestáveis da inferioridade dos
Espíritos.
www.foodfashionandflow.blogspot.com/

O que é o espiritismo - no 36 e 37, p.181-182.

Principais categorias das comunicações dos espíritos
COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS GROSSEIRAS

Comunicações grosseiras são as que se traduzem por
expressões que ferem o decoro.
Só podem provir de Espíritos de baixa condição, ainda
cobertos de todas as impurezas da matéria, e nada diferem
das comunicações dadas por homens viciosos e grosseiros.
Triviais, ignóbeis(desprezível/repugnante), obscenas, insolentes,
arrogantes, malévolas e mesmo ímpias (impiedosa, irreligiosa)

KARDEC, Allan. O livro dos médiuns. Pt. 2, cap. XXIX, it. 327.
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COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS FRÍVOLAS
Comunicações

frívolas

emanam de Espíritos
levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do
que maus, e que não ligam a menor importância ao que
dizem.
A verdade é o que menos os preocupa; daí o maligno
encanto que acham em mistificar os que têm a fraqueza e
mesmo a presunção de neles crer sob palavra.
Como nada de indecoroso encerram, essas comunicações
agradam a certas pessoas, que com elas se divertem, por
que encontram prazer nas confabulações fúteis, em que
muito se fala para nada dizer.
Tais Espíritos saem-se às vezes com tiradas espirituosas e
mordazes e, por entre facécias vulgares, dizem não raro
duras verdades, que quase sempre ferem com justeza.

COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS SÉRIAS
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Comunicações sérias são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma.
• Toda comunicação que exclui a frivolidade e grosseria e que tem em vista um fim útil, mesmo que seja de
caráter particular, é uma comunicação séria, o que não significa que esteja sempre isenta de erros.
• Nem todos os Espíritos sérios são igualmente esclarecidos; há muita coisa que eles ignoram e sobre as quais
podem enganar-se de boa fé.
• Cumpre se distingam as verdadeiras das falsas, o que nem sempre é fácil, porquanto exatamente à
sombra da elevação da linguagem é que certos Espíritos presunçosos, ou pseudossábios, procuram
conseguir a prevalência das mais falsas ideias e dos mais absurdos sistemas. Não escrupulizam de se
adornarem com os mais respeitáveis e até venerados nomes.
KARDEC, Allan. O livro dos médiuns. Pt. 2, cap. XXIX, it. 136

COMUNICAÇÕES MEDIÚNICAS INSTRUTIVAS
Comunicações
instrutivas
(serias,
instrutivas
e
verdadeiras) são comunicações que têm como principal objetivo
um ensinamento qualquer, dado pelos Espíritos, sobre as
ciências, a moral, a filosofia, etc.
São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação
ou de desmaterialização do Espírito. (...)
Os Espíritos sérios se apegam aos que desejam instruir-se e
os ajudam em seus esforços, deixando aos Espíritos levianos a
tarefa de divertirem os que só veem nas comunicações uma
forma de distração passageira.

KARDEC, Allan. O livro dos médiuns. Pt. 2, cap. XXIX, it. 137.
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MOMENTO:
ACONTECEU
NA CASA
ESPIRITA
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267 LM - Resumo: Meios de se reconhecer a qualidade dos espíritos
1o) Não há outro critério senão o bom senso.
2o) Apreciam-se os Espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações
(sentimentos que inspiram e conselhos que dão)
3o) Dos bons Espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom Espírito não
pode provir o que tenda para o mal.
4o) Espíritos superiores usam linguagem digna, nobre, elevada -> tudo dizem
com simplicidade e modéstia.
Espíritos inferiores refletem as paixões humanas. Baixeza, pretensão,
arrogância, fanfarronice, acrimônia é indício de inferioridade e de embuste.
5o) Não se deve julgar da qualidade do Espírito pela forma material, nem pela
correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar-lhe as palavras
friamente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação
não pode deixar dúvida sobre a sua procedência.
6o) A linguagem dos Espíritos elevados é sempre idêntica, senão quanto à
forma, pelo menos quanto ao fundo. Os pensamentos são os mesmos, em
qualquer tempo e em todo lugar. Podem ser mais ou menos desenvolvidos,
porém, jamais serão contraditórios.
7o) Os bons Espíritos só dizem o que sabem; calam-se ou confessam a sua
ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro,
sem se preocuparem com a verdade.
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evidência inegável. Ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão
e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar dez verdades do
que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa – ERASTO.
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Obrigada !

Palavras
“Da mesma boca procede bênção e maldição.” (Tiago, 3:10)
Nunca te arrependerás:
De haver ouvido cem frases, pronunciando simplesmente uma ou outra pequena observação.
De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja.
De calar a explosão de cólera.
De preferir o silêncio nos instantes de irritação.
De renunciar aos palpites levianos nas menores controvérsias.
De não opinar em problemas que te não dizem respeito.
De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir.
De meditar muitas horas sem abrir os lábios.
De apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou pela amargura.
De fugir a reclamações de qualquer natureza.
De estimular o bem sob todos os prismas.
De pronunciar palavras de perdão e bondade.
De explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança.
De exaltar a confiança no Céu.
De ensinar o que seja útil, verdadeiro e santificante.
De prestar informações que ajudem aos outros. De exprimir bons pensamentos.
De formular apelos à fraternidade e à concórdia.
De demonstrar benevolência e compreensão.
De fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com sacrifício do
próprio coração.
Examina o sentido, o modo e a direção de tuas palavras, antes de pronunciá-las.
Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho.
Emmanuel
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