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           I
Nos embalos azuis
das ondas do mar
em Paranaguá,
uma canção de ninar
ouve-se da janela
semiaberta,
na qual a tramela
deixou
o choro do bebê invadir
fazendo sorrir
as ondas do mar.
  
           II
No décimo sexto dia,
mês de fevereiro
das entranhas de Gertrudes,
nasce o poema de amor
chamado Leocádio.
  
           III
Embalado,
amado,
protegido,
pelos braços do papai Manuel,
o bebê se aquieta.
O silêncio se faz.
  
           IV
No silêncio do ser,
no movimento dos ponteiros do relógio,
na velha parede,
o tic-tac da passagem das horas,
o tempo passando,
o menino Leocádio,
em homem se transformando.
  
           V
O homem que venceu o tempo,
poema de amor,
como antídoto contra todos os males.
O homem singular,
com múltiplas facetas:
médico, ator,
jornalista, escritor,
deputado, trabalhador,
incansável suaviza a dor
de pobres e ricos.
 

           VI
Contra a escravidão,
lutou
bravamente.
Abolição e igualdade,
desejou
sinceramente.
            
          VII
Seu coração bateu forte por Carmela.
Enamorou-se por ela.
Casaram-se, deixando três frutos da 
união:
Clara, Leocádio, Lucídio.
 
          VIII
Mas uma febre maldosa
adormeceu o poema
no décimo oitavo dia de maio.
Tristeza trouxe,
em Paranaguá querida,
saudades imensas,
em toda a redondeza.
         
          IX
O tempo não parou.
Leocádio despertou.
O poema surgiu 
em diversos lugares,
ao sabor de novos ares.
Estava presente
no meio de tanta gente.
Em Santa Catarina e Paraná,
em palácios e favelas,
em presídios e hospitais.
Por onde andou,
marcas deixou.
 
           X
Leocádio José Correia, 
poema concreto
do exercício pleno de amor
à humanidade.

          XI
E o poema de amor continua...

“leocádio José Correia, 
poema concreto

do exercício pleno de 
amor à humanidade.”

Ser ou não ser? Eis a questão!
Imortalizada por Shakespeare, esta frase está presente nas dúvidas de muitas pessoas quando o assunto é o espírito.
Qualquer um de nós pode se perguntar: sou um espírito ou tenho um espírito? Ou ainda, sou um corpo ou 

tenho um corpo?
Se, após alguma análise, a conclusão for que sou um espírito e tenho um corpo, a dúvida seguinte poderá ser: sendo um 

espírito, sou imortal ou isso é uma ilusão das religiões?
Como ainda há muitos irmãos de outras crenças que nos informam que o espírito está sujeito a uma segunda morte, 

caberia questionar: se corpo e espírito fossem mortais, por que haveria corpo e espírito então? Considerando que não há 
dúvidas de que o corpo é mortal, podemos concluir que, ou não há espírito, ou o espírito é imortal. 

Nos dizeres atribuídos a Jesus em seu diálogo com Nicodemos: [O espírito é como o vento que sopra]... “não se sabe 
de onde vem e nem para onde vai, mas em verdade te digo que se o Homem não renasce da água e do espírito, não pode 
entrar no reino de Deus”. 

Nesta oportunidade, Jesus buscava explicar ao interessado que reencarnação era o caminho evolucionário para um reino 
de harmonia que está dentro de cada um de nós, mas que temos que descobrir e ocupar por meio do nosso próprio esforço.

Como escreve Allan Kardec com base na explicação dos espíritos orientadores, o espírito é creado simples e ignorante, 
mas por ser dotado de inteligência e liberdade constrói a si mesmo ao longo da 
sua trajetória.

Como modelo exemplar desta ideia, no pátio de uma universidade norte ame-
ricana há uma estátua inacabada, onde o personagem bem acabado até a altura 
da cintura, com um martelo em uma mão e uma talhadeira na outra, aparece 
esculpindo a si mesmo. Sem uma palavra, a bela imagem passa a mensagem que 
o ser é o construtor do seu próprio aperfeiçoamento. 

Como espírito, sou uma unidade de vida inteligente; sou também a soma de 
minhas vivências e convivências, alegrias e tristezas, amores e dissabores, erros 
e acertos. Sou a causa e o efeito da minha própria história multiencarnatória. Em 
mim estão os princípios, as crenças e os valores morais que construí. Aos poucos 
vou testando e substituindo ideias. Sou o fruto do polimento que dei a mim mesmo 
e minha história é meu patrimônio de conhecimento.

Sou como o bloco de pedra ou metal que aos poucos tem os excessos 
removidos e que a exemplo da escultura mencionada adquire formas harmo-
niosas, revela sua essência e cumpre os papéis que escolhe.

Aprendizado contínuo faz coerência com imortalidade, com liberdade, respon-
sabilidade e resultados. Hoje já sou melhor do que fui ontem e amanhã poderei ser 
um pouco melhor do que sou hoje.

Duvido, logo penso. Penso, logo sou. Descartes

Se alguém 
nos dissesse 
que o espírito 
é mortal, 
poderíamos 
questionar: se 
corpo e espírito 
fossem mortais, 
por que haveria 
corpo e espírito 
então? Como 
não há dúvidas 
de que o corpo é 
mortal, podemos 
concluir que 
ou o espírito é 
imortal ou não 
há espírito. 

“
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Sintonia

RaUl JOSé FERNaNDES DE OlIvEIRa RaUl JOSé FERNaNDES DE OlIvEIRa

Em certos momentos, a literatura Espírita contemporânea menciona o termo FREQUÊNCIA, conectando-o ao en-
tendimento de várias passagens [1 - 9]. A partir deste fato, considera-se de grande importância a sua compreensão, 
tanto que várias explicações já foram dadas a este respeito [2, 9]. A existência de vibração (ou seja, uma determinada 
FREQUÊNCIA – vide Revista SER ESPÍRITA, nº. 2 [9]), tanto na matéria como na decorrência desta, a energia, proporciona 
explorar outro conceito importante para a vida diária, tanto material quanto espiritual, a SINTONIA.

•  Inicialmente como a ciência e a literatura veem este termo...
Em termos científicos, o conceito de sintonia é complexo. Considera-se que dois sistemas estão em sintonia quando 

emitem ou recebem uma mesma frequência fundamental, ou seja, ressonam em uma determinada vibração. É justamente 
quando a sua impedância para esta determinada frequência é a menor possível [10, 11].  

Algumas fontes de informação mais populares, como o dicionário Aurélio [12], por exemplo, conceituam este termo, 
no que se refere a circuitos elétricos, como: “a condição de um circuito cuja frequência é igual a de outro; dispositivo 
que permite ajuste da antena de aparelho de rádio, de televisor, etc, para recepção ótima das transmissões de uma 
emissora”. Mas há outra conceituação também mencionada neste dicionário, o “acordo mútuo; harmonia”.

Já a Enciclopédia Larousse Cultural [13] cita que o termo vem do grego (syn – juntamente + tonos – ten-
são), significando o “estado resultante da concordância ou igualdade de frequências de diversos aparelhos ou 
fenômenos” ou a “concomitância, reciprocidade, acordo mútuo”.

A sintonia é um fenômeno físico muito utilizado diariamente. Inicialmente, pode-se mencionar as situações mais 
comuns, como no caso dos rádios e televisões, onde, devido a alguns ajustes disponíveis, a escolha das estações 
radiotransmissoras ou canais televisivos pode ser realizada segundo o gosto do usuário. No entanto, estas são apli-
cações voltadas para dispositivos elétricos, que nos favorecem a informação todos os dias.

Observando com mais atenção, verifica-se que tanto o dicionário como 
a enciclopédia mencionam outro significado para a SINTONIA. Algo que 
envolve acordo ou harmonia. Aqui, surge uma nova forma de observação 
deste termo, ou seja, é algo que deve se estabelecer de forma comum 
entre as par tes envolvidas, para que não cause discórdia entre estas. 
Então, novos exemplos podem ser relacionados, como: um contrato, onde 
um acordo sobre algumas determinações será cumprido de forma mútua; 
ou ainda a par ticipação em eventos, shows, feiras, congressos, etc., onde 

RAUL JOSÉ FERNANDES 
DE OLIVEIRA
Doutor em Ciências - Professor 
de várias disciplinas do Curso de 
Teologia da Faculdade Doutor 
Leocádio José Correia.

aqueles que as frequentam estão dispostos a discutir, ouvir, ver e par ticipar dos assuntos apresentados. Outros 
exemplos mais poderiam ser considerados no cotidiano dos indivíduos: o envio de uma determinada informação 
a uma pessoa pode ser uma forma de fazê-la ficar sintonizada com aquele conteúdo; e assim muitas vezes se 
realiza sintonias em questões corriqueiras, sem que se perceba.

Ainda vale observar dois outros significados muito importantes para o termo SINTONIA: a reciprocidade e a con-
comitância. A amplitude destes dois significados é bem mais profunda, pois requer a participação ativa das partes 
envolvidas. A reciprocidade demanda a participação efetiva em ambos os sentidos daquilo que está em sintonia, daquilo 
que está acordado, da harmonia estabelecida. Sob o ponto de vista da concomitância, além da participação efetiva em 
ambos os sentidos, há ainda a realização desta sintonia no mesmo instante, simultaneamente. 

É claro que estas explicações só envolvem os fatos científicos e a linguística. No entanto, pode-se desdobrá-las 
ainda no sentido da Doutrina Espírita. Mas, primeiramente, é importante identificar como a sintonia desejada, com 
algo ou alguém, pode ser estabelecida.

• Entendendo melhor para sintonizar...
Explorando as escolhas que são feitas todos os dias, tem-se mais claramente o sentido de sintonia. Mas, 

esta clareza só aparece quando são respondidas cer tas perguntas. Por que assistimos um determinado jornal 
na televisão? Por que escolhemos cer ta profissão? Por que queremos nos aproximar de cer tas pessoas? Por 
que compramos este ou aquele produto? Poder-se-ia estabelecer mais uma questão: no que estas perguntas 
melhoram o entendimento da sintonia? A resposta é simples, pois, todas as escolhas ocorrem baseadas em 
alguma forma de conhecimento que são estabelecidas sobre estes assuntos. 

Então, quanto mais o indivíduo se capacita, amplia o conhecimento sobre algo, mais sintonizado está com este 
algo. Assim, buscar a sintonia é aproximar-se de algo, algum assunto, alguém, etc., com o maior número de detalhes 
possível, ou seja, é buscar o conhecimento sobre o objetivo em questão. Por isto, as questões são a chave para se 
descobrir melhor o sentido da sintonia e entender como se consegue encontrá-la em relação ao objetivo desejado.

Um exemplo clássico pode ilustrar melhor o que foi posto: quando alguém vai assistir a um filme no cinema 
e a língua falada não é o por tuguês, só aqueles que estudaram e tem a prática da língua original do filme vão 
entendê-lo, os outros não sintonizarão a língua original. Para contornar este problema, as legendas em por tuguês 
foram idealizadas, resolvendo a questão de sintonia para o entendimento das cenas apresentadas.

(...) quanto  
mais o indivíduo 

se capacita, amplia 
o conhecimento 
sobre algo, mais 
sintonizado está 
com este algo.”

1  Quando Einstein estabelece, na sua Teoria Geral da Relatividade, que Energia e 
matéria estão relacionadas ele indica que uma é decorrência da outra e vice-versa, 
pois E = m.c2, então, m = E / c2.

2  Ressonar significa vibrar em uma frequência semelhante, que outra fonte está emitindo.
3  Impedância é uma grandeza física que indica a dificuldade para a realização de algo. Ou 

seja, quanto menor for a impedância para fazer algo, mais fácil poder-se-á realizá-la.

“
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• Então...
Agora, pode-se colocar a sintonia em termos da Doutrina Espírita. Quem a estuda com regularidade adquire 

uma sintonia com o seu conteúdo, tornando-se afim às suas orientações, ou seja, sintonizado com o Espiritismo e, 
consequentemente, tornando-se espírita. Mas isto não vale somente para esta Doutrina, vale para tudo na vida, em 
todas as escalas.

Mas, voltando a falar do Espiritismo, encontra-se num dos seus fundamentos uma das melhores aplicações para a 
sintonia: a mediunidade. Nela, pode-se perceber o quão importante é o estabelecimento da sintonia, pois, a comunica-
ção espírita só irá ocorrer quando esta ligação for mútua, harmônica e por vontade própria de ambos os participantes 
(encarnados e desencarnados). 

O mais interessante é que a frase sublinhada, imediatamente anterior, manifesta o próprio conceito de sintonia 
que os dicionários e enciclopédias trazem em seu conteúdo (acordo mútuo; harmonia; concomitância; reciprocidade).
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4  Não basta apenas informar, pois trazer a informação a alguém não significa que este 
consegue compreender o que foi informado. É necessário que o que informa faça 
sentido para o informado, comunique.

• Por fim... 
Sintonizar algo, alguém ou alguma coisa é estabelecer uma relação afim com 

estes objetivos. Relembrando: a relação científica dada à sintonia no segundo pa-
rágrafo deste texto (onde é citada a redução de impedâncias), pode ser reforçada 
pelo que acabou de se mencionar, pois, reduzir impedâncias significa diminuir os 
impedimentos, desimpedir, facilitar a ligação entre coisas. Devido a isto, a sintonia 
é tão importante para o Espiritismo, já que cada um é o que pensa e emite de si 
para todos os outros o pensamento do que é (determinadas FREQUÊNCIAS – vide 
Revista SER ESPÍRITA, nº. 2 [9]). Muitos irão receber estas frequências e sintonizar-
se com elas estabelecendo ligações que informam e comunicam, desimpedindo os 

“(...) a 
comunicação 

espírita só irá 
ocorrer quando 

esta ligação 
for mútua, 

harmônica e por 
vontade própria 

de ambos os 
participantes.”

cada um é o que pensa 
e emite de si para todos 
os outros o pensamento 

do que é.”

“

RaUl JOSé FERNaNDES DE OlIvEIRaRaUl JOSé FERNaNDES DE OlIvEIRa
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caminhos para que o que foi informado chegue e alcance o objetivo de comunicar.
Da mesma forma, os espíritos desencarnados, que são afins a 

estes pensamentos, aproximam-se dessas relações de conteúdo e 
estabelecem comunicações. O inverso também é verdadeiro: en-
contrando algum encarnado que simpatize com os conteúdos de 
conhecimentos dos desencarnados, também é possível ao encarnado 
estabelecer uma ligação comunicativa. No entanto, pode-se deixar 
para discutir em outra opor tunidade como se estabelecem estas 
conexões mais detalhadamente, pois a comunicação mediúnica é 
bastante complexa e exige o entendimento de muitos conceitos 
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A Doutrina se caracteriza por um conjunto de princípios, fundamentos, conceitos, valores que determinam uma visão 
singular do espírito, da sociedade, da natureza, do Universo, do Cosmo, de Deus. À medida que a pessoa conhece, 
interpreta e contextualiza a visão espírita, ela é colocada diante do desafio da coerência, da compatibilização entre 
conceito adquirido e ação. Entre a sua nova mentalidade e a mentalidade de seu grupo cultural. Um hiato permanente, 
uma tensão essencial entre o que se é e o que se pode ser, entre o ser e o vir-a-ser. 

Só, de fato, se aproxima da Doutrina, a pessoa que alcança e expressa o novo entendimento através de sua 
linguagem, de suas ações, de seu comportamento. Só é espírita aquele que age com coerência em relação aos 
princípios que aceita, aquele que o tempo todo está avaliando as suas ações, em todos os seus papéis e funções na 
sociedade, procurando cada vez mais a coerência possível.

A condição para ser espírita não é só conhecer a Doutrina, embora seja fundamental conhecê-la; não é apenas 
participar do centro espírita, embora seja importante dele participar; não é se utilizar de instrumentos de equilíbrio 
desenvolvidos pela Doutrina, embora sejam eficazes para a preservação da saúde; não é se sentir bem ao participar 
do exercício mediúnico, embora a persistência e a continuidade na atividade mediúnica abram perspectivas novas 
para a pessoa. Ser espírita é, fundamentalmente, fazer “integral mudança de seu comportamento porque sua 
consciência crítica se alterou” (Leocádio J. Correia, fevereiro de 2000). 

“

MaRIO EDUaRDO bRaNCO

O Espiritismo não é a religião que ausenta a pessoa da realidade, não é a filosofia que se perde em especulação, 
não é a ciência que descobre sem dar sentido. Espiritismo é a ciência, a religião e a filosofia que permitem, facilitam, 
orientam a ação, o comportamento diferenciado. A Doutrina não é, portanto, uma doutrina de contemplação, da re-
compensa futura, do paraíso prometido, da fuga da realidade. 

Há espaço, dentro do Espiritismo, para a espera e o planejamento, para a cautela e a avaliação, há espaço para 
a ponderação e meditação, reflexão e preparação para a decisão. Mas o Espiritismo é, essencialmente, a doutrina da 
ação, do fazimento. É a Doutrina da construção pessoal e da construção social, da construção intelectual e moral, da 
construção de si mesmo através da construção dos outros, da construção da mentalidade, da linguagem, dos atos,  
das instituições, da sociedade, da construção espiritual. 

A Doutrina, ao explicitar valores universais, sustenta a ação, o comportamento diferenciado, continuado, da pessoa 
dentro de seu grupo cultural. 

O que é ser espírita?
é a Doutrina da construção pessoal e da construção social, 
da construção intelectual e moral, da construção de si 
mesmo através da construção dos outros, da construção da 
mentalidade, da linguagem, dos atos, das instituições, da 
sociedade, da construção espiritual.”

MaRIO EDUaRDO bRaNCO
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DavI MaRaNGON

O processo educacional espírita compreende que o currículo é a própria 
vida. Este conceito tem implicações na concepção do trabalho nos grupos 
de exercício mediúnico (GEM), pois sendo o currículo a vida, é toda a 
trajetória reencarnatória do espírito. É também o projeto, o planejamento 
daquilo que esse espírito pretende alcançar no futuro, ou seja, em face do 
seu vivido se propõe o devir, construído pelas suas ações no presente.

Ao organizar a trajetória futura dos médiuns no exercício mediúnico 
é imprescindível pensar em processos que possam orientar a todos para 
o alcance da autonomia. A autonomia entendida como potencial de re-
núncia voluntária alcançada pela internalização dos conceitos, valores e 
condutas espirituais, conquistada no exercício do juízo crítico que orienta 
os processos de tomadas de decisão e de escolhas, por tanto, que rege 
o livre-arbítrio.

Desenvolver a autonomia deve ser a premissa e a finalidade última de 
um currículo que, necessariamente, deve refletir e expressar a vida de 
cada um e de todos, buscando o equilíbrio entre a trajetória individual e 
a trajetória do grupo de estudos doutrinários. 

É nas relações e nas interações das experiências de cada um com 
as experiências dos outros que se dá a aber tura para a experiência do 
“nós”, em que cada um pode se perceber como singular, ao mesmo tempo 
em que passa a valorizar as singularidades de todos.

Dessa forma, há que se pensar na organização curricular dos GEM com 
base nas grandes finalidades postas pelo sistema de ideias espiritistas, 
articuladas pelos grandes princípios doutrinários abordados em diversos e 
diversificados conteúdos, contextualizados à experiência de vida dos médiuns.

O GEM pode ser considerado como um verdadeiro laboratório, em que 
ocorrem trocas de experiências mobilizadas pelo arcabouço de ideias espíritas, 
permitindo a reflexão crítica dos médiuns sobre a vida e sobre os caminhos da 
vida, predispondo ao autoconhecimento e consequente evolução de cada um 
pelo concurso de todos os envolvidos, tanto em nível de polissistema cultural 
material quanto em nível de polissistema cultural espiritual.

Os exercitandos mediúnicos são ativos na construção dos saberes, por meio das rela-
ções que estabelecem com os conceitos fundamentais da Doutrina Espírita. As indagações 
comuns devem ser pesquisadas em um processo aberto de construção do conhecimento.

A avaliação está sempre presente de forma contínua, formativa e sistemática, 
estando sempre a serviço das aprendizagens e do aperfeiçoamento das escolhas 
futuras. Age produzindo feedback sobre as metas estabelecidas, as dificuldades 
e obstáculos encontrados, gerenciando as informações que ajudam a superá-
los. É dessa forma que o currículo, realimentado, torna-se vivo pela dinâmica da 
reflexão-ação constantes.

Exercício mediúnico  
e a autonomia do médium

1  De acordo com o Espírito Antonio Grimm, a Doutrina Social Espírita propõe um conjunto de princípios que permitem desenvolver 
uma teoria do conhecimento social, tais como: (a) não deve existir enriquecimento (em sentido amplo: econômico, afetivo, 
cognitivo, relacional) em nenhum setor da atividade humana sem que venha seguido da necessária construtividade social; (b) 
nenhum interesse individual deve se sobrepor ao interesse social; (c) nenhum interesse de grupo ou de classe deve se sobrepor 
ao interesse coletivo; (d) nenhum interesse de Nação e Estado deve se sobrepor ao interesse de outra Nação, país ou Estado. 

2  A monologia se caracteriza por não levar em consideração a voz do outro considerado interlocutor passivo na comunicação. O 
discurso aparece como único e pretende monopolizar a verdade em torno de um ponto de vista.

3  A dialogia se caracteriza por considerar o outro como interlocutor ativo na comunicação contando sempre com sua resposta. 
O discurso aparece como plural e pretende estar aberto à verdade de cada um para se construir a verdade possível de todos.

as ações de decidir em conjunto, resolver  
problemas de forma criativa, cooperar, ser solidário, 
reconhecer limites e possibilidades  (...) permitem a 

construção da autonomia moral e intelectual.”

Assim sendo, o Centro Espírita, compreendido como Universidade do Povo, 
tem nos GEMs o compromisso com a formação de agentes mediúnicos com vis-
tas à sua participação ativa na sociedade, com base na Doutrina Social Espírita.

É com esse sentido que o Projeto Político Pedagógico do Centro Espírita 
se organiza em torno de um currículo para os estudos doutrinários. Para que, 
efetivamente, se alcancem os princípios e os valores espirituais, tendo-os como 
balizadores, como referenciais de conduta dos médiuns, que autonomamente 
passam a se informar, conhecer, saber, saber-fazer, realizar socialmente o que 
internalizaram individualmente na interação com os demais.

Sendo a própria vida, o currículo deve ser vivo e vivido como uma 
experiência emancipadora, desencadeada por propostas que, para além 
de propor discursivamente o desenvolvimento da autonomia, devem ga-
rantir espaços efetivos de exercício da autonomia, isto é, devem buscar o 
equilíbrio entre a reflexão e a ação.

É necessário superar visões da educação tradicional no Centro Espírita, 
nas quais já há um currículo pronto e acabado, e que cabe aos maiores 
interessados, os exercitandos, somente percorrer o caminho já traçado e de-
cidido a priori. Para que a autonomia seja aprendida, é necessário que todos 
os envolvidos nos GEMs decidam em conjunto, de forma democrática, quais 
os caminhos querem percorrer, dentre tantos possíveis. Assim, o currículo 
passa a refletir e contemplar os interesses e as necessidades dos médiuns.

Nesse processo é fundamental a figura de um coordenador que não atue 
de forma monológica2, como único detentor de conhecimentos tidos como 
verdadeiros, mas como mediador dialógico3 dos processos de escolhas 
do grupo em relação aos conteúdos, aos encaminhamentos dos estudos, 
das pesquisas e dos processos de avaliação. 

O planejamento participativo deve criar corresponsabilidade no estudo 
mediúnico e as atividades propostas devem estimular o trabalho da reflexão em 
grupos, momento em que se articulam os diferentes pontos de vista e visões 
de mundo dos médiuns, que procuram consensos provisórios e possíveis, 
culminando com o crescimento de todos. 

DavI MaRaNGON

As ações de decidir em conjunto, resolver problemas de forma criativa, 
cooperar, ser solidário, reconhecer limites e possibilidades, estão presentes 
o tempo todo nas vivências, convivências e experiências no GEM e permitem 
a construção da autonomia moral e intelectual.  

O exercício da autonomia leva o médium ao conhecimento de si, do 
outro e do mundo, preparando-o para uma reflexão mais profunda que está 
na base da comunicação mediúnica, permitindo a produção de artefatos 
mediúnicos com sentido e significado para o contexto imediato dos agentes 
mediúnicos e mediato da comunidade em geral.

“
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EQUIlÍbRIO

O médium deve conscientizar-se da responsabilidade que assume como 
instrumento da verdade, do bem, da justiça diante de Deus, e que deve desem-
penhar com os homens, para os homens, pelos homens – é o intermediário 
entre o polissistema material e o polissistema espiritual.

A mensagem dos espíritos será sempre de chamamento moral para que 
o médium alcance aperfeiçoamento em toda a sua vida. A mentalidade dos 
espíritos soma-se à do médium para alcançar efeitos materiais. O médium, 
inserido no processo civilizatório materialista, deve estar atento a não 
se comprometer com os princípios materialistas, que negam o princípio 
básico da vida, o espiritual.

O médium deve, por todos os meios, procurar entender a Doutrina dos 
Espíritos, orando e vigiando sempre os comportamentos para que se mante-
nham potencializados, inspirados pela força doutrinária espírita.

A mensagem espírita fortalece a busca de novos elementos, pois procura 
afiançar que só há liberdade no espírito quando ele se conhece, sabe quem 
é, o que quer, o que faz, por que faz; logo, o conteúdo da mensagem espírita 
promove continuamente a renovação conceitual humana.

A missão mediúnica exige espírito de atualização, boa vontade, consciência 
crítica, fraternidade, amor, fé expressiva e viva no Creador.

O médium nunca esgota a possibilidade de aprender na seara mediúnica. 
Não há médiuns plenamente desenvolvidos, todos estão em fase evolutiva de 
desenvolvimento. Toda experiência vivenciada compõe o perfil psicossomático 
do médium – consequentemente, influencia o ato mediúnico.

O exercício mediúnico e a 
responsabilidade do médium

Capítulo III do Livro Espiritismo 
e Exercício Mediúnico 
pelo espírito Marina Fidélis. 
Psicografia do médium Maury 
Rodrigues da Cruz.

Técnica de relaxamento / meditação que objetiva promover relaxamento físico e mental, diminuindo as tensões 
musculares ocasionadas pelo estresse. 

Para obter bons resultados com a prática desta técnica, como a diminuição das dores de coluna, enxaqueca e 
insônia, é necessário que você a pratique diariamente, duas vezes ao dia, por 10 minutos. 

Como realizar?
1º - Procure um local calmo, tranquilo;
2º - Sente-se confortavelmente, não deite;
3º - Feche os olhos;
4º -  Inicie uma inspiração e expiração nasal profunda e tranquila e mantenha esta forma de respiração durante 

alguns segundos;
5º -  De olhos fechados direcione o pensamento para o corpo (pés, pernas, braços...) e procure soltar os músculos 

de cada segmento corporal, dos pés a cabeça;
6º - Inicie o exercício de vocalização inspirando pelo nariz e quando soltar o ar vocalize a letra “U”. 
 
imPoRtante:
• Não pratique a técnica (vocalização) por mais de 20 minutos.
• Não coloque despertador para avisar o término do tempo. 
•  Esta técnica é uma recomendação dos espíritos orientadores da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas –  SBEE.

Relaxação

O médium não alimenta angústia, 
vive em prece, participa da vida, 

não faz exigências, a sua energia é 
colocada a serviço da causa maior.”

“

PElO ESPÍRITO MaRINa FIDélIS

O agente material do exercício mediúnico deve procurar evoluir constantemente, 
buscando sempre a verdade, aproximando-se das fontes do conhecimento, fazendo 
reflexão do aprendizado, não se descurando de que a verdade é universal.

O centro espírita deve ser encarado pelo médium como uma agência, 
um laboratório, que procura, por todos os meios, viabilizar a realidade da 
vida em toda a sua extensão.

As manifestações mediúnicas devem ser cuidadosamente analisadas. 
Devemos salientar aos médiuns que o processo crítico é elemento básico 
que sustenta o equilíbrio, qualifica a cer teza, tonifica a fé em Deus, dis-
tingue o cer to do errado.

O médium, agente do bem, da fraternidade, não pode cultivar uma bon-
dade aparente. Sua transformação deve ser integral, atingindo, portanto, 
toda a extensão da sua vida.

No exercício da mediunidade, nos polissistemas espiritual e material, é re-
levante o médium expressar o seu ser psico-bio-físico-espiritual como um todo. 

A vida, a casa, o trabalho, a escola, o centro espírita, a relação social são 
oportunidades para o médium exemplificar, materializar o ensino evangelizador.

Na vida do médium, o amor ao próximo predomina, a fraternidade irmana, 
o perdão ilustra, a educação sensibiliza para um mundo melhor.

O médium pratica a caridade numa relação existencial de vida consciente. Ao 
receber, ou ao exercer, a caridade, não cria constrangimento; sabe aceitar posições 
superiores ou inferiores. O médium não alimenta angústia, vive em prece, participa 
da vida, não faz exigências, a sua energia é colocada a serviço da causa maior.

a relaxação, ou 
ação de relaxar, 

propicia o 
relaxamento ou 
estado de estar 

relaxado e promove 
a meditação, 

autoconhecimento, 
equilíbrio e 

serenidade.” 

“
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FIlOSOFIa

Ser Espírita
assinar a 

Agora
é  possível

Diálogo da beleza
- Te saúdo Sócrates! Diz Hípias ao cruzar com Sócrates em uma das ruas de Atenas.
- Olhem o belo Hípias. Responde Sócrates. - Fazia tempo que não o víamos pela cidade. Aonde vais tão 

bem vestido Hipías?
- Vou ao ginásio fazer um discurso sobre a genealogia dos heróis. Gostaria de ouvi-lo? 
- Não posso. Infelizmente tenho outro compromisso. Responde Sócrates.
- É um discurso que já fiz e todos acharam muito belo, mas eu gostaria de ter também a tua opinião.
- Você disse muito belo? Então você sabe o que é a beleza? Provoca Sócrates.
- Ah. Cer tamente! Responde Hípias demonstrando autoconfiança.
- E você se impor taria de me explicar o que é?
- Facílimo. Uma bela donzela! Sócrates, aí está algo belo.
- Uma boa resposta, mas diga-me Hípias, pode-se dizer que uma bonita jumenta é bela?
- Sim. Na minha cidade há jumentas de grande beleza. Responde Hípias.
- E uma bonita panela, pode-se dizer que é uma bela coisa?
- Não entendo caro Sócrates, que você se possa servir de um objeto assim tão prosaico1 para falar de 

coisas tão elevadas.
- Mas o que você esperava? Eu sou apenas um ignorante. Porém, você deve admitir que uma bonita 

panela também é bela.
- Sim, pode ser, porém a mais bela das panelas, diante de uma bela donzela é feia. Responde Hípias.
- Como a mais bela das donzelas será feia se comparada a um deus. É o que acha? 
- Exatamente! Responde Hipias com segurança.
- Mas antes você disse: - uma bela donzela, aí está algo belo. E há pouco me disse que comparada a um 

deus é feia. Mas não pode ser bela e feia ao mesmo tempo. Assim, você ainda não me disse o que é a beleza!
- Te explico em outro dia! Quando queiras. Até logo Sócrates! 

Questão filosófica: Onde está a beleza? No que se observa ou no interior do observador?

Note o método usado por Sócrates, hoje chamado de maiêutica, onde apenas com perguntas ele ajuda seu
interlocutor a alcançar um novo nível de consciência sobre aquilo que acredita.
* Diálogo extraído do filme Sócrates do diretor Rosselini.

Sócrates, o filósofo  
e Hípias, o sofista

Questão 
filosófica: 

Onde está a 
beleza? No que 
se observa ou 
no interior do 
observador?”

“

 Filósofo – o que busca 
a sabedoria, ou seja, o 
conhecimento coerente 
e lógico aplicável para o 
bem de todos.
Sofista – sujeito que 
usava argumentos falsos 
para impor uma verdade 
duvidosa.  

1 Prosaico – comum, corriqueiro, banal.
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lIvROS

acervo Espírita

Livros psicofonados pelo médium 
Maury Rodrigues da Cruz durante as 
aulas do espírito Antonio Grimm no 
Núcleo de Ensino e Pesquisa da Socie-
dade Brasileira de Estudos Espíritas 
em Curitiba.

• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 1994
• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 1995
• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 1997
• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 1999
• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 2000
• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 2001
• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 2004
• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 2005
• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 2006
• CADERNOS DE PSICOFONIAS DE 2008
•  A FÉ – POEMAS E REFLEXÕES – Meta-

fisica Espírita

Para adquirir os livros visite  
LIVRARIA VIRTUAL  

www.livrariaserespirita.com.br 

Saiba mais sobre os autores  
espirituais no link www.sbee.org.br  

na opção Orientadores

A ESLÉTICA EDITORA apresenta neste espaço a coleção de obras produzidas pelos espíritos orientadores, 
médiuns e coordenadores de estudos da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas.

•  ESPIRITISMO E EXERCÍCIO MEDIÚNICO -  Pelo espírito Marina Fidélis, psicografado pelo médium Maury 
Rodrigues da Cruz. Espírito lúcido e compreensivo, trabalhador incansável do plano espiritual, atento ob-
servador dos fatos mediúnicos, Marina Fidélis nos traz mensagens elucidativas e crítica construtiva sobre 
o exercício mediúnico. O conteúdo destas mensagens é rico em novas conceituações espiritistas, sendo a 
preocupação em formular, questionar e conceituar as dificuldades, os problemas, as técnicas, a metodologia 
dos trabalhos que caracterizam nos centros espíritas o exercício mediúnico. 79 páginas.

•  A ESPIRITUALIDADE ILUMINA A VIDA DO HOMEM - Pelo espírito Leocádio José Correia, psicografado 
pelo médium Maury Rodrigues da Cruz. Nesta obra, Leocádio José Correia descreve a capacidade de o 
espírito encarnado se espiritualizar, administrando as variáveis do dia a dia à luz dos princípios da Doutrina 
Espírita. 128 páginas.

• mensaGens de amoR – 1972

• DIAS FELIZES – 1973

• mensaGens de amoR – 2 – 1977

• SER FELIZ – 1987

• no CenáRio da vida – 1993

• meditaÇÃo: o silÊnCio inteRioR – 1997

• amoR, a linGuaGem silenCiosa da vida – 1997

• PReCe: exoRtaÇÃo – 1998

• a esPiRitualidde ilumina a vida do homem – 1999

• AUTO-REALIZAÇÃO – ADMINISTRANDO A VIDA – 1999

• NA LUTA DO COTIDIANO, A FORÇA DO AMOR – 1999

• SERENIDADE – O ESFORÇO SILENCIOSO DO BEM – 2000

• AUTO-REALIZAÇÃO – APRENDENDO A SER – 2000

• AUTO-REALIZAÇÃO – A CONQUISTA DE SI MESMO – 2000

• AUTO-REALIZAÇÃO – FAZENDO IDENTIDADE – 2000

• AUTO-REALIZAÇÃO – CONSTRUINDO A FELICIDADE – 2000

• AUTO-REALIZAÇÃO – A FÉ NO CREADOR – 2000

• HORIZONTES DA ALMA – 2001 

• O MÉDIUM E O EXERCÍCIO MEDIÚNICO – 2001

• NUNCA É TARDE PARA SER FELIZ – 2002

• SIMBOLIZANDO A VIDA – 2003

• COMO O HOMEM PODE ENFRENTAR UMA CRISE – 2004

• ConsCiÊnCia e CaRáteR – 2005

Livros do espírito Leocádio José Correia psicografados pelo médium Maury Rodrigues da Cruz

•  ANTROPOLOGIA ESPÍRITA – Maury Rodrigues da Cruz - 2008
•  ESPIRITISMO E CURRÍCULO – Altamir Sabbag et all - 1999
•  DR. LEOCÁDIO JOSÉ CORREIA – médico do corpo e da alma – Valério Hoerner Jr. - 2000
• ReComeÇando – Maury Rodrigues da Cruz
•  QUAL SERÁ O PRÓXIMO PASSO – Maury Rodrigues da Cruz
•  um olhaR – leitura de mundo – Maury Rodrigues da Cruz
•  UM SEGUNDO OLHAR – caminhando na vida  – Maury Rodrigues da Cruz
•  identidade PaRadoxos – pelo espírito ANTONIO GRIMM através do médium Maury Rodrigues da Cruz
• vida do dR. leoCádio – Valério Hoerner Jr. – 2007
• temas da vida – Eliel Valério Scussel

Obras diversas:

COMPRa on-line: www.livrariaserespirita.com.br 


