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Título: Mediunidade.
Mediunidade é o nome atribuído a uma capacidade humana que permite uma
comunicação entre Homens e Espíritos. É uma faculdade natural, inerente a todo ser
humano, por isso, não é privilégio de ninguém, pelo contrário, a Mediunidade é uma
oportunidade de redenção. Em diferentes graus e tipos, todos a possuímos. O que ocorre
é que, em certos indivíduos mais sensíveis à influência espiritual, a mediunidade se
apresenta de forma mais ostensiva, enquanto que, em outros, ela se manifesta em níveis
mais sutis, mas é ela que nos permite sentir e transmitir a influência dos Espíritos,
ensejando o intercâmbio e a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Trata-se
de uma sintonia entre os encarnados (vivos) e os desencarnados (mortos), permitindo
uma percepção de pensamentos, de vontades e sentimentos. Ela se manifestaria
independentemente de religiões, de forma mais ou menos intensa em todos os
indivíduos. Porém, usualmente apenas aqueles que a apresentam num grau mais
perceptível são chamados médiuns.
É graças à mediunidade que o homem tem a antevisão de seu futuro espiritual e,
ao mesmo tempo, o relato daqueles que o precederam, na viagem de volta à erraticidade
(plano espiritual), trazendo informes de segurança, diretrizes de equilíbrio e a
oportunidade de refazer o caminho pelas lições que se absorvem do contato mantido
com os desencarnados. Assim, possui uma finalidade de alta importância, porque é
graças a ela que o homem se conscientiza de suas responsabilidades de espírito imortal.
Sendo inerente ao ser humano, a mediunidade pode aparecer em qualquer
pessoa, independentemente da doutrina religiosa que abrace. A História revela grandes
médiuns em todas as épocas e em todos os credos. Além disso, a mediunidade não
depende de lugar, idade, sexo ou condição social e moral.
O Espiritismo vê a mediunidade como uma oportunidade de servir, de praticar a
caridade, sendo uma benção de Deus, que faculta manter o contato com a vida
espiritual. Graças a esse intercâmbio, podemos ter aqui não apenas a certeza da
permanência da vida após a morte, mas também o equilíbrio para resgatarmos com
proficiência os “débitos”, ou seja, desajustes adquiridos em encarnações anteriores.
Assim, um espírito que deseja comunicar-se entra em contato com a mente do
médium e, por esse meio, se comunica oralmente (psicofonia), pela escrita (psicografia),
ou ainda se faz visível ao médium (vidência). Allan Kardec, o codificador da Doutrina
Espírita, descreve também fenômenos de ordem física, como batidas (tiptologia), escrita
direta (pneumatografia), voz direta (pneumatofonia), e ainda materializações
ectoplasmáticas, em que o espírito desencarnado se faz visível e até palpável aos
presentes, no ambiente onde ocorra o fenômeno. Outras formas de comunicação com os
espíritos podem ser encontradas em O Livro dos Médiuns.
Educar e desenvolver a mediunidade é aprender a usá-la. Para que sejamos bemsucedidos, devemos cultivar virtudes como a bondade, a paciência, a perseverança, a
boa vontade, a humildade e a sinceridade. A mediunidade não se desenvolve de um dia
para o outro; por isso, devemos ter muita paciência. Sem perseverança, nada se alcança,
pois o desenvolvimento exige que sejamos sempre persistentes. Ter boa vontade é
comparecer às sessões espíritas, cultos evangélicos, missas ou outras celebrações
religiosas com alegria e muita satisfação. A humildade é a virtude pela qual
reconhecemos que tudo vem de Deus e, se faltarmos com a sinceridade no desempenho
de nossas funções mediúnicas, mais cedo ou mais tarde sofreremos decepções. Sem
caridade não há salvação, por isso a reforma íntima é tão necessária.
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"A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação!" Emmanuel.
"Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance, é tarefa
prioritária!" - Bezerra de Menezes.
"Divulgar, em cada programa de rádio e televisão, ou programas outros de
expansão doutrinária, conceitos e páginas das obras do Espiritismo. A base é
indispensável para qualquer edificação!" - André Luiz.
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