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ESTUDO DAS OBRAS BÁSICAS DE ALLAN KARDEC 
 

O LIVRO DOS MÉDIUNS 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS DO CURSO: 
 
GERAL: 
• Compreender que a mediunidade possui peculiaridades e que, por isso, é necessário 

estudar os mecanismos mediúnicos, a fim de ter mais responsabilidade e segurança na prática do 
Espiritismo Experimental, seja como médium, como evocador ou como beneficiário da 
mediunidade alheia. 

• Promover, através do estudo de “O Livro dos Médiuns”, as gradativas transformações 
morais que permitam ao indivíduo elevar sua sintonia e atuar em sociedade com mais equilíbrio, 
evitando influenciações negativas perigosas. 

• Entender as leis que regem a vida espiritual e o intercâmbio mediúnico. 
 
ESPECÍFICOS: 
• Apresentar “O Livro dos Médiuns” como sendo um guia seguro para os médiuns e 

evocadores. 
• Identificar os diversos tipos de manifestações e comunicações espirituais. 
• Diferenciar a natureza das comunicações para não se iludir ou ser presa fácil de 

mistificações. 
• Estudar a maneira mais adequada de se dialogar com os Espíritos. 
 
PÚBLICO ALVO: 
O curso destina-se inicialmente, aos alunos que concluíram a “Escola de Aprendizes do 

Evangelho” e o curso de “O Livro dos Espíritos” e que tenham interesse em estudar a mediunidade, 
a natureza das comunicações e suas implicações no mundo material. 

 
METODOLOGIA DE ESTUDO A SER APLICADA: 
a. Ler o conteúdo de “O Livro dos Médiuns” indicado para o estudo do encontro com o grupo. 
b. Assistir o vídeo indicado pelos Monitores. 
c. Responder às perguntas propostas. 
d. Participar das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
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SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE LUZ E FÉ 
 
 
 
 
 
ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 1 – INTRODUÇÃO E PRIMEIRA PARTE  
NOÇÕES PRELIMINARES CAPÍTULO I – HÁ ESPÍRITOS? Itens: 1 a 6  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1) Como você resumiria o objetivo desta obra? (Introdução) 
 
2) O que você destacaria de mais importante nesta introdução? (Introdução) 
 
3) Em que se funda a crença nos espíritos? (Itens 1 - 4) 
 
4) Onde habitam os Espíritos? Explique! (Itens 1 - 4) 
 
5) O que é o Espírito? (Itens 1 - 4) 
 
6) Como voce explicaria a um descrente a existência e a comunicabilidade dos espíritos? 

(Itens 1 - 4) 
 
7) Qual dos argumentos citados você escolheria como mais contundente? (Itens: 5 - 6) 
 
8) Diante do incrédulo, do que se nega a admitir a existência e/ou a comunicabilidade dos 

espíritos, que atitude devemos tomar? Por quê? (Itens 5 - 6) 
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ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 2 – O MARAVILHOSO E O SOBRENATURAL. Itens: 7 a 17 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 

a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 
com o grupo. 

b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Por que o sobrenatural e/ou o maravilhoso pode ser considerado uma derrogação da lei 

natural? Itens: 7 a 11 
 
2. Com base no texto lido, quais fatos poderiam ser considerados sobrenaturais ou um 

milagre? Itens: 7 a 11 
 
3. Se um materialista lhe dissesse que milagres e o sobrenatural são bobagens, que não 

existem, o que você responderia? Itens: 7 a 11 
 
4. Por que não se poderia fazer ideia do que é o Espiritismo somente com base no que se 

pode observar como os efeitos físicos? Itens: 12 a 17 
 
5. Em relação aos críticos do espiritismo, para que se desse crédito a algum deles, que 

características teria que reunir? Por quê? Itens: 12 a 17 
 
6. Ao crítico que não reúna essas qualidades, que atitude deve ter o espírita? Itens: 12 a 17 
 
7. Para se concluir que um fenômeno não é um milagre, a que circunstâncias deve atender? 

Itens: 12 a 17 
 
8. Qual papel desempenha o espiritismo em relação ao que foi considerado sobrenatural? 

Itens: 12 a 17 
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ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 3 – MÉTODO. Itens: 18 a 35 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. O que é necessário observar para ensinar o Espiritismo? Itens:18 - 27 
 
2. O significa "ensinar o Espiritismo"? Itens: 18 - 27 
 
3. A que princípio o codificador se refere quando fala do ponto de partida do conhecimento 

espírita? Itens: 18 - 27 
 
4. Qual o primeiro ponto que se deve observar para ensinar um materialista sobre a 

existência dos espíritos, por exemplo? Itens:18 - 27 
 
5. É certo que existem quatro tipos de materialista como bem mostrou o texto; como se 

deve abordar o ensino a cada um destes tipos? Itens:18 – 27 
 
6. Como você descreveria o espírita experimentador, o exaltado e o imperfeito? Itens:28 – 

35 
 
7. Quem são os verdadeiros cristãos? Itens:28 – 35 
 
8. Qual a missão do verdadeiro espírita? Itens:28 – 35 
 
9. Por que não é possível fazer um “curso de espiritismo experimental”? Itens:28 – 35 
 
10. Portanto, por onde se deve começar o estudo? E qual é, no dizer do codificador, o 

melhor método? Itens:28 – 35 
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ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 4 – SISTEMAS. Itens: 36 a 51 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. O "espírito de negação" resume em quatro os sistemas que negam o Espiritismo. Quais 

são e qual ideia central de cada um deles? Itens: 36 a 41 
 
2. No que consiste o sistema das causas físicas? Itens: 42 a 46 
 
3. Por que o sistema dos reflexos não resistiu ao exame da razão? Itens: 42 a 46 
 
4. Qual sistema afirma que a alma volta a um todo comum e onde está sua falha? Itens: 42 

a 46 
 
5. O sistema sonambúlico também tem suas falhas. Quais são elas? Itens: 42 a 46 
 
6. O sistema pessimista, diabólico ou demoníaco ainda é bastante evocado pela maioria 

dos que são contrários ao Espiritismo. No que consiste este sistema? Itens: 42 a 46 
 
7. Qual é seu entendimento sobre esta assertiva: "O melhor meio de se obviar aos 

inconvenientes da prática do Espiritismo não consiste em proibi-la, mas em fazê-lo 
compreendido"? Itens: 42 a 46 

 
8. Qual o inconveniente do sistema otimista? No que consiste a variedade deste sistema? 

Itens: 47 a 51 
 
9. No sistema multispírita ou polispírita a que equívocos podemos incorrer? Itens: 47 a 51 
 
10. No que consiste o sistema de alma material e por que não pode ser racionalmente 

aceito? Itens: 47 a 51 
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ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 5 – AÇÃO DOS ESPÍRITOS SOBRE A MATÉRIA. MANIFESTAÇÕES FÍSICAS.  

MANIFESTAÇÕES INTELIGENTES. Itens: 52 a 71 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Qual a causa da dúvida na existência dos espíritos e o que acontece quando ele é 

esclarecida? Itens: 52 a 56 
 
2. Como se dá a ação dos espíritos sobre a matéria? Itens: 52 a 56 
 
3. Quais as partes constitutivas do homem encarnado e qual delas desaparece com a 

morte? Itens: 52 a 56 
 
4. O que é o perispírito? Como você definiria o Espírito? Qual é a função do perispírito? 

Itens: 52 a 56 
 
5. Resuma com suas palavras como se dá a ação dos espíritos sobre a matéria. Itens: 57 a 

59 
 
6. Como você explicaria a um leigo a existência do perispírito? Itens: 57 a 59 
 
7. Qual a importância do fenômeno das mesas girantes para a explicação dos fenômenos 

físicos observados? Itens: 60 a 64 
 
8. Já vimos como se dá a ação dos espírito sobre a matéria. Qual o papel do médium 

nestas manifestações? Que influência tem no fenômeno a "força" do médium? Itens: 60 a 64 
 
9. Qual a característica de uma manifestação inteligente? Itens: 65 a 71 
 
10. Que características especiais, quanto ao fenômeno das mesas girantes, levaram o 

codificador a ter certeza que eram provocados por uma inteligência independente do médium ou 
dos espectadores? Itens: 65 a 71 
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ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 6 – TEORIA DAS MANIFESTAÇÕES FÍSICAS. Itens: 72 a 81 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. O que é o Fluido Cósmico Universal e qual a finalidade da sua existência? Itens: 72 a 81 
 
2. Que categoria ocupam os espíritos que produzem efeitos físicos? São, por isso, espíritos 

maus? Por quê? Itens: 72 a 81 
 
3. Qual o papel do fluido vital nas manifestações físicas? Itens: 72 a 81 
 
4. Na atuação do espírito sobre a matéria o médium exerce um papel importante. Explique 

com suas palavras como se dá essa intervenção. Itens: 72 a 81 
 
5. O médium sempre está consciente dessa sua participação no fenômeno? Itens: 72 a 81 
 
6. Qual a parte mais importante na produção do fenômeno? Itens: 72 a 81 
 
7. Analise o artigo da Revista Espírita de Abril de 1869, “A criança elétrica” e responda: 
a) qual a explicação oferecida pelos Espíritos sobre o fenômeno? 
Link: http://ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=6305&idioma=1   
 
8.  Analise o artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1861, “O Sr. Squire” e responda:  
a) Que fenômeno realiza o Sr. Squire? 
b) Como explicar o fenômeno à luz do Espiritismo? 
Link: http://ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=2234&idioma=1      
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ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 7 – MANIFESTAÇÕES FÍSICAS ESPONTÂNEAS. Fenômeno de Transporte. 

Itens: 82 a 99 
 

Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Por que foram igualmente importantes as manifestações físicas espontâneas? Por que 

atualmente raramente ocorrem? Itens: 82 a 88 
 
2. Que "teste" se poderia fazer para diferenciar uma manifestação de pancadas, por exemplo, 

de um engano ou embuste? Este teste é infalível? Itens: 82 a 88 
 
3. Por que sente-se medo dessas manifestações? Por que esse medo pode ser considerado 

irracional? Itens: 82 a 88 
 
4. Qual é o seu entendimento dessa assertiva no texto estudado: "O tambor deixa de tocar, 

para despertar os soldados, logo que estes se acham todos de pé"? Itens: 82 a 88 
 
5. Qual a melhor atitude diante de fenômenos físicos como os citados no texto? Por quê? 

Itens: 89 a 95 
 
6. O que são "médiuns naturais" e qual seu papel na ocorrência dos fenômenos físicos? Itens: 

89 a 95 
 
7. Além da contribuição do médium para que aconteça o fenômeno que outras circunstâncias 

são necessárias? Itens: 89 a 95  
 
8. Resuma com suas palavras os cuidados que se deve ter com as manifestações físicas - 

sejam de que natureza forem - para não sermos vítimas de enganações, e explique a 
contribuição do espiritismo nesta questão. Itens: 96 a 99 

 
9. Por que os médiuns sensitivos são os mais apropriados como instrumento deste fenômeno 

de transporte? Itens: 96 a 99 
 
10. Por que esses fenômenos são tão raros? Itens: 96 a 99 
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Estudo 8 – MANIFESTAÇÕES VISUAIS. Itens: 100 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 

 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Em relação a aparição de um espírito, o que significa dizer: "pode ser má a intenção do 

Espírito e bom o resultado"? Itens: 100 
 
2. Por que não se vê constantemente os espíritos? Itens: 100 
 
3. O que os espíritos recomendam que se faça diante da aparição de um desencarnado? 

Itens: 100 
 
4. Qual a finalidade da aparência assumida pelo espírito na aparição? Itens: 100 
 
5. Por que alguns Espíritos, mesmo sendo evocados e ardentemente chamados, não 

aparecem nem em sonhos a quem os chamam? Itens: 100 
 
6. Qual o papel do perispírito nas aparições visuais? Itens: 100 
 
7. Analisemos o relato de Kardec em A Gênese - Os milagres segundo o Espiritismo, 

Capítulo 15 - Os milagres do Evangelho » Aparição de Jesus, após sua morte. Itens 56 a 63. 
 
a) Quantas aparições Kardec apresenta neste artigo? Cite as passagens no evangelho 

apresentadas. 
b) Quem foi a primeira pessoa a vislumbrar Jesus? Cite a passagem evangélica. 
c) Segundo as explicações de Kardec, Jesus aparece em corpo carnal? Explique.  
d) Qual o maior milagre realizado por Jesus, segundo o pensamento de Kardec? 
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Estudo 9 – ENSAIO TEÓRICO SOBRE AS APARIÇÕES. TEORIA DA ALUCINAÇÃO. 

Itens: 101 a 113 
  

Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Explique a analogia feita entre o mundo espiritual e o mundo microscópico, os quais não 

percebemos pelos sentidos comuns, em relação ao mundo corpóreo em que ora vivemos. Itens: 
101 a 110 

 
2. Basta a vontade do Espírito para modificar seu perispírito e proceder a aparição? Itens: 101 

a 110 
 
3. O que são "espíritos glóbulos" e "matizes da irisação", entre outros efeitos, e por que 

podem ser descartados como aparições de espíritos? Itens: 101 a 110 
 
4. Qual a diferença entre aparição (sonho, visão...) e alucinação. Itens: 111 a 113 
 
5. Explique a lei fisiológica de "impressões cerebrais". Itens: 111 a 113 
 
6. Por que as explicações científicas para esses fatos não podem ser racionalmente aceitas? 

Itens: 111 a 113 
 
7. Qual a definição de sonho apresentada nas Instruções Práticas sobre as Manifestações 

Espíritas » Vocabulário Espírita » SONHO? 
Link: http://www.ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=2264&idioma=1  
 
8. Analise o artigo da Revista Espírita de Julho de 1861 - Ensaio sobre a teoria das 

alucinações, e responda: 
 
a) de que maneiras o fenômeno da aparição pode acontecer, segundo este artigo? 
 
b) Descreva os três exemplos de fenômenos apresentados por Kardec nes 
 
Link: http://www.ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=2275&idioma=1  
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Estudo 10 – BICORPOREIDADE E TRANSFIGURAÇÃO. Itens: 114 a 125 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Descreva com suas palavras o que é um médium vidente natural e como ele pode ter 

visto pessoas ainda encarnadas, mas que não se encontravam por perto. Itens: 114 a 125 
 
2. Durante o sono o espírito se desloca do corpo e vai realizar tarefas, visitas ou outras 

atividades. Explique como o corpo pode viver enquanto o Espírito está ausente? Itens: 114 a 125 
 
3. Quais são as propriedades do perispírito citadas neste capítulo? Descreva. Itens: 114 a 

125 
 
4. Como se explica a bicorporeidade? Itens: 114 a 125 
 
5. Relate um fato que está no livro dos Médiuns, e que chamou sua atenção sobre a 

bicorporeidade. Itens: 114 a 125 
 
6. Como se explica a transfiguração? Itens: 114 a 125 
 
7. Explique o fenômeno dos agêneres relatado por Kardec. Itens: 114 a 125 
 
8. Que foi relatado sobre os agêneres na Revista Espírita de fevereiro de 1859? Pesquise e 

comente. Itens: 114 a 125 
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Estudo 11 – LABORATÓRIO DO MUNDO INVISÍVEL. Itens: 126 a 131 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Qual a finalidade da materialização de objetos e roupas quando da aparição de um 

Espírito? Itens: 126 a 131 
 
2. Explique qual o sentido da palavra "aparência" empregada para explicar a materialização 

de objetos, de roupas, ou mesmo da pneumatografia utilizados pelos Espíritos? Itens: 126 a 131 
 
3. Como o Espírito "fabrica" esses elementos? Itens: 126 a 131 
 
4. Além da vontade, da capacidade, o que mais é necessário para que o Espírito assim 

proceda? Itens: 126 a 131 
 
5. Se os objetos criados pelos Espíritos nessas condições desaparecem, por que o mesmo 

não se dá com a escrita, já que se utiliza do mesmo princípio? Explique. Itens: 126 a 131 
 
6. Baseado nos estudos deste capítulo, explique como a vontade pode modificar a água e 

torná-la um elemento com efeito curativo?  Itens: 126 a 131 
 
7. Como Kardec conceitua a Vontade como uma capacidade essencial ao bom magnetizador? 

Itens: 126 a 131 
 
8. Kardec cita a Revista Espírita de julho de 1859 e o texto “O zuavo de Magenta” e “Um 

oficial do exercito da Itália”. Localize este texto e relate o que tem de interessante para o nosso 
estudo. Itens: 126 a 131 
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Estudo 12 – LUGARES ASSOMBRADOS. Itens: 132 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. O que leva alguns Espíritos a apegarem-se a pessoas, objetos e lugares? Todos têm a 

mesma motivação? Itens: 132 
 
2. Esse apego seria indicativo de inferioridade ou de maldade? Explique de acordo com o 

texto. Itens: 132 
 
3. Qual a influência da superstição humana sobre esses fatos? Itens: 132 
 
4. Qual a influência da prece na atração dos Espíritos a determinados lugares? Itens: 132 
 
5. Na reflexão do codificador e dos Espíritos se pode dizer que existem os lugares mal-

assombrados? Por quê? Itens: 132 
 
6. Existem motivos racionais para se temer os assim chamados lugares mal-assombrados? 

Itens: 132 
 
7. Qual o melhor meio de "limpar" o ambiente da presença dos maus Espíritos? Itens: 

Itens:132 
 
8. Resuma o artigo da Revista Espírita de Março 1869 sobre “As árvores mal-assombradas da 

Ilha Maurícia”.  
Link: http://ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=2151&idioma=1  
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Estudo 13 – NATUREZA DAS COMUNICAÇÕES. SEMATOLOGIA E TIPTOLOGIA. 

Itens: 133 a 145 
 

Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. No que se caracterizam as comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas, 

respectivamente? Itens: 133 a 138 
 
2. Qual é o critério fundamental dessa classificação? Itens: 133 a 138 
 
3. Quais os cuidados que devemos ter em qualquer comunicação? Itens: 133 a 138 
 
4. Quais aptidões são necessárias aos espíritos para produzir feitos físicos como a tipologia? 

Itens: 139 a 145 
 
5. O que caracteriza um “espírito batedor”? Itens: 139 a 145 
 
6. Como um “batedor” poderia, por este método, transmitir uma mensagem de alto teor 

moral? Itens: 139 a 145 
 
7. Quais os cuidados que devemos ter neste tipo de comunicação? Itens: 139 a 145 
 
8. A Revista Espírita de Junho 1863 apresenta um artigo: “Considerações sobre o Espírito 

batedor de Carcassonne”. Analise e descreva o que mais se relaciona com o objeto do nosso 
estudo. 

Link: http://ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=2313&idioma=1  
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Estudo 14 – PNEUMATOGRAFIA OU ESCRITA DIRETA - PNEUMATOFONIA. 

PSICOGRAFIA.  Itens: 146 a 158 
 

Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. No que a pneumatografia ou escrita direta difere da psicografia? Itens: 146 a 149 

 
2. Em princípio, o que é necessário para se obter a escrita direta e como o Espírito produz 

este efeito? Itens: 148 
 
3. Que relação, entre causa e efeito, o codificador faz no item 149? Itens: 149 
 
4. Qual a relação entre os ruídos e pancadas que o Espírito pode produzir e a 

pneumatofonia? Itens: 150 a 151 
 
5. Que diferenciação podemos fazer entre os sons fisiológicos (produzidos por nosso corpo 

físico) ou pela alucinação, por exemplo, e a pneumatofonia? Itens: 150 a 151 
 
6. Quais são as características principais deste fenômeno às quais devemos ficar atentos 

para não nos enganarmos? Itens: 151 
 
7. O que podemos destacar no artigo da Revista Espírita de fevereiro de 1858 “Mademoiselle 

Clairon e o fantasma”? O que chama a atenção do estudante neste artigo? 
 
8. Todas as experiências descritas no texto para comunicar-se com os Espíritos culminaram 

na psicografia direta, utilizada até hoje para este fim. Quais os tipos de psicografia estabelecidos 
e quais são suas características? Itens: 146 e 157 

 
9. O que é mais importante: a natureza do instrumento utilizado ou o modo de obtenção da 

comunicação? Por quê? Itens: 152 a 158 
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Estudo 15 – MÉDIUNS. Itens: 159 a 166 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Por que se pode dizer que todos nós encarnados somos médiuns Por que, então, apenas 

alguns de nós são assim denominados? Itens: 159 a 163 
 
2. Quais as principais aptidões mediúnicas? Itens: 159 a 163 
 
3. Descreva resumidamente os médiuns de efeitos físicos e os dois tipos observáveis. Itens: 

159 a 163 
 
4. Por ser uma aptidão "rudimentar", mais simples, pode-se atribuir essa faculdade a espíritos 

menos desenvolvidos - mais atrasados? Itens: 159 a 163 
 
5. O que recomendam os Espíritos que se faça quando observamos a presença dessa 

faculdade em alguém próximo a nós? Itens: 159 a 163 
 
6. Como se passa do estado de médium natural(involuntário) para médium voluntário e qual a 

finalidade dessa modificação? Itens: 159 a 163 
 
7. Qual a característica principal dos médiuns sensitivos ou impressionáveis? Itens: 164 a 166 
 
8. Qual a circunstância que torna faculdade de audiência(auditivos) desagradável? Itens: 164 

a 166 
 
9. Antes de vermos as recomendações sobre obsessão, como diz o codificador no texto, que 

outras providências poderíamos tomar para mudar esse padrão desagradável? Itens: 164 a 166  
 
10. Qual a diferença entre médium audiente e falante? Itens: 164 a 166 
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Estudo 16 – MÉDIUNS (2). Itens: 166 a 177 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Qual a característica principal dos médiuns videntes que os distingue dos de dupla vista e 

das visões acidentais? Itens: 166 a 177 
 
2. Descreva a faculdade mediúnica da vidência. Itens: 166 a 177 
 
3. Por que os Espíritos recomendam que não se force o desenvolvimento desta faculdade? 

Itens: 166 a 177 
 
4. Qual a diferença entre o sonâmbulo e o sonâmbulo médium? Itens: 166 a 177 
 
5. Que papel tem o grau moral do médium na expressão da faculdade mediúnica? Itens: 166 

a 177 
 
6. Qual a diferença entre a faculdade mediúnica de curar e a especialidade de magnetizar? 

Itens: 166 a 177 
 
7. Que associação há entre a mediunidade curadora e a magnetização? Itens: 166 a 177 
 
8. Que particularidade têm os médiuns pneumatógrafos que nem todos os médiuns 

escreventes têm? Itens: 166 a 177 
 
9. Qual a utilidade desta faculdade, sendo tão rara e mais fácil escrever? Itens: 166 a 177 
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Estudo 17 – MÉDIUNS ESCREVENTES OU PSICÓGRAFOS. Itens: 178 a 184 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Descreva a evolução da psicografia desde as mesas girantes. Itens: 178 a 184 
 
2. Descreva o fenômeno da psicografia. Itens: 178 a 184 
 
3. Por que os Espíritos dizem que a psicografia mecânica é mais "preciosa" do que outras 

formas?  Itens: 179 
 
4. De que forma agem os Espíritos sobre o médium intuitivo? Itens: 180 
 
5. Dentre os médiuns psicógrafos, qual é o mais comum? Itens: 181 
 
6. Qual a característica mais marcante dos médiuns inspirados? Itens: 182 
 
7. Por que se diz que todos somos médiuns inspirados? Itens: 178 a 184 
 
8. Por que os "homens de gênios" são médiuns sem o saberem? Itens: 178 a 184 
 
9. Descreva os médiuns de pressentimentos. Itens: 178 a 184 
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Estudo 18 – MÉDIUNS ESPECIAIS (1). Itens: 185 a 192 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Que influência tem a aptidão do médium na escolha do Espírito para a comunicação? Itens: 

185 a 187 
 
2. Kardec: Para que uma comunicação seja boa, preciso é que proceda de um Espírito bom; 

para que esse bom Espírito a possa transmitir indispensável lhe é um bom instrumento; para que 
queira transmiti-la, necessário se faz que o fim visado lhe convenha. Como se pode definir um 
bom médium? Itens: 185 a 187 

 
3. Resuma com suas palavras: Itens: 188 a 190 
a) o que é comum em todos os gêneros de mediunidade? 
b) que gêneros de mediunidade podem ser agrupados na categoria dos efeitos físicos?  
c) E na categoria de efeitos intelectuais? 
 
4. Por que os médiuns curadores e Pneumatógrafos foram considerados de efeitos físicos 

nessa classificação? Itens: 188 a 190 
 
5. De acordo com o modo de execução da psicografia, os médiuns podem ser de vários tipos. 

Descreva. Itens: 191 a 192 
a) Qual está mais sujeito a enganos? Por quê?  
 
6. Conforme o grau de desenvolvimento da mediunidade qual é o tipo mais procurado para 

textos mais longos? Itens: 191 a 192 
 
7. Como se chega ao grau de excelência mediúnica? Itens: 191 a 192 
 
8. Que perigo encerra a confusão entre experiência e aptidão mediúnica? Itens: 191 a 192 
 
9. Qual é o perigo de ser um médium exclusivo? Itens: 191 a 192 
 
10. Que característica torna os médiuns de evocação especiais para este gênero de 

comunicação? Itens: 191 a 192 
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Estudo 19 – MÉDIUNS ESPECIAIS (2). QUALIDADES MORAIS. Itens: 193 a 199 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado. 

 
1. Segundo o gênero e as particularidades das comunicações, que influência exerce a 

insuficiência intelectual do médium no estilo da comunicação? Itens: 193 a 194 
 
2. Com base no texto, como se explicaria que uma pessoa que nunca frequentou uma 

escola e que poderia se considerar sem instrução intelectual, ser capaz de transmitir textos 
altamente especializados numa determinada ciência? Itens: 193 a 194 

 
3. Segundo as qualidades físicas do médium, que influência tem a condição física do 

médium na psicografia das mensagens? Itens: 193 a 194 
 
4. Descreva os tipos de médiuns imperfeitos classificados por Kardec. Itens: 195 a 196 
 
5. Dentre os médiuns imperfeitos qual (ou quais) seria o mais lamentável e por quê? Itens: 

195 a 196 
 
6. Descreva os tipos de Bons Médiuns classificados por Kardec. Itens: 197 a 198 
 
7. Com suas palavras e levando em conta o texto, como você poderia definir o bom 

médium? Itens: 197 a 198 
 
8. Qual o perigo de se forçar o desenvolvimento de uma característica mediúnica que não 

se possui? Itens: 197 a 198 
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Estudo 20 – FORMAÇÃO DOS MÉDIUNS (1). DESENVOLVIMENTO DA MEDIUNIDADE. 

Itens: 200 a 218 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Para saber se temos a capacidade da psicografia, precisamos experimentar. Como se 

pode fazer essa experimentação? Como se pratica esse atributo para bem servir? Itens: 200 a 
203 

 
2. Por que não é recomendado escolher o Espírito para nos comunicarmos? Que outras 

recomendações faz o codificador, para exercitar a psicografia? Itens: 200 a 203 
 
3. Que contribuição pode um médium escrevente e já experiente trazer a um iniciante? 

Itens: 204 a 206 
 
4. Que recomendações fazem os Espíritos para as evocações em grupos? Que vantagens 

a evocação em grupo oferece em comparação às evocações solitárias? Itens: 207 a 210 
 
5. Qual a condição especialmente necessária ao médium aprendiz, além das já citadas? 

Itens: 207 a 210 
 
6. Que cuidados devem ser observados nesses exercícios iniciais de psicografia? Itens: 

207 a 210 
 
7. Qual o grande perigo que ronda o médium principiante? Que atitudes podem ser 

tomadas para evitar que se prejudiquem em relação à mediunidade principiante? Itens: 211 a 
218 

 
8. Como podemos reconhecer um espírito mal-intencionado que tenta comunicar-se 

através de nossa mediunidade? Itens: 211 a 218 
 
9. Em que circunstâncias pode o principiante produzir, por sua livre vontade, uma 

obsessão? Itens: 211 a 218 
 
10. Pode o médium experiente abster-se do estudo? Por quê? Itens: 211 a 218 
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Estudo 21 – FORMAÇÃO DOS MÉDIUNS (2). MUDANÇA DO TIPO DE LETRA. PERDA 

E SUSPENSÃO DA MEDIUNIDADE. Itens: 219 a 220 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Os médiuns escreventes sempre mudam sua caligrafia conforme o espirito 

comunicante? Explique? Itens: 219 a 220 
 
2. Em que circunstâncias o médium pode ter suspensas as suas faculdades? Itens: 219 a 

220 
 
3. Poderá retomá-las algum dia? Itens: 219 a 220 
 
4. Se sim, do que dependerá essa recuperação? Itens: 219 a 220 
 
5. A faculdade mediúnica é um prêmio ou uma prova, missão ou expiação? Itens: 219 a 

220 
 
6. Comente este trecho do texto: "16ª Como pode um homem aperfeiçoar-se mediante o 

ensino dos Espíritos, quando não tem, nem por si mesmo, nem com o auxílio de outros médiuns, 
os meios de receber de modo direto esse ensinamento? Não tem ele os livros, como tem o 
cristão o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido 
as palavras ao lhe saírem da boca". Itens: 219 a 220 

 
7. Após analisar o artigo da Revista Espírita de Julho de 1858, “Uma lição de caligrafia por 

um Espírito”, comente o que chamou a atenção em relação ao estudo em questão.  
Link: http://ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=2406&idioma=1  
 
8. Comente o artigo da Revista Espírita de Maio 1860, “Ditados espontâneos -  Os 

Médiuns”. Qual o destaque deste artigo? 
Link: http://ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=2407&idioma=1  
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Estudo 22 – INCONVENIENTES E PERIGOS DA MEDIUNIDADE. Itens: 221 a 222 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Em que circunstância o exercício da mediunidade pode causar algum mal físico ao 

médium? Itens: 221 a 222 
 
2. Nesse caso, que atitudes deve o médium tomar? Itens: 221 a 222 
 
3. Como ficaria, então, a necessidade de trabalho através da mediunidade? Itens: 221 a 

222 
 
4. Por que os Espíritos desaconselham o exercício da mediunidade em crianças? Itens: 221 

a 222 
 
5. Qual é a exceção? Itens: 221 a 222 
 
6. Qual a idade segura para o exercício da mediunidade? Itens: 221 a 222 
 
7. Resuma o que diz o parágrafo XII da "Introdução" de O Livro dos Espíritos. Itens: 221 a 

222 
 
8. Ao lermos o artigo da Revista Espírita de Novembro 1868, “Instruções dos Espíritos - O 

verdadeiro recolhimento”, que ensinamento podemos extrair desta orientação? Comente.  
Link: http://ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=6974&idioma=1  
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Estudo 23 – PAPEL DOS MÉDIUNS NAS COMUNICAÇÕES ESPÍRITAS. Itens: 223 a 

225 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Como podemos diferenciar uma comunicação anímica (quando vem do próprio médium) 

de uma vinda de outro Espírito? Itens: 223 a 225 
 
2. Nesse caso, que conselho nos oferecem os Espíritos? Itens: 223 a 225 
 
3. Que papel exerce o Espírito do médium na comunicação, onde seu corpo físico é o 

instrumento? Itens: 223 a 225 
 
4. Quando o médium pode ser um mau intérprete? Itens: 223 a 225 
 
5. Levando-se em conta que os Espíritos podem vencer qualquer barreira material e moral 

do médium e se comunicarem, por que escolhem indivíduos mais aptos, de acordo com seus 
objetivos? Itens: 223 a 225 

 
6. Por que o Espírito precisa do concurso do médium quando quer se comunicar e não o 

faz diretamente, ditando ou escrevendo um texto, por exemplo? Itens: 223 a 225 
 
7. Que quiseram dizer os Espíritos com: "não é regular que o discípulo imponha sua 

vontade ao mestre" em relação ao exercício da mediunidade? Itens: 223 a 225 
 
8. Como se explica uma habilidade mediúnica para a pintura, por exemplo, sem que o 

médium saiba fazer qualquer desenho por mais medíocre que seja, levando-se em conta que os 
Espíritos nos usam conforme nossas próprias habilidades para se comunicarem? Itens: 223 a 
225 
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Estudo 24 – INFLUÊNCIA MORAL DO MÉDIUM. Itens: 226 a 230 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Levando-se em conta que para ser um bom médium é necessário reformar-se, ou seja, 

trabalhar nossas qualidades morais, aprimorando-as, por que dizem os espíritos que a 
moralidade do médium não está relacionada com o desenvolvimento da mediunidade? Itens: 226  

 
2. A mediunidade constitui um privilégio, um prêmio, ou é prova/expiação? Por quê? Itens: 

226 
 
3. Qual o finalidade fundamental do exercício da mediunidade? Itens: 226 
 
4. O que caracteriza o mau uso da mediunidade e que conseqüências pode trazer para o 

médium? Itens: 226 
 
5. Em que circunstâncias o médium deve refletir se a lição recebida se aplica a ele? Itens: 

226 
 
6. O que pode atrapalhar essa consciência do médium e o que fazer nesses casos? Itens: 

226 
 
7. Até que ponto a condição moral do médium pode influenciar, qualificando ou 

desqualificando uma mensagem? Itens: 227 a 230 
 
8. Poder-se-ia avaliar uma mensagem somente de acordo com o grau moral do médium? 

Por quê? Itens: 227 a 230 
a) Quais são os "sintomas" dos médiuns orgulhosos? 
 
9. O que nós podemos fazer para agravar ou fazer surgir essa situação? Itens: 227 a 230 
 
10. Como podemos ajudar um médium orgulhoso/vaidoso? Itens: 227 a 230 

ESTUDO DAS OBRAS BÁSICAS DE ALLAN KARDEC 
 

Nome do Aluno:  Devolver em: 



SOCIEDADE ESPÍRITA FRATERNIDADE LUZ E FÉ 
 
 
 
 
 
ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS 
PERGUNTAS PARA ESTUDO E RESPOSTA INDIVIDUAL  
 
Estudo 25: INFLUÊNCIA DO MEIO. MEDIUNIDADE NOS ANIMAIS. Itens: 231 a 236 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. De que natureza é “o meio” de que falam os espíritos? Itens: 231 a 233 
 
2. A intenção predominante no meio influencia diretamente as comunicações? Itens: 231 a 

233 
a) De que maneira isso acontece? 
b) O que é necessário para se ter boas comunicações em relação ao meio? 
 
3. A condição de médium ostensivo é a única que possibilita esta troca entre o mundo 

físico e o invisível? Itens: 231 a 233 
a) O “clima vibratório” da Terra, por exemplo, não seria um empecilho no teor desta 

influência? 
b) Se sim, como então somos influenciados e até acessados por Espíritos bons e 

elevados? 
 
4. Uma reunião pode ser séria, mesmo sendo constituída de espíritos atrasados? Itens: 

231 a 233 
a) Se sim, o que caracteriza esta reunião para atrair o concurso de bons espíritos? 
 
5. Para chegarmos racionalmente às mesmas conclusões ao que o estudo nos levará, 

precisamos definir o que seja a arte da prestidigitação. Você poderia explicá-la? Itens: 234 a 235 
 
6. Outro conceito a rever seria: o que é mediunidade? Itens: 234 a 235 
 
7. O que significa mediunizar? Itens: 236 
 
8. Um Espírito desencarnado pode mediunizar a matéria inerte? Por quê? Itens: 236 
 
9. Como o Espírito "fabrica" um efeito físico? Itens: 236 
 
10. Enfim, um animal pode ser médium? Por quê? Itens: 236 
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Estudo 26: OBSESSÃO (1). Obsessão simples. Fascinação. Subjugação. Itens: 237 a 

242 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Defina obsessão. Itens: 237 a 238 
 
2. Os Espíritos esclarecem que uma simples e fortuita influência, à qual todos estamos 

sujeitos, não configura uma obsessão propriamente dita. Por quê? Itens: 237 a 238 
 
3. Sendo assim, o que caracteriza uma obsessão?  
a) E como se reconhece uma obsessão simples? Itens: 237 a 238 
 
4. Em sua opinião, e com base no texto, a fascinação ocorre apenas entre encarnado e 

desencarnado? Justifique. Itens: 239 
 
5. Qual é a causa da fascinação, já que até Espíritos intelectualmente evoluídos podem 

tornar-se "vítimas"? Por quê? Itens: 239 
 
6. Como descreverias a diferença entre obsessão simples e fascinação para um leigo?  
a) Quais são os sinais de inferioridade que só o fascinado não vê? Itens: 239 
 
7. Como se prevenir da obsessão/fascinação?  
a) E como ajudar alguém que não se percebe fascinado? Itens: 239 
 
8. Quando a subjugação é moral e quando é corporal?  
a) Nos dois casos pode ocorrer no mesmo indivíduo? Itens: 240 a 242 
 
9. O que difere a subjugação (ou a fascinação) da loucura? Itens: 240 a 242 
a) Como descrever a diferença entre fascinação e subjugação para um leigo?  
 
10. Por que a possessão pode ser considerada uma subjugação?  
a) Por que a obsessão em qualquer grau, um dos maiores escolhos da mediunidade, é 

também o mais frequente? Itens: 240 a 242 
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Estudo 27: OBSESSÃO (2). Causas da obsessão. Itens: 243 a 248 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Dentre as características citadas no item 243, qual podemos considerar a mais difícil de 

ser educada e por quê? Itens: 243  
 
2. Por que se pode afirmar que a obsessão não é um "privilégio" dos médiuns? Itens: 244 
 
3. Nesse caso, qual a vantagem da mediunidade sobre a obsessão? Itens: 244 
 
4. Assim, onde está propriamente o perigo? Itens: 244 
 
5. O que leva um Espírito a obsidiar outro é sempre um motivo "justo"? Itens: 245 a 246 
 
6. Em relação à mediunidade, a obsessão só ocorre entre médiuns encarnados e espíritos 

desencarnados? Itens: 245 a 246 
 
7. Nesse caso, como age o obsessor que assedia o médium? Itens: 245 a 246 
 
81. Os critérios de avaliação citados no item 247, são úteis em quais circunstâncias? 

Itens: 247 a 248 
 
9. Dizem os Espíritos que a exclusividade do médium x Espírito não constitui 

propriamente uma obsessão; como se pode fazer essa avaliação? Itens: 247 a 248 
 
10. No caso de se constatar a obsessão, como se poderia ajudar esse médium? Itens: 

247 a 248 
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Estudo 28: OBSESSÃO (3). Meios de combatê-la. Itens: 249 a 254 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Bastam a paciência e a perseverança no bem para que o médium se livre de uma 

obsessão? Por quê? Itens: 249 a 250 
 
2. O que se constitui em caridade num caso desses? Itens: 249 a 250 
 
3. Que outras medidas pode tomar o médium em relação ao produto do seu trabalho 

nessa situação? Itens: 249 a 250 
 
4. Qual é o perigo que corre o médium não dando atenção ao que se poderia considerar 

uma obsessão simples? Itens: 249 a 250 
 
5. Como, em tese, se pode ajudar um médium subjugado? Qual a condição indispensável 

ao terceiro elemento nesse trabalho? Itens: 251 a 252 
 
6. O que pode se constituir num obstáculo a esse movimento de libertação, mesmo 

tomando-se todas as precauções sugeridas pelos Espíritos? Itens: 251 a 252 
 
7. Por que o anjo guardião do obsidiado não intervém nessa situação, já que os bons 

Espíritos têm ascendência sobre os maus? Itens: 251 a 252 
 
8. Por que não podemos atribuir tudo o que nos acontece, de bom ou de ruim, aos 

Espíritos? Itens: 253 a 254 
 
9. Como podemos relacionar essa afirmativa com o médium que não consegue se livrar 

de uma obsessão? Itens: 253 a 254 
 
10. Como um médium pode levar um mau Espírito a se corrigir? Itens: 253 a 254 
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Estudo 29: IDENTIDADE DOS ESPÍRITOS (1). Provas possíveis de identidade. 

Distinção entre bons e maus espíritos". Itens: 255 a 265 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Por que a identidade de um Espírito é uma questão secundária? It 255 a 256 
a) Há ocasiões em que a determinação dessa identidade é importante?  
 
2. Como podemos relacionar a questão da identidade com os casos de obsessão? Itens: 

255 a 256 
 
3. Por que para nós é tão importante a identidade do Espírito que se comunica? Itens: 255 

a 256 
 
4. Quando um Espírito toma uma identidade que não é sua é sempre com más intenções? 

Itens: 255 a 256 
 
5. O que faz com que um Espírito não queira responder a uma pergunta? Itens: 257 a 258 
 
6. Por que Kardec recomenda que se aguarde que o Espírito se identifique, antes de 

realizar perguntas? Itens: 257 a 258 
a) Que tipo de provas um Espírito pode dar de sua identidade? 
 
7. Exigir que o Espírito se expresse ou pronuncie o nome de Deus é uma maneira segura 

de atestar sua identidade? Por quê? Itens: 259 a 261 
 
8. O que poderia ser considerado supostamente uma identidade verdadeira?  
a) Qual é a melhor e mais segura prova de identidade?  
b) A que identidade se refere essa questão? Itens: 259 a 261 
 
9. A que requisitos devemos nos prender para identificar o autor da mensagem recebida? 

Itens: 262 a 265 
 
10. A inteligência atestada pode ser um indício infalível de superioridade do Espírito? Itens: 

262 a 265 
a) Que características encerra a comunicação de um Espírito elevado? 
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Estudo 30: IDENTIDADE DOS ESPÍRITOS (2). Distinção entre bons e maus espíritos 

(2). Questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos. Itens: 266 a 268 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Os espíritos nos recomendam o uso do bom senso na avaliação das mensagens 

recebidas. Como podemos qualificar nosso julgamento para que possamos reconhecer o valor 
dessas mensagens? Itens: 266 a 267 

 
2. "Os bons Espíritos só dizem o que sabem"; bons espíritos, aqui significam sempre 

Espíritos Superiores? Itens: 266 a 267 
 
3. De acordo com o item 2ª, como poderíamos descrever o maior perigo a que um médium 

está sujeito? Itens: 268 
 
4. Qual a razão que leva um bom espírito a declinar um nome para que seja identificado 

como tal?  
a) Como distinguir o verdadeiro do falso, segundo Kardec? Itens: 267 e 268 
 
5. Por que Deus permite que passemos por essa experiência de sermos enganados por 

espíritos mal intencionados que usam nomes respeitáveis para se identificarem? Itens: 268 
 
6. Como um espírito mau serve de lição para o médium imprevidente? 
a) Se sinceramente nos esforçamos ao máximo para sermos bons médiuns, podemos nos 

sentir seguros em relação aos enganadores? Itens: 268 
 
7. Explique essas afirmativa: "Espíritos perversos e invejosos podem fazer, no terreno do 

mal, o que fazem os homens". Itens: 268 
 
8. Qual seria nossa possível relação com os bons espíritos, se sinceramente nos 

esforçamos ao máximo para sermos bons médiuns? 
a) O que significa "ser um bom médium"? Itens: 268 
 
9. A impressão boa ou má que nos causa a aproximação de um espírito é sinal seguro da 

sua condição moral? Itens: 268 
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Estudo 31: EVOCAÇÕES (1). Considerações gerais. Espíritos que se podem evocar. 

Itens: 269 a 279 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Por que se acredita ser mais conveniente a evocação de determinado espírito em vez 

de se evocar quem quiser vir, ou seja, qualquer um que queira? Itens: 269 
 
2. Que vantagens/desvantagens há nessas duas maneiras de agir? Itens: 269 
 
3. Qual deve ser nossa atitude perante um espírito que se tenha evocado e que atende ao 

nosso chamado? Por quê? Itens: 270 a 273 
 
4. Por que é recomendado que se faça a evocação em nome de Deus? Itens: 270 a 273 
 
5. Que cuidados devemos ter com as evocações de caráter particular? Itens: 270 a 273 
 
6. Considerando-se que todo espírito pode ser evocado, forçosamente o que evocarmos 

atenderá nossa evocação? Por quê? Itens: 274 a 279 
 
7. Que obstáculos o médium pode oferecer à manifestação do espírito? Itens: 274 a 279 
 
8. É conveniente que se evoque espíritos maus? Por quê? Itens: 274 a 279 
 
9. Qual é a atitude do guia do médium nessas circunstâncias? Itens: 274 a 279 
 
10. Interprete essa afirmação de São Luís: "O nome de Deus só tem influência sobre os 

Espíritos imperfeitos, quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com 
autoridade". Itens: 274 a 279 
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Estudo 32: EVOCAÇÕES (2). Linguagem de que se deve utilizar com os 
Espíritos. Utilidade das evocações particulares. Itens: 280 a 282  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Por que o codificador nos recomenda a não usarmos as fórmulas de deferências que 

utilizamos para falar com os encarnados de grande projeção social ao nos dirigirmos a esses 
mesmos quando desencarnados? Itens: 280  

 
2. O que, na verdade, pode-se considerar como uma deferência ao nos dirigirmos a 

espíritos verdadeiramente superiores? Itens: 280 
 
3. Como devemos nos dirigir, então, a um espírito notadamente inferior, sendo ele mau ou 

bom? Itens: 280 
 
4. Por que o codificador considera que é mais adequada a relação com espíritos mais 

próximos de nós, tanto os de condições inferiores quanto os que já estão acima na escala 
espírita, ou no mesmo patamar evolutivo que nós? Itens: 281 

a) Que oportunidade temos de sermos úteis nessas relações com nossos iguais, ou quase 
iguais?  

 
5. Todos os preceitos relacionados até o item 4 nos dizem das condições de evocação, as 

quais já estudamos. Assim é correto evocar um familiar já falecido para que nos ajude numa 
aflição ou que responda a alguma questão? Itens: 282 

 
6. Levando em conta o que vimos até aqui, qual o papel do Centro Espírita nessas 

questões? Itens: 282 
 
7. A evocação em nome de Deus sempre afastará os maus espíritos? Por quê? 
 
8. Explique o fenômeno da ubiquidade. Itens: 282 
 
9. Por que os espíritos verdadeiramente elevados não respondem às nossas evocações? 

Itens: 282 
 
10. Por que não é recomendável evocar-se alguém que desencarnou recentemente? 

Itens: 282 
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Estudo 33: EVOCAÇÕES (3). Evocação dos animais. Evocação das pessoas vivas. 

Telegrafia humana. Itens: 283 a 285  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Defina mediunidade. Itens: 283 
 
2. Por que se pode afirmar que a evocação de um animal é impossível, mesmo se ele vier 

a permanecer algum tempo (como agora se sabe) na espiritualidade? Itens: 283 
 
3. Que conclusões podemos também tirar depois de lermos o texto? Itens: 283 
 
4. Que efeito o corpo físico exerce na evocação de pessoas encarnadas? Itens: 284 
 
5. Como fica o corpo físico do evocado quando o espírito atende ao chamado? Itens: 284 
 
6. É mais fácil evocar-se uma pessoa encarnada ou desencarnada? Itens: 284 
 
7. Por que devemos nos abster de evocar pessoas encarnadas? Itens: 284 
 
8. Em que condições não é aconselhado evocar-se encarnados? Itens: 284 
 
9. Porque se diz que a telegrafia é a linguagem dos espíritos?. Itens: 285 
 
10. Explique como você entende a telegrafia humana? Itens: 285 
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Estudo 34: PERGUNTAS QUE SE PODEM FAZER AOS ESPÍRITOS (1). Observações 

Preliminares. Perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos. Perguntas sobre o 
futuro. Itens: 286 a 289 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Se o que importa fundamentalmente aos espíritos é a forma e o fundo quando se 

elaboram as perguntas, como se deve organizar esse questionário e o que se deve observar 
nessa tarefa?  

a) Por que esse planejamento é tão importante? Itens: 286 a 287 
 
2. O que se deve evitar nesses questionamentos? Itens: 286 a 287 
 
3. Como esse planejamento pode nos auxiliar para que só os bons espíritos "ouçam" e 

respondam nossas questões? Itens: 286 a 287 
 
4. O que leva um espírito sério a não responder a uma pergunta feita com seriedade? 

Comente. 
a) É levado em conta o caráter da pergunta ou o caráter de quem formula a pergunta? 

Itens: 288 
 
5. O que pode produzir uma mistificação nesses questionamentos? Itens: 288 
 
6. Como você definiria uma pergunta simpática aos bons espíritos? Itens: 288 
 
7. Por que, do ponto de vista do nosso progresso moral, não é aconselhável que 

busquemos conhecer o futuro? Itens: 289 
 
8. O conhecimento do futuro é-nos útil em algumas circunstâncias? Quais? Itens: 289 
 
9. Sob qual critério devemos analisar uma revelação sobre o futuro? Itens: 289 
 
10. o artigo da Revista Espírita de  Agosto de 1860, “Ditados espontâneos e dissertações 

espíritas - O saber dos Espíritos” nos apresenta uma constatação. Descreva e comente essa 
constatação. 

Link: http://ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=2523&idioma=1  
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Estudo 35: PERGUNTAS QUE SE PODEM FAZER AOS ESPÍRITOS (2). Sobre as 

existências passadas e futuras. Sobre os interesses morais e materiais. Sobre a destinação 
dos espíritos. Sobre a saúde. Sobre as invenções e descobertas. Sobre os tesouros ocultos. 
Sobre os outros mundos: 290 a 296 

 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 

a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 
com o grupo. 

b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 
eletrônico.  

c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 

1. O que seria mais útil conhecer: o passado ou o futuro? Por quê?  
a) Que critério nos levaria a crer que, de fato, um acontecimento do passado é uma 

revelação séria? Itens: 290 
 
2. Justifique essa afirmação: "estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o 

vosso passado". Itens: 290 
 
3. Em sua opinião quem são "os que simulam pedir a luz e se comprazem nas trevas"? 

Itens: 291 
a) O que faz com que bons espíritos se afastem de nós quando pedimos alguma ajuda?  
 
4. O que não é conveniente pedirmos aos nossos espíritos familiares? Por quê? Itens: 291 
 
5. Que intenção deve ter o evocador ao questionar o espírito sobre a sua condição no 

mundo espiritual? Por quê? Itens: 292 
a) Que utilidade terá para os encarnados as resposta desses espíritos?  
 
6. O que pode nos impedir de conhecer o consequente futuro para determinado espírito 

evocado? Itens: 292 
 
7. Por que um sábio terreno (encarnado) pode vir a ser considerado um ignorante no meio 

espiritual? Itens: 293 
a) Que critérios devemos seguir para pedir conselhos sobre a nossa saúde a um espírito?  
 
8. É possível pedir aos Espíritos o conhecimento de uma descoberta científica para 

revolucionar o mundo e enriquecer? Por quê? Itens: 294 
a) O que fazer para ter a assistência dos Espíritos em um trabalho científico?  
 
9. O que pensar das pessoas que buscam a assistências dos Espíritos para ganhar na 

loteria ou qualquer outro tipo de tesouro? Itens 295 
a) O que faz com que um Espírito se apegue a um “tesouro”? Itens 295 
 
10. Por que o conhecimento sobre outros mundos podem nos ser úteis? Itens 296 
a) Como saber se a informação é confiável? Itens 296  
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Estudo 36: CONTRADIÇÕES E MISTIFICAÇÕES. Itens: 297 a 303  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. O que nos leva, muitas vezes, ao equívoco, às contradições, quando nos referimos aos 

fenômenos espíritas? Itens: 297 a 300 
 
2. Por que não há uma concordância geral entre os espíritos no que concerne aos 

preceitos básicos da Doutrina? Itens: 297 a 300 
 
3. Que analogia podemos fazer entre as contradições humanas e espirituais? Itens: 297 a 

300 
a) Qual é o papel do Espiritismo no que tange a essa distinção?  
 
4. Como minimizar as contradições de interpretação entre espíritos e médiuns?  
a) Como se pode explicar que: "As respostas, (...) embora diferentes, seriam 

fundamentalmente idênticas."? Itens: 301 
 
5. Como se pode avaliar uma comunicação que venha de lugares diferentes por médiuns 

diferentes e parecem se contradizer? Itens: 301 
 
6. Como explicar essa afirmação: "... não é a resposta que é contraditória, mas a maneira 

por que é dada"? Itens: 301 
 
7. O Espírito Verdade nos ensina que "(...) o Espiritismo tem de mais belo e de mais 

consolador: as relações do mundo visível com o mundo invisível". Porque este é um aspecto 
consolador? Itens: 301 

 
8. Como é possível que, apesar de desencarnar e reencarnar inúmeras vezes, ainda há 

espíritos (encarnados e desencarnados) que dizem não haver reencarnação? Itens: 301 
a) Isso depende ou não do grau de evolução moral do espírito? Explique. 
b) Como o erro nos pode ser útil? Itens: 301 
 
9. De onde derivam as contradições nas comunicações espíritas? Não deveriam todos 

dizer a mesma coisa, mesmo que com palavras diferentes, já que a verdade é uma só? Itens: 
302 a 303 

 
10. Por que dizem os espíritos que as mistificações são os inconvenientes que melhor 

podemos evitar? Itens: 302 a 303 
a) Assim, como podemos evitar? 
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Estudo 37: CHARLATANISMO E TRAPAÇAS. Itens: 304 a 323  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Por que o fato de um médium pretender ter ganho financeiro com sua faculdade não é 

garantia de má fé, de trapaça? Itens: 304 a 306 
a) Que consequências isso traria? 
 
2. Por que se pode dizer que os médiuns de efeitos físicos estão excluídos dessa 

categoria? Itens: 307 a 308 
 
3. No que se constitui "o mais puro desinteresse"? Itens: 307 a 308 
 
4. Como deve proceder um médium que precisa ganhar dinheiro para sobreviver? Itens: 

309 a 313 
 
5. Ao dizer que a: "possibilidade de haver médiuns interesseiros, se bem que honrados e 

conscienciosos, porquanto há gente honesta em todos os ofícios" o codificador afirma que em 
alguns casos é lícito ganhar-se dinheiro com os frutos da mediunidade? Quando? Por quê? 
Itens: 309 a 313 

 
6. Em que situação estão os sonâmbulos que "que empregam sua faculdade de modo 

lucrativo"? Itens: 309 a 313 
 
7. Enfim, o que caracteriza o embuste? Isso significa que nenhum espírito se comunica 

nas situações de exploração por parte do médium? Itens: 309 a 313 
 
8. Qual a principal garantia contra a fraude? Itens: 314 a 318 
a) O que, principalmente nas manifestações físicas, é conveniente observar para não ser 

enganado? 
b) Como o Espiritismo pode nos ajudar nesse caso das fraudes? 
 
9. Por que "Só os pensamentos expressos, quer venham de um médium mecânico, quer 

de um intuitivo, audiente, falante ou vidente, afastam todas as dúvidas"? Itens: 318 a 323 
 
10. Como o Espiritismo nos esclarece no caso das fraudes? Itens: 318 a 323 
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Estudo 38: REUNIÕES E SOCIEDADES ESPÍRITAS (1). Reuniões em geral. Itens: 324 

a 333  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Que proveito um observador atento poderá tirar numa "reunião frívola"? Itens: 324 a 326 
 
2. As reuniões experimentais poderiam ser confundidas com as frívolas? Como? Itens: 324 

a 326 
 
3. Que contribuição trouxeram a observação das reuniões experimentais? Itens: 324 a 326 
 
4. Quais os objetivos ou finalidades devem ter as reuniões consideradas sérias? Itens: 327 

a 329 
 
5. Numa reunião séria, qual o objetivo quando se estuda os fenômenos, além dos estudos 

morais? Itens: 327 a 329 
 
6. Que contribuição podem trazer, especialmente aos médiuns, as reuniões de estudos? 

Itens: 327 a 329 
 
7. A condição que impõe a intenção séria protege a reunião da influência dos espíritos mal 

intencionados? Itens: 330 a 333 
 
8. Qual a condição, dentre todas, é fundamental para que uma reunião seja chamada de 

"ser coletivo"? Itens: 330 a 333 
 
9. Que contribuição pode trazer a disciplina nas reuniões sérias? Itens: 330 a 333  
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Estudo 39: REUNIÕES E SOCIEDADES ESPÍRITAS (2). Sociedades propriamente 

ditas. Itens: 334 a 342  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Qual é ou deve ser a finalidade de uma associação ou sociedade espírita? Itens: 334 a 

335 
 
2. O que impede ainda certos grupos tanto pequenos quanto grandes de permanecer 

unidos em uma associação ou sociedade espírita por muito tempo? Itens: 334 a 335 
 
3. Qual a condição, dentre todas, é fundamental para que uma sociedade espírita siga 

unida e coesa, embora aberta? Itens: 334 a 335 
 
4. Que contribuição pode trazer a disciplina nas casas espíritas? Itens: 334 a 335 
 
5. Como maus espíritos conseguem introduzir a discórdia, por exemplo, num grupo de 

estudos em uma casa espírita? Itens: 336 a 339 
 
6. O que podemos fazer para resolver essa situação quando já estiver instalada? Itens: 

336 a 339 
a) E quais cuidados devemos ter para evitar tal interferência? Itens: 336 a 339 
 
7. Qual a ação específica da prece em um grupo espírita? Itens: 340 a 342 
 
8. Por que a caridade é citada como exemplo de conduta para a proteção do grupo contra 

invasões do mal? Itens: 340 a 342 
 
9. Levando-se em conta os preceitos da caridade, qual deve ser nossa conduta em 

relação aos elementos causadores de discórdia, por exemplo? Itens: 340 a 342 
 
10. De quem é a responsabilidade para uma Casa Espírita merecer o título de sociedade 

verdadeiramente séria? Que características Kardec aponta para que isso aconteça? Itens: 340 
a 342 
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Estudo 40: REUNIÕES E SOCIEDADES ESPÍRITAS (3). Assuntos de estudos. 

Rivalidade entre Sociedades. Itens: 343 a 350  
 

Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a) Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b) Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo eletrônico.  
c) Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d) Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   

 
1. Se poderia dizer que, para fins de instrução e estudo, seria mais útil a relação com 

espíritos mais ou menos atrasados em relação ao nosso grau evolutivo? Por quê? Itens: 343 a 
344 

 
2. Qual o cuidado fundamental deve ter o grupo no exame das comunicações espontâneas? 

Por quê? Itens: 345 a 347 
 
3. Como se poderia classificar a sessão descrita no item 346? Itens: 345 a 347 
 
4. No artigo do livro Viagem Espírita em 1862; Instruções particulares dadas aos grupos em 

resposta a algumas das questões propostas (I) descreva: 
a) Que atitude propõe Kardec aos espíritas, para que combatam os detratores do 

Espiritismo? 
b) Qual a tática citada por Kardec, os pseudo amigos do Espiritismo usam para alcançar 

seus fins?  
Link: http://ipeak.net/site/estudo_janela_conteudo.php?origem=2586&idioma=1  
 
5. Dê um exemplo de quando se pode prescindir dos médiuns em reuniões espíritas. Itens: 

345 a 347 
 
6. Que critérios os grupos espíritas devem adotar (autoexame) para não se desviarem do 

caminho da verdade? Itens: 348 a 350 
 
7. E qual seria o “objetivo providencial” a ser buscado pelos grupos? Itens: 348 a 350 
 
8. Defina com suas palavras o que significa “Espiritismo cristão e humanitário”. Itens: 348 a 

350 
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Estudo 41: DISSERTAÇÕES ESPÍRITAS (1). Cap. 31, Itens: 1 a 10  
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Como você explicaria para um leigo a “fé estéril”? Item 1 
 
2. A que era de renovação Chateaubriand poderia estar se referindo? Item 2 
a) Poderíamos dizer que esse texto é atual ou se refere a outra época, haja vista quando 

foi escrito? 
b) Que sinais poderíamos citar da chegada de novos tempos? 
 
3. Por que Rousseau fala não em revelação, mas em confirmação pelo Espiritismo? 
a) Poderíamos dizer que ainda “Está toda por criar-se a preocupação das questões 

morais, ou seja, ainda priorizamos as questões materiais”? Item 3 
 
4. Os espíritos instruem: “trata-se unicamente de compreenderdes que o que vem de um 

Espírito bom não pode prejudicar a quem quer que seja e que tudo o que seja mal só de um 
mau Espírito pode provir”. Como você coloca isso em prática? Item 4 

 
5. Qual a melhor maneira de praticar esse proselitismo do qual fala São Bento? 
a) Se a doutrina está solidamente plantada, porque a necessidade dos prosélitos? Item 5 
 
6. Qual é, em síntese, o conselho que nos dá são Luis? Item 6 
 
7. Qual habilidade devemos desenvolver para sermos fortes e firmes nas nossas 

convicções como diz Channing? Item 7 e 8 
 
8. Qual é o apelo de Jesus aos homens nessa mensagem? Item 9 
a) No que consiste basicamente esse cuidado do codificador de atribuir essa mensagem a 

Jesus? 
 
9. Como reconhecer o chamamento do bom espírito designado para nos orientar? Item 10 
a) O que move este espírito a nos orientar quando nem mesmo o ouvimos? 
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Estudo 42: DISSERTAÇÕES ESPÍRITAS (2). Cap. 31 Itens: 11 a 22 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. O que mudou no mundo para que fosse possível o advento (e a aceitação) do 

Espiritismo? Item 11 
a) De que progresso (da elevação moral soou para a Humanidade), cuja aurora fala Pedro 

Jouty? 
 
2. A que “escolho” se refere Joana d’Arc? Item 12 
a) Como colocar-se “em guarda”? 
 
3. Como fazer o exercício de manter nossas ações em harmonia com a nossa 

consciência? Item 13 
 
4. Como descrever ou definir esse desinteresse de que fala Delphine? Item 14 
 
5. O que nos leva a cair nessa armadilha e como evitá-la? Item 15 
 
6. Que função o recolhimento tem numa reunião séria? Item 16 
a) Como nos tornarmos “uma das colunas do novo edifício”? 
 
7. Por que São Luís nos aconselha a não nos preocuparmos com as questões científicas 

da Doutrina? 
a) Deixando de lado também os efeitos físicos, com que, então, devemos nos ocupar? 

Item 17 e 18 
 
8. Por que São Luís nos diz que a humildade nos livra do mal – “o mal se apossaria de 

vossa alma”? Item 19 e 20 
a) O que São Vicente quis dizer com isso: “indulgência e uma tolerância recíprocas 

presidam às vossas relações”?  
b) É possível cultivar essas qualidades? Como? 
 
9. Por que, segundo Fénelon, uma reunião em sociedade espírita com poucos 

participantes é mais proveitosa? Item 21 e 22 
a) Qual a verdadeira luta as sociedades espíritas de uma mesma região devem 

empreender? 
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Estudo 43: DISSERTAÇÕES ESPÍRITAS (3). Cap. 31 Itens: 23 a 34 
 
Metodologia de estudo a ser aplicada: 
a. Leia o conteúdo de O Livro dos Médiuns indicado para o estudo do próximo encontro 

com o grupo. 
b. Responda por escrito as perguntas abaixo. Pode ser em papel ou em arquivo 

eletrônico.  
c. Leve suas respostas para o encontro de estudo com o grupo. 
d. Participe das dinâmicas propostas pelos monitores para fixar o aprendizado.   
 
1. Por que São Luiz insiste na questão da concentração, do silêncio? Isso é uma 

necessidade nossa ou dos espíritos? Item 23 e 24 
 
2. Qual o seu entendimento desta afirmação: “A divergência favorece a substituição dos 

Espíritos bons pelos maus e quase sempre são estes que respondem às questões propostas”? 
Item 23 e 24 

a) Na sua experiência, como contornar as opiniões divergentes numa reunião séria, sem 
causar tumulto? 

 
3. Como você interpretaria a advertência feita por Massillon? Item 25 e 26 
a) No conselho de São Paulo, como evitar o “espírito de discórdia e dissensão”? 
 
4. Como você caracterizaria este tipo de obsessão de que fala Erasto?  
a) Quem é a “vítima” preferida deste tipo de obsessor? Por quê? 
b) Como se precaver dessa influência funesta? Item 27 
 
5. Como reconhecer uma comunicação dos “falsos profetas”? Como nos capacitar para 

este “exame”? Item 28 
a) Como se precaver dessa influência perniciosa? 
 
6. Se poderia dizer que essa comunicação veio de um “falso profeta”? Por quê? Item 29 
 
7. Que juízo fazer depois de examinar essas três considerações? Item 30, 31 e 32. 
 
8. Na comunicação atribuída a Jesus, o que você destacaria para atestar a inverdade da 

assinatura? Item 33 e 34 
a) O que você destacaria na segunda mensagem? 
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