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Técnicas e
Recursos
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O Envolvimento Espiritual nos
Demais Membros da Equipe.

Médium "Inconsciente". 
05

A Ligação do Epírito Comunicante
ao Médium Psicofônico.

As Propostas de Acordos com o
Grupo.



O
Desenvolvimento

do Diálogo
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O Objetivo do Diálogo é
Compreender "O Núcleo" das
Dificuldades do espíritos
Comunicante.
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O Dialogador Receber o Espírito
com uma Saudação Sincera e
Cortês. Paciência, Tolerância e
Observação. 



08As Respostas ao Espírito
Comunicante, devem ser
Realizadas pelo Dialogador*.

Deixar o Espírito Falar, mas
Mantendo o Equilíbrio para cada
caso. 

Quando o Espírito não quer falar.



Linguagem
Enérgica
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"Isto não exclui, por certo, a
necessidade, às vezes, de uma palavra
mais enérgica; mas, o momento de
dizê-la tem que ser buscado com
extrema sensibilidade, tato e
oportunidade. E, se for necessário
dizê-la, é preciso que a voz não se
altere a ponto de soar violenta,
autoritária ou rude. A energia não está
no tom de voz, mas naquilo que
dizemos." [p.290] / (p.171). 10



A Prece
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— Vamos orar? Ou: — Agora vou fazer
uma prece." [p.297] / (p.175)

"No momento propício — e mais uma
vez temos que recorrer à intuição e ao
senso de oportunidade — convém
dirigir-se ao próprio Espírito e
propor-lhe a prece. (...) Basta dizer,
por exemplo:
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O Passe
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"Em suma: o passe tem importante lugar no
trabalho mediúnico, mas precisa ser
utilizado com prudência e sob cuidadosa
orientação dos trabalhadores
desencarnados. Não deve ser empregado
para atordoar o manifestante, exatamente
quando precisamos de sua lucidez para
argumentar com ele sobre o seu problema;
mas, às vezes, precisa ser aplicado
exatamente para serená-lo e prepará-lo
para outra ocasião, em que se apresentará
mais receptivo." [p.310] / (p.182)
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Recordações
do Passado
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"Os técnicos desencarnados limitam-
se a manipular, com respeito e
dignidade, os recursos necessários
para desencadear o processo
terapêutico, como o médico que
ministra um remédio amargo,
justificado pela expectativa da cura
de seu doente." [p.314] / (p.185)
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A Crise
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"Aos primeiros sinais de que a reação
salutar começou, o doutrinador deve
abandonar sua técnica de contestação e
argumentação, para entrar na fase de
doutrinação propriamente dita. É hora de
falar-lhe com carinhosa franqueza,
tentando mostrar-lhe a inutilidade de seu
desesperado esforço de lutar contra
Deus e, portanto, contra seus próprios
interesses pessoais." [p.327] / (p.192)
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Perspectivas
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"Em resumo: o trabalho prossegue no
mundo espiritual, junto ao companheiro
resgatado dos porões tenebrosos da
dor e reconvertido à doutrina do amor;
mas a nós, encarnados, a participação
— ainda que importante, em certos
casos — será mais modesta ou, pelo
menos, de outra natureza, que não diga
respeito especificamente ao trabalho
mediúnico." [p.337] / (p.199)
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O Intervalo
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"Para resumir e insistir num ponto, já
mencionado, alhures, neste livro: o trabalho
de doutrinação não se resume às poucas
horas em que conversamos diretamente
com os Espíritos incorporados aos nossos
médiuns; ele se projeta ao longo dos dias e
segue nas realizações da noite, quando, em
desdobramento, acompanhamos nossos
mentores, nos contactos e nas tarefas que
se desenrolam no mundo do Espírito."
[p.297] / (p.175)
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Sonhos e
Desdobramentos
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"Disso tudo podemos sumarizar uma observação final: a
maior parte do trabalho mediúnico, não é a que se realiza
em torno da mesa, no dia da sessão; é a que se desdobra
para além dos nossos grosseiros sentidos físicos, enquanto
nosso corpo repousa. Aqui e ali, em modestas posições de
meros aprendizes, participamos de tais atividades.
Tenhamos cuidado para não comprometê-los com o nosso
despreparo e a nossa incúria. Aproximemo-nos com
respeito da hora em que nos preparamos para adormecer,
cansados das lutas do dia. Os companheiros que nos estão
esperando podem ser aqueles que nos arrastam para os
porões escuros do desvario, ou os que nos guiam os passos
incertos nas trilhas do bem. Depende de nós a decisão:
vamos pela escura e tortuosa viela que desce, ou
preferimos a estrada que sobe, reta e iluminada?" [p.353] /
(p.208)
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Resumo e
Conclusões
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[p.357-358] / (p.211)

* Formação doutrinária.

* Evangelização.

* Autoridade moral.

* Fé.
* Amor.
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Fim do 
6º Módulo
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