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Diversidade dos Carismas 

de Hermínio C. Miranda 

Este título refere-se a 2 volumes sobre a Teoria e Prática da Mediunidade e, logo no primeiro, há uma 
citação de Paulo de Tarso alusiva ao título escolhido para estes documentos, «Há diversidade de carismas, 
mas o espírito é o mesmo (I Co 12,4)». 

No 1º volume estão indexados 12 capítulos com temas que versam fases do desenvolvimento de uma 
médium, do trabalho mediúnico e de fenómenos espirituais. O volume seguinte está subdividido em 9 
capítulos sobre assuntos como a aura, canais e orientação espiritual. 

Hermínio Miranda diz, na Introdução, que «não há como negar que o maior interessado no estudo da 
mediunidade é o próprio médium […] A mediunidade não é uma doença, nem indício de desajuste mental 
ou emocional – é uma afinação especial de sensibilidade […] Não é nada fácil à pessoa que descobre em 
si os primeiros sinais de mediunidade encontrar acesso ao território onde as suas faculdades possam ser 
entendidas, identificadas, treinadas e, finalmente, praticadas com proveito para todos. O médium precisa 
de recolhimento para o exercício de suas actividades, mas não deve ser um trabalhador solitário. Ele 
necessita de todo um sistema de apoio […] Peça decisiva nesse contexto é o grupo incumbido de 
trabalhar mais directamente junto dele. Exige-se dessas pessoas não apenas um bom preparo doutrinário 
e experiência, como outros atributos, de maturidade e sensibilidade, que lhes permitam posicionar-se 
como amigos e companheiros de trabalho e não como chefes, mestres, gurus ou proprietários do 
médium»  

Nas páginas seguintes o autor relata os primeiros passos de uma pré-aprendiz: «Muitos problemas teria 
ali, na difícil fase que se seguiria, mas isto ainda era futuro, impenetrável até mesmo às suas faculdades 
premonitórias. Aquela noite, contudo, ficou marcada para sempre em sua memória por um verdadeiro 
sismo emocional, que a colocaria em estado de intensa agitação íntima e lhe deixaria uma sequela de 
muitos conflitos. É que, no orador da noite, ela identificou a figura central de suas vidências e sonhos, 
durante os quais cenas emocionais eram revividas com toda a intensa carga emocional que nelas se 
depositara […] Se lhe fora exigida uma cota tão elevada de tenacidade e decisão apenas para que lhe 
indicassem o caminho, seria agora necessário acrescentar paciência e até humilde resignação à sua 
obstinação em servir de maneira adequada à causa que desejava adoptar» 

Um procedimento sistemático, nesta obra, consiste em apresentar referências ou citações de outros 
autores a propósito de cada tema e, por exemplo em Reflexões sobre a humildade diz o autor, entre 
citações de Allan Kardec e Boddington, que a «mediunidade equilibrada e funcional resulta de esforço, 
cultivo, aprimoramento não apenas da faculdade em si, mas do carácter e comportamento da pessoa. Em 
outras palavras: é o resultado de um trabalho consciente, às vezes longo, monótono, cansativo e sem 
brilho a que muitos aspiram. Não é também para ser forçada […] Qualquer que seja, porém, o tipo de 
mediunidade em desenvolvimento, é preciso que o médium em formação promova um severo e honesto 
auto-exame, a fim de identificar em que aspectos de comportamento precisa mudar e que eventuais 
virtudes ou qualidades pessoais devem e podem ser revigoradas. E para isso também uma boa dosagem 
de humildade será de vital importância»   

Noutro capítulo está uma descrição deste teor: «Tal era o realismo da cena que Regina [médium] teve a 
ilusão de estar acordada, em estado de plena vigília no corpo físico. E por isso parecia-lhe que a mãe 
também estava ali, em carne e osso, viva. Não conseguiu falar muito. – Oh, minha mãe. É a senhora? Ela 
confirmou. Tinha um ar de cansaço e tristeza, a voz era lenta e arrastada como se estivesse exausta. E 
começou a reclamar, muito confusa, por não estar entendendo as coisas. – Mamãe – disse Regina 
suavemente – A senhora não está mais aqui entre os vivos. A senhora já morreu, minha mãe. Não pode 
mais ficar aqui. A pobre senhora olhou-a perplexa e confusa, e respondeu com outras perguntas: - Será, 
minha filha? Então é isso? – É, sim, mamãe. A senhora não vê? Eu nem abri a porta e a senhora entrou 
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assim mesmo. Coitadinha, parece que pela primeira vez em todos aqueles anos – cerca de seis – ela 
começou a entender o que lhe acontecera. Olhou a filha com profunda amargura e disse, angustiada: - 
Ah, minha filha, então é isso! Agora estou entendendo» 

Sobre psicosfera refere-se que «Regina é particularmente sensível à psicosfera das cidades e, dentro 
destas, de determinados locais, fenómeno que faz lembrar o que denominamos alhures de psicometria 
ambiental. Cada cidade tem, a seu ver, uma espécie de aura vibratória específica mais pura ou mais 
poluída, segundo as correntes de pensamento nelas dominantes […] Certos locais se apresentam, à sua 
sensibilidade, particularmente aflitivos» 

E sobre o tema da aura escreve: «Essa borda perispiritual que se irradia para o exterior e forma, em 
torno do corpo, uma espécie de atmosfera é a aura […] para configurar a importância da aura no ser 
humano […] a radioscopia da nossa intimidade física e espiritual para aqueles que têm os olhos de ver 
de que nos falou Jesus» 

Em Canais de comunicação há a seguinte informação: «Contemplado em estado de repouso, o disco de 
Newton apresenta, distintamente, as suas sete cores fundamentais. Levado, porém, a uma velocidade 
específica, as cores como que se fundem numa só e ele se apresenta totalmente branco. Não que as cores 
componentes deixassem de existir no disco, mas a vista do observador é que, incapaz de acompanhar a 
velocidade do disco, percebe apenas a tonalidade resultante […] Quando duas entidades evoluídas se 
comunicam no mesmo nível de frequência mental, o pensamento é um todo e, ao mesmo tempo, 
constituído de partes que o integram» 

Termina este Destaque como o capítulo final desta obra, na temática carismas e caridade, e onde se 
afirma: «Entendeu Regina, desde que se aplicou ao exercício regular da mediunidade, que alguma 
actividade assistencial paralela era de vital importância para que a caridade espiritual, que estava 
procurando exercer, fosse complementada, balanceada e sustentada pela caridade material. Por isso, tão 
cedo passou a frequentar regularmente uma instituição espírita, apresentou-se como voluntária ao 
atendimento de necessitados, tarefa que considerava necessária à sua reeducação espiritual […] Por 
isso é que os gregos, que sabiam das coisas, criaram raízes semelhantes para caridade e para carismas 
[…] como o fez Paulo, que a caridade é também um dom mediúnico […] aliás o caminho mais excelente, 
no dizer do Apóstolo.» 

 


