
CORRENTE MEDIÚNICA 

 

O que é corrente mediúnica? 

Quando falamos sobre corrente mediúnica há duplo sentido. Você sabia disso? 

Há uma corrente mediúnica entre você e o espírito (guia) e outro tipo de corrente mediúnica 

entre você e seus irmãos de corrente (encarnados). Vamos então aos conceitos que acredito e 

vivencio no TVB: 

Corrente Mediúnica entre você e um espírito: são os instantes anteriores a incorporação e 

que logo após esta se tornam mais latentes ainda de concentração, controle das emanações 

mentais e permanecer em pensamento contínuo. 

Corrente Mediúnica entre você e seu irmão de corrente: é a concentração nos trabalhos, nas 

energias, na sua doação como médium e serviço como “cavalo”. 

Perceba que ambas situações a CONCENTRAÇÃO é a palavra de ordem. Seja enquanto o ritual 

inicial se faz, seja momentos anteriores a incorporação, você deve estar totalmente 

CONCENTRADO. 

Concentrar é reunir seus pensamentos e energias em um único foco ou ainda meditar 

profundamente sobre um assunto. Sem a concentração não há uma incorporação eficaz e a 

frustração do médium será certa. 

Como concentrar-se na corrente mediúnica? 

- Faça seu preceito corretamente... ninguém consegue se concentrar com a consciência pesada 

em ter quebrado seu preceito; 

- Use roupas brancas confortáveis, sem transparências e decotes sensuais. Proteja seu corpo e 

gire com tranquilidade e segurança; 

- Chegue cedo aos trabalhos, se possível 30 min antes do início. 

- Acenda suas velas com fé e devoção ao seu Orixá de Cabeça, Anjo de Guarda e Guardião de 

Esquerda; 

- Deite-se ou sente-se no chão do terreiro e recolha-se em relaxamento e preparação para a 

gira. Concentre-se no seu corpo, unindo mente e coração, conforme já ensinado nas giras de 

desenvolvimento; 



- O banho de gotículas de capim limão não é para perfumar ninguém, o fundamento deste é 

para que a sua concentração seja mais elevada e que a erva calmante desempenhe esta 

função; 

- Quando andar no tablado de madeira tenha consciência de que existem irmãos deitados com 

suas cabeças no chão, então pise devagar! Não corra! Seja sereno, delicado e educado, pois ali 

existem pessoas em concentração... 

- Não converse. Quando a gira começar, se foque apenas nos trabalhos, pontos cantados e 

ritmo da engoma. Tudo o que for preciso conversar, pode esperar. O que for urgente e não 

puder esperar, deve ser dito para um capitão. Sendo assim, não atrapalhe a concentração do 

seu irmão de corrente para nada... ele tem todo o direito de se manter em concentração; 

- Não use de seus pensamentos para nada que não seja o trabalho/ritual da gira. Muitas vezes 

nossos pensamentos navegam em comparações, acontecimentos do dia a dia, e por aí vai. 

Entretanto, quando você está na gira, é na gira que seu foco deve estar. Concentrar é reunir 

seus pensamentos, lembra? Se você está na gira, viver a gira em plenitude é o primeiro passo 

para que você se prepare para uma incorporação; 

- Durante a gira seja fiel ao espírito quando incorporado, não procure energias negativas, não 

se compare, não crie padrões em sua mente. Deixe o espírito se apresentar aos poucos. Não 

tenha pressa. Seja paciente e sirva como médium. Médium é mediar, é ser apenas 

instrumento. 

BURACOS NA GIRA 

Quando falamos em buracos na gira podemos estar falando de duas formas também: 

- Um elo (médium) totalmente desconcentrado na corrente; 

- Um espaço sem médium algum em um determinado espaço. 

Ambos os buracos são prejudiciais. Quando o médium está desconcentrado, uma energia de 

segurança ou incorporação que deveria passar ali não consegue e este buraco pode ser porta 

de entrada para egum. 

O espaço aberto fisicamente entre os médiuns também é prejudicial, principalmente par aos 

trabalhos de meio que se utilizam também do ectoplasma da corrente. Se não há uma 

distribuição harmônica dos filhos (concentrados), não é possível usar esta força. Aos olhos de 

médiuns não clarividentes não é possível visualizar, mas existe também outras correntes de 

espíritos dentro do terreiro desempenhando a sua função. Inicia com Ogum de Ronda, no 

ritual inicial, como já falamos em giras de desenvolvimento. 

Qual o impacto numa gira ou no médium sem a concentração ou preparação para a gira? 

Pense comigo: Pedro está no terreiro, não fez o preceito corretamente. Acha que está tudo 

bem porque a Mãe de Santo não vai descobrir que ele comeu carne e bebeu uma cerveja na 

noite passada. Mas a questão é que ELE SABE que não fez o preceito. Pedro então não 

consegue esquecer da sua falta de coerência com os trabalhos mediúnicos, mas se acha o tal 



porque ninguém irá perceber. Pedro é um elo fraco na corrente, pois além de não poder doar 

ectoplasma para os trabalhos de meio, não terá uma incorporação eficiente e também é um 

ótimo médium para egum pela falta de comprometimento e peso da sua irresponsabilidade. 

Então Pedro começa a ter dores de cabeça, enjoo, não se interessa muito pelos trabalhos. 

Pedro deveria estar na corrente? Sim, Pedro deveria estar na corrente, mas com o seu preceito 

e concentração no ápice! Isso é ser médium, doar seu tempo, comprometimento e 

responsabilidade para que os guias possam se comunicar através do nosso corpo.  

Para finalizar: 

- Não quebre seu preceito, não abra mão do ritual pré gira; 

- Se você estiver desconcentrado, concentre-se (de preferência antes do início da gira); 

- Se houver buraco físico na corrente, feche este buraco! E lembre-se, se o seu irmão ao seu 

lado estiver concentrado (olhos fechados), não empurre ele. Passe você para o outro lado e 

feche o buraco. Discernimento e delicadeza nesta hora também é uma forma de manter a 

concentração. 

Faça isso tudo que descrevi no texto e veja a diferença que você sentirá nas incorporações e 

nas suas emoções no final da gira... 

Fraterno abraço com axé. 

Mãe Lilian de Iemanjá 
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