
 

Centro de Cultura Espírita de Caldas da Rainha - CCECR - Associação 
Rua Francisco Ramos, 34, r/c, 2500-831 Caldas da Rainha - NIF: 509 264 166 

www.cceespirita.wordpress.com  - E-mail: ccespirita@gmail.com - Tel: 938 466 898  

 

 
NOTÍCIAS ERRADAS 

 
MÉDIUM JOÃO DE ABADIÂNIA NÃO É ESPÍRITA 

 
 
 
 
Caldas da Rainha, 17 de Dezembro de 2018 
 
 
 
Exmºs Órgãos de Comunicação Social, 
 
As nossas mais cordiais saudações. 
 
1 - Tem vindo a público nos últimos dias, em Portugal, entre outros países, notícias sobre o 
médium João de Abadiânia, Brasil, que tem sido acusado de abusos sexuais nas suas práticas 
espirituais. 
 
2 – O médium João Abadiânia sempre se definiu como sendo católico, não sendo espírita, mas 
espiritualista. Todas as pessoas (e reportagens ao longo dos anos) que conhecem o espaço 
espiritualista onde realiza as curas espirituais, verificam que está cheio de figuras de santos 
católicos e outros adereços espiritualistas, misturados (o que nada tem a ver com o Espiritismo 
nem com as práticas espíritas). 
 
3 – As práticas usadas pelo referido médium não são práticas espíritas.  
Os espíritas são pessoas normais, com as suas profissões, e que se dedicam nas suas horas 
vagas, gratuita e desinteressadamente, ao estudo, divulgação e prática do Espiritismo, não 
cobrando pelas suas actividades culturais nem tão pouco aceitando donativos. 
O Espiritismo nada tem a ver com magias, superstições, crendices, modo de vida, adivinhação, 
promessas de curas ou de resolução de problemas alheios. 
É lema do Espiritismo “Fora da caridade não há salvação”, isto é, o verdadeiro espírita age em 
consonância com a moral de Jesus de Nazaré, que ensinou à Humanidade “Não fazer ao 
próximo o que não se deseja para si”.  
Os espíritas seguem o princípio moral de “dar de graça o que de graça se recebeu”, pelo que 
todas as actividades espíritas são efectuadas em grupo e nunca de modo privado, em prol do 
bem comum, de modo fraternal, altruísta e filantrópico. 
 
4 – A mediunidade é uma característica orgânica (aquilo que a ciência chama de percepção 
extra-sensorial), um 6º sentido, que permite à pessoa captar o mundo espiritual. 
Nesse sentido, existem médiuns católicos, protestantes, agnósticos, ateus e existem também 
espíritas que são médiuns. 
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5 – O Espiritismo é uma doutrina espiritualista (ciência de observação, filosofia e moral), não 
sendo mais uma seita, nem mais uma religião.  
O adepto do Espiritismo é aquele que segue a filosofia espírita, tendo ou não mediunidade.  
O médium é aquele que possui a capacidade de percepcionar o mundo espiritual, seja espírita 
ou não. A grande maioria dos médiuns no mundo, nem conhece o Espiritismo. 
Por uma questão de desconhecimento, é erradamente associado o facto de se ser médium, 
ao Espiritismo. 
 
6 - Independentemente das acusações ao referido médium serem reais ou não, 
independentemente das acusações serem confirmadas ou não posteriormente, cumpre-nos, 
em abono da verdade, e pelo respeito aos leitores do V. Órgão de Comunicação Social (OCS), 
solicitar o devido esclarecimento de que este tipo de práticas nada têm a ver com a Doutrina 
Espírita (ou Espiritismo), podendo encontrar mais informações na nossa página em 
www.cceespirita.wordpress.com, em www.adep.pt ou em www.feportuguesa.pt. 
 
Certos da seriedade do V. OCS, ficamos ao dispor para alguma informação adicional e / ou 
entrevista acerca do assunto. 
 
Respeitosamente, ao dispor,  
 
 
 
 
P’lo Centro de Cultura Espírita 
 

 
 
            José Lucas 
            Secretário 
 


