
Tipos Incomuns  
de Mediunidade 



Objetivos 

   Conceituar fenômenos de 
ectoplasmia. 

   Caracterizar os tipos mediúnicos 
associados à ectoplasmia 



Fenômenos de Efeitos Físicos 
Curas magnético-espirituais 

Materializações  

Transportes de Espíritos ou 
de objetos 

Formação de agêneres 

Fotografia de Espíritos 

Levitação 

Transfiguração 

  Poltergeist 



Curas Mediúnicas 
Ação moral 
desequilibrada do 
indivíduo afeta o seu 
perispírito 

Magnetizadores 

Médiuns curadores – 
faculdade espontânea 

Cirurgias espirituais – 
médiuns de transporte 



Curas Mediúnicas 

Cura definitiva - processos de reajustes do Espírito 
perante a Lei de Deus 

Aplicação do passe, pela, fluidificação da água, hábito 
saudável da oração e pelo enriquecimento da fé 



Agêneres 
  “o que não foi gerado” 

Modalidade de aparição 
ou materialização tangível 

  Estado temporário muito 
similar ao da pessoa 
encarnada 



Fotografia de Espíritos 

Ideoplastia - criações 
fluídicas 

Pensamento pode 
materializar-se 

Criação de formas 

  Longa duração - 
persistência da onda em 
que se expressam 



Levitação 
Fenômeno pelo qual pessoas, 
animais ou coisas erguem-se 
do solo, elevando-se no ar, a 
pequenas ou consideráveis 
alturas 

Eventuais deslocamentos 

Sem causa física evidente 

Espírito o satura do seu 
fluido, combinando-o com o 
do médium 



“Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para 
atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum 
dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com 

desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e 
elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho 

constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de 
suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária, no 

capítulo da resistência; entretanto, sobre tudo isto é 
indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é 

amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a 
benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as 
possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear 

divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição 
espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, 
o esforço e a obra, são flores e frutos na árvore da vida, 

todavia, o amor é a raiz eterna.” 
 

Emmanuel 


