
ETAPAS DA 
REUNIÃO 

MEDIÚNICA
ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE – 2o ANO 



¡ Esclarecer a respeito 
das etapas da reunião 
mediúnica. 

OBJETIVOS 



¡ Leitura preparatória breve 
¡ Prece inicial objetiva 
¡ Estudo (se necessário) 
¡ Comunicação dos Espíritos 

e esclarecimento 
evangélico-doutrinário 

¡ Irradiações 
¡ Prece final 
¡ Breve avaliação das 

atividades desenvolvidas. 

ETAPAS DA REUNIÃO MEDIÚNICA 



¡ Exercitar a faculdade mediúnica de 
forma saudável e segura, em perfeita 
harmonia com os princípios da 
Doutrina Espírita e do Evangelho de 
Jesus. 

¡ Manter intercâmbio mediúnico com 
Espíritos desencarnados, 
participando do trabalho espiritual de 
auxílio aos que sofrem e aos que 
fazem sofrer, assim como refletir a 
respeito das orientações e 
esclarecimentos transmitidos pelos 
benfeitores da Vida Maior. 

FINALIDADADES DA REUNIÃO 
MEDIÚNICA 



¡  Auxiliar encarnados e desencarnados 
envolvidos em processo de reajuste 
espiritual. 

¡  Cooperar com os benfeitores 
espirituais no trabalho de defesa do 
Centro Espírita, ante as investidas de 
Espíritos descompromissados com o 
Bem. 

¡  Exercitar a humildade, a fraternidade e 
a solidariedade no trato com 
encarnados e desencarnados em 
sofrimento, exemplificando, assim, o 
esforço de transformação moral. 

FINALIDADADES DA REUNIÃO 
MEDIÚNICA 



¡  Dirigente e 
substituto(s). 

¡ Médiuns ostensivos 
(psicofônicos, 
psicógrafos, videntes). 

¡ Médiuns esclarecedores 
(dialogador ou 
doutrinador). 

¡  Equipe de apoio (aplicar 
passe, faz prece e 
irradiação mental). 

PARTICIPANTES 



¡  Leitura inicial de uma 
página evangélico-
doutrinária, sem 
comentários. 

¡  Prece de abertura da 
reunião, clara, simples, 
concisa(2 min) 

¡  Leitura e breve comentário 
de pequeno trecho de uma 
obra espírita de referência 

FASE PREPARATÓRIA 



¡  Tempo máximo: 60 min 
¡  Alternância de médiuns psicofônicos  
¡  Controlar o tom da voz nas 

comunicações psicofônicas 
¡ Médiuns esclarecedores devem evitar 

diálogos longos ou muito rápidos. 
¡  Evitar evocações diretas dos Espíritos, 

optando pela sua manifestação 
espontânea. 

¡  Essa fase pode ser iniciada e 
encerrada pela manifestação 
espontânea de um benfeitor espiritual. 

FASE DA MANIFESTAÇÃO DOS ESPÍRITOS 



¡ Vibrações(4-5 min) 

¡ Avaliação 
§ Reflexão sobre o conteúdo 

das comunicações 
mediúnicas 

§ Troca de experiências e 
outras características 
próprias do trabalho 

¡ Prece final 

ENCERRAMENTO 



“QUEM ÉS TU QUE JULGAS 
O SERVO ALHEIO? [.. .]  CADA UM 

ESTEJA INTEIRAMENTE SEGURO EM 
SEU PRÓPRIO ÂNIMO. [. . .]  DE 

MANEIRA QUE CADA UM DE NÓS DARÁ 
CONTA DE SI MESMO A DEUS.”  

( ROMANOS ,14 :  4 -5 ;  1 2 )  


