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Objetivos 

•  Identificar as principais características 
das etapas do esclarecimento doutrinário. 

“E quem ouve diga: Vem! E quem tem sede 
venha; e quem quiser tome de graça da água 
da vida.” 

 João (Apocalipse, 22:17) 



� 

Critérios – Equipe 
Mediúnica 

ü Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. 
ü Cordialidade recíproca entre todos os 

membros. 
ü Ausência de todo sentimento contrário à 

verdadeira caridade cristã. 
ü Um único desejo: o de se instruírem e 

melhorarem, por meio dos ensinos dos 
Espíritos 



� 

Critérios – Equipe 
Mediúnica 

ü  Exclusão de tudo o que apenas exprima o 
desejo de satisfação da curiosidade. 

ü Recolhimento e silêncio respeitosos, durante as 
confabulações com os Espíritos. 

ü União de todos os assistentes, pelo pensamento 
ü Concurso dos médiuns da assembléia, com 

isenção de todo sentimento de orgulho, de 
amor-próprio e de supremacia e com o só 

desejo de serem úteis. 



� 

Etapas do esclarecimento mediúnico 
Etapa inicial: ouvir o Espírito e 
identificar as suas dificuldades 

ü  Acolhimento – palavras iniciais 
ü Descongestionar o campo mental 

ü Evitar monólogos 
ü Deixar o Espírito falar, colhendo 

informações, identificando 
problemas e características 

individuais. 
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Etapas do esclarecimento mediúnico 
Etapa inicial: ouvir o Espírito e 
identificar as suas dificuldades 

ü Fazer perguntas 
esclarecedoras, se necessário, 
caso não consiga identificar 
o seu principal problema. 
ü Manter-se no foco do 

problema 
ü Ficar atento às ideias fixas 



� 

Etapas do esclarecimento mediúnico 
Etapa intermediária: esclarecer e apoiar 

fraternalmente o Espírito 

ü  O dialogador acalma ou tranqüiliza o 
Espírito com palavras gentis, fraternas 
e solidárias, envolvendo-o em fluidos 

reparadores, calmantes. 
ü Muito perturbado, envolvê-lo nas 
energias positivas do passe, da prece 

ou de ambos. 
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Etapas do esclarecimento mediúnico 
Etapa intermediária: esclarecer e apoiar 

fraternalmente o Espírito 

ü Dialogar com bom senso, bondade, 
clareza, tato e firmeza, usando 

linguagem simples, descontraída e 
objetiva. 

ü A conversa fraterna deve ter como 
base as orientações espíritas e 

evangélicas. 
ü Jamais discutir com o espírito 
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Etapas do esclarecimento mediúnico 
Etapa final: conclusão do atendimento 

ü  Afastamento do Espírito comunicante, 
segundo a intuição captada 

ü Frases indicativas de despedida 
ü Indução ao sono 

ü Encaminhamento aos benfeitores 
espirituais presentes 

ü Emissão de uma prece 
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