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ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE 



�  Tipos 

u Espontânea 

u Provacional 

�  Situação mais comum – ignorância a 
respeito do assunto, desinteresse ou 
desatenção de familiares e amigos 



�  Interferências: 

u   Integrantes encarnados 

u   Próprio médium 

u   Trabalhadores da equipe espiritual 

u   Espírito comunicante 

Mente do 
Espírito 

Comunicante
Cérebro do 

Médium

Ondas
Pensamentos 
harmônicos

Desarmonia



PATOLÓGICO 

ESPONTÂNEO 

PROVOCADO 

Doenças e traumas 

Médiuns e sonâmbulos 

Hipnótico 

Mediúnico 

Anímico 

Químico 



Mecanismos: 

Ø  Força criativa 

Ø  Como feixes de luz 

PENSAMENTO 

VONTADE Ø Controle das emissões 
mentais 



�  LEI DE SINTONIA 

Ø Bondade  
Ø Benevolência 
Ø Simplicidade do coração 
Ø Amor ao próximo 
Ø Desprendimento das 

coisas materiais 

Ø Egoísmo 
Ø Inveja 
Ø Ciúme 
Ø Ódio 
Ø Cupidez 
Ø Sensualidade 
Ø Paixões - matéria 



�   Local – Centro Espírita 
�  Núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no 

Evangelho de Jesus, à luz da Doutrina Espírita 

�   Espírito Protetor 
�  Tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É 

sempre de natureza superior, com relação ao protegido. 

�   Trabalho para toda vida 

�   Diretrizes 



� FENÔMENOS DE EFEITOS FÍSICOS 

�  Pancadas, ruídos 

�  Materialização 

� FENÔMENOS DE EFEITOS INTELECTUAIS 

�  Psicofonia 

�  Psicografia 



�   Obsessão simples 
�  Tenacidade de um Espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a 

pessoa sobre quem ele atua. 

�   Fascinação 
�  É uma ilusão produzida pela ação direta do Espírito sobre o pensamento 

do médium e que, de certa forma, lhe paralisa o raciocínio. Obsessor 
mais experiente e ardiloso 

�   Subjugação 
�  Constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu 

mau grado - Possessão 



�  FERRAMENTAS 

�  Conhecimento das leis de reencarnação 

�  Oração 

�  Humildade 

�  Paciência 

�  Resignação 

�  IMPORTANTE 

�  Todo obsediado é um médium em desequilíbrio 

�  O obsediado é o responsável pela sua cura 



�  Presença de espíritos – operações magnéticas nos centros 
vegetativo, emocional e mental 

�  Especialistas desencarnados: 

�  Rompimento dos ligamentos perispíriticos – abdome – centro vegetativo – 
esfriamento do corpo 

�  Tórax – centro emocional – mudança na frequência cardíaca 

�  Centro mental – região posterior do cérebro – função respiratória e sistema 
vasomotor 

�  Laço fluídico – cordão de prata 



� Vida no mundo espiritual 

�  Comunicação 

�  Alimentação 

�  Vestimentas 

� Espíritos Errantes 



� Comunidades de sofrimento e dor 
�  Predomínio de paixões e ações negativas.  

�  Ociosidade marcante entre seus habitantes. 

�  Os habitantes se comunicam pelo uso das palavras articuladas, como se estivessem encarnados.  

� A volitação é restrita  

� Trânsito está temporariamente interditado às regiões mais elevadas. 

� A natureza não oferece beleza. Há predomínio de cores fortes e sombrias. 

� Uma espécie de névoa envolve as regiões.  

� Comunidades devotas ao bem – colônias e postos 
de socorro 
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