


•  Participantes procuram 
instruir-se e desenvolver 
sentimentos elevados, 
favoráveis à homogeneidade 

•  Necessidade do estudo – 
facilitar a manifestação 

•  Privativa e sem número 
excessivo de participantes, 
onde é possível desenvolver 
um clima de recolhimento e 
comunhão de idéias 

•  As tarefas mediúnicas 
pedem assiduidade, 
pontualidade, fidelidade 
a Jesus e Kardec. 



�  Privacidade 
�  Os participantes 

da reunião 
�  Horário, duração e 

frequência 
�  Renovação, 

assiduidade e 
pontualidade da 
equipe 



� Leitura preparatória 
breve 

� Prece inicial objetiva 
� Estudo (se necessário) 
� Comunicação dos 

Espíritos e 
esclarecimento 
evangélico-doutrinário 

�  Irradiações 
� Prece final 
� Breve avaliação das 

atividades desenvolvidas 



�  Participar de atividade de 
assistência e promoção social. 

�  Estar em condições físicas, 
emocionais e psíquicas para 
participar da reunião mediúnica. 

�  Ter disciplina, pontualidade e 
assiduidade 

�  Esforçar-se na busca da 
transformação moral pela 
vivência do Evangelho à luz do 
entendimento espírita. 

�  Não estar vinculado à reunião 
mediúnica de outra Casa Espírita 



�  O que avaliar? 
•  Conteúdos e significância das 

comunicações mediúnicas. 
•  Habilidades, atitudes e 

comportamentos dos participantes, 
em relação ao atendimento dos 
Espíritos comunicantes. 

•  Métodos e critérios utilizados pelo 
dirigente da reunião, pelos médiuns, 
pelos dialogadores e pela equipe de 
apoio. 

•  Relações interpessoais. 
•  Nível de comprometimento do 

participante com o trabalho 
mediúnico. 



�  Orientadores e 
trabalhadores do plano 
espiritual, responsáveis pelo 
grupo 

�  Espíritos necessitados de 
auxílio e de esclarecimento. 

�  Acompanhantes de 
encarnados, que solicitam 
auxílio, ou dos participantes 
da reunião (esclarecidos ou 
não) 

�  Espíritos adversários dos 
encarnados ou do trabalho 
no bem. 



�   Dirigente da reunião e 
substitutos 

�   Médiuns esclarecedores 
(dialogadores, 
doutrinadores) 

�   Médiuns ostensivos: de 
psicofonia, psicografia, 
vidência, audiência etc 

�   Equipe de apoio 
(médiuns de passe, 
responsáveis pela prece, 
irradiações e sustentação 
da corrente mental) 



�  Obstáculo à qualidade 
do trabalho mediúnico 

�  Situações justificáveis 
�  Superação das 

dificuldades 
�  Exemplo de Tomé – 

discípulo ausente 
�  Curso educativo – 

edificação espiritual 
�  Aprendiz ausente não 

pode reclamar 
benefícios decorrentes 
da lição 



�  Objetivos 
Ø  Aprofundar o conhecimento de 

temas doutrinários 
Ø  Desenvolver o gosto pelo estudo 

espírita 
Ø  Identificar e corrigir erros e 

obstáculos à prática mediúnica  
Ø Auxiliar a integração dos 

participantes nas atividades da Casa 
Espírita 



�  Indução do Transe 
ü Envolvimento por fluidos 

ü Efeito entorpecedor 

ü Ação no córtex cerebral 

CONDIÇÕES: 
Ø  Ambiente físico: local da reunião tranqüilo, silencioso, limpo, agradável, 

luminosidade indireta, música suave (não é obrigatória) 
Ø  Emanações fluídicas favoráveis: as energias irradiantes da prece, das 

mentalizações (irradiações mentais) associadas às energias oriundas do 
plano espiritual 



MENTE 
(Energia Mental) 

 Associação 
Assimilação 

Transformação 
Transmissão 

Sintonia  
Mediúnica 



�  Plexo laríngeo é 
diretamente 
atingido pelo 
comunicante 
desencarnado 

�  Manifestação 
mais completa 

•  Comunicante 
desencarnado 
assume o comando 
dos centros 
cerebrais da fala 

•  Processo de 
enxertia 
neuropsíquica com 
o perispírito do 
médium 



� Espíritos escreviam 
diretamente em placas 
de ardósia 

� Escrita com auxílio de 
um lápis adaptado a uma 
cesta, “cesta de 
bico” (La corbeille à 
bec), e a uma prancheta 
(Planche oui) 



�   Clarividência 
sonambúlica -  vista da 
alma possível ver coisas 
que ocorrem no 
presente e no futuro 

�   Clarividente – ouve os 
Espíritos desencarnados 
igual ou da mesma 
forma que escuta uma 
pessoa encarnada 



�   Simbiose mental - 
afinidade 

�   Identificação e 
assimilação mental de 
idéias semelhantes ou 
afins 

�   Matéria Mental 
�   Ondas mentais – 

frequência e trajeto, 
natureza e objetivo 



� Curas magnético-
espirituais 

� Materializações  
� Transportes de 

Espíritos ou de objetos 
� Formação de agêneres 
� Fotografia de Espíritos 
� Levitação 
� Transfiguração 
� Poltergeist 




