
PSICOFONIA 



OBJETIVOS 

•   Conceituar a mediunidade de 
psicofonia e destacar suas 
características 



INTRODUÇÃO 
•   “Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. [...] 

Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria; e a outro, 
pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência; e a outro, pelo mesmo Espírito, 

a fé; e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar; e a outro, 
a operação de maravilhas; e a outro, a profecia; e a outro, o dom de 
discernir os espíritos; e a outro, a variedade de línguas; e a outro, a 

interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas 
essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. “ 

Paulo (1 Coríntios, 12:4-11) 



INTRODUÇÃO 
•  PSICOFONIA  - INCORPORAÇÃO – 

MÉDIUNS FALANTES(Kardec) 
•  Comunicação mediúnica pela fala 

•  “são árvores destinadas a fornecer alimento espiritual 
a seus irmãos…. a fim de que em nenhum ponto 
faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que 
todos são chamados.” (E.S.E.) 



CONCEITO 
•  Faculdade que permite 

aos Espíritos, 
utilizando os órgãos 
vocais do encarnado, 
transmitirem a palavra 
audível a todos que 
presentes se 
encontrem.  



CARACTERÍSTICAS 
•  Psicofonia sonambúlica 

ou inconsciente 
•  Psicofonia consciente 

ou intuitiva 
•  Pneumatofonia ou voz 

direta 



PSICOFONIA SONAMBÚLICA 
•  Transe profundo 
•  Desdobramento 
•  Espírito comunicante tem 

maior domínio sobre o 
veículo físico do médium 
•  Incorporação 



SONAMBULISMO 
•  Faculdade anímica 

caracterizada por um 
estado de independência 
do Espírito, mais completo 
do que no sonho, estado 
em que maior amplitude 
adquirem suas 
faculdades. 

•  Desdobramento 



PSICOFONIA INTUITIVA 
•  Passividade incompleta 
•  Médium toma 

conhecimento prévio 
dos sentimentos, 
idéias, intenções ou 
outros impulsos da 
entidade 
desencarnada 



INCONSCIENTE X INTUITIVA 
•  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 



PNEUMATOFONIA 
•  Produzir ruídos e 

pancadas 
•  Gritos de toda 

espécie e sons 
vocais que imitam a 
voz humana 

•  Voz interior x exterior 



MEDIUNIDADE 
•  “Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas 

para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar 
constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento 
do tesouro comum de sabedoria e de amor.[...] Os dons diferem, a 
inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta 
valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o 
Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. 

•  Todos somos suscetíveis de realizar muito, na esfera de trabalho em que 
nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos 
imperativos do Infinito Bem. Coloca a Vontade Divina acima de teus desejos, 
e a Vontade Divina te aproveitará.” 

EMMANUEL 



“MEDIUNIDADE É TALENTO DIVINO 
PARA EDIFICAR O CONSOLO E A 

INSTRUÇÃO ENTRE OS HOMENS.” 
EMMANUEL. SEARA DOS 

MÉDIUNS, P. 208. 


