
As manifestações mediúnicas 
de efeitos físicos 

ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE 



Objetivos 

Citar os principais tipos de 
mediunidade de efeitos físicos. 

Explicar sucintamente cada um 
deles. 



Conceito 

Aquelas que se traduzem por efeitos 
sensíveis, tais como ruídos, 
movimentos e deslocação de corpos 
sólidos. 



Ruídos, barulhos, pancadas e sinais  

Mais simples 

Prudência 

Confusão com ruídos naturais/brincadeiras 

 Lugar determinado - número, intensidade - 
causa inteligente. 

Tiptologia - pancadas 

Sematologia - sinais 



Arremesso de objetos ao Poltergeist 

 Poltergeist - palavra de 
origem alemã  

poltern – fazer barulho 
geist – Espírito 
Significado: Espírito 
brincalhão, desordeiro, 
barulhento etc. 

Epicentro – pessoa que 
fornece ectoplasma 



Lugares assombrados e assombrações 

Espíritos presos à 
lugares e pessoas 

Atrair bons espíritos – 
prática do bem, da 
paciência e da oração 

Exorcismos – sem 
efeito 

Fantasmas visíveis – irradia frio e aparece rodeado 
de vapor de água condensado - nevoeiro 



Fenômeno de transporte de objetos 

Apporto - objeto que vem de fora para dentro 
de um recinto 

Asporti - quando o objeto sai do recinto para for 
a 

Desintegração do objeto – materialização 

Raros – condições especiais – geralmente em 
ambientes reservados 



Escrita direta e voz direta 

Pneumatografia » é a escrita produzida diretamente 
pelo Espírito, sem intermediário algum 

Psicografia » transmissão do pensamento do 
Espírito, mediante a escrita feita com a mão do 
médium 

Pneumatofonia ou voz direta – vozes, gritos e 
outros sons 

Raros e espontâneos 



Materialização de espíritos 

Espíritos tornam-se visíveis aos circunstantes de 
uma reunião, independente de eles possuírem 
mediunidade de vidência 

Ectoplasma 
  “Pasta flexível, à maneira de geléia viscosa e semilíquida, [saindo] através 

de todos os poros e, com mais abundância, pelos orifícios 
naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, 
com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax 
e das extremidades” (André Luiz) 



Materialização de espíritos 

Tipos 

 • Fluidos A – representam as forças superiores e 
sutis do plano espiritual. 

 • Fluidos B – ou ectoplasma, propriamente dito, são 
recursos do médium e das pessoas que o assistem. 

 • Fluidos C – constituem energias tomadas à 
natureza terrestre (vegetais,água, minerais etc.) 



Materialização de espíritos 



“A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável.” 

 Mahatma Gandhi 

 


