
ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE – 2o ANO 



� 

� Analisar os principais critérios de participação e de 
afastamento do trabalhador da reunião mediúnica. 

Objetivos 



� 
� Estar integrado em atividades da 

Casa Espírita  
� Realizado cursos regulares 
�  Estudo espírita - fundar a unidade 

de princípios, de fazer adeptos 
esclarecidos, capazes de espalhar 
as idéias espíritas e de desenvolver 
grande número de médiuns 

� Revelar hábito de estudo e oração, 
realizando inclusive a reunião do 
evangelho no lar. 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 



� 
�  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. 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 



� 
�  Comprometer-se com a preservação da harmonia do grupo 

�  Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. 
�   Cordialidade recíproca entre todos os membros. 
�   Ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. 
�  Um único desejo: o de se instruírem e melhorarem, por meio dos 

ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. 
�  Exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas aos Espíritos, 

apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. 
�  Recolhimento e silêncio respeitosos 
�   União pelo pensamento 
�  Isenção de todo sentimento de orgulho, de amor-próprio e de 

supremacia e com o só desejo de serem úteis. 

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO 



� 
� Falta moral ou comportamento 

social, incompatíveis com a 
seriedade da reunião; 

� Desarmonia física ou mental 
(psíquica) grave; 

� Ausência de compromisso com 
a tarefa voluntariamente 
assumida; 

� Faltas contínuas sem 
justificativa. 

CRITÉRIOS RELACIONADOS 
AO AFASTAMENTO 



� 

Então, dirá o Rei aos que estiverem à sua 
direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí 
por herança o Reino que vos está preparado 

desde a fundação do mundo; porque tive fome, 
e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de 

beber; era estrangeiro, e hospedastes-me; 
estava nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-

me; estive na prisão, e fostes ver-me.[...] E, 
respondendo o Rei, lhes dirá: Em verdade vos 
digo que, quando o fizestes a um destes meus 

pequeninos irmãos, a mim o fizestes.  
(Mateus, 25: 34-36; 40) 


