
MANIFESTAÇÃO MEDIÚNICA  
DOS ESPÍRITOS IMPERFEITOS 



OBJETIVO 
•  Identificar as características dos Espíritos 

imperfeitos que se comunicam na reunião 
mediúnica. 

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de 
médico os que estão sãos, mas, sim, os que estão 
enfermos.  

Jesus (Lucas, 5: 31) 



ESPÍRITOS IMPERFEITOS 
Predominância da matéria sobre o Espírito. Propensão para o mal. 

Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são 
conseqüentes 



PERCEPÇÃO MEDIÚNICA 
Os médiuns deverão receber elucidações 
bastante claras e precisas, porque há 
Espíritos sofredores, bons; sofredores, 
maus; instruídos ou ignorantes, como 
felizes e desgraçados. Os sofredores 
maus, em geral, deixam no médium a 
sensação de forte calor 
ou frio intenso, mal-estar inexplicável, 
angústia tal, cujo término só se verifica 
depois de certo tempo, ou mais 
rapidamente com a incorporação de um 
Espírito bom, ou do próprio Guia do 
médium. 



PERCEPÇÃO MEDIÚNICA 
Espíritos, queiram ou não, transmitem aos médiuns as sensações de suas 
próprias dores, gestos e expressões fisionômicas, assaz denunciadoras. 
[...] Com exceção dos Espíritos elevados, a primeira impressão que 
causam os Espíritos, ao se aproximarem dos médiuns, é uma espécie de 
choque elétrico, ou uma formigação semelhante à que sentimos quando 
deixamos por longo tempo um membro, sem movimento, ou em posição 
forçada. Logo depois, uma impressão de peso ou leveza apodera-se da 
pessoa, parecendo que o corpo cresce como um balão. 



CARACTERÍSTICAS DOS  
ESPÍRITOS IMPERFEITOS 

Ø  Espíritos impuros, inclinados ao mal, buscam enganar e 
trazer a discórdia.  

Ø  Espíritos levianos são entidades ignorantes, zombeteiras e 
maliciosas.  

Ø  Pseudo-sábios que crêem saber mais do que realmente 
sabem. 

Ø  Espíritos neutros: Nem bastante bons para fazerem o bem, 
nem bastante maus para fazerem o mal. 

Ø  Espíritos batedores e perturbadores: Manifestam geralmente 
sua presença por efeitos sensíveis e físicos 



CARACTERÍSTICAS DOS  
ESPÍRITOS IMPERFEITOS 

Ø  A linguagem dos Espíritos 
inferiores ou vulgares sempre 
algo refletem das paixões 
humanas 

Ø  Não se deve julgar a qualidade 
do Espírito pela forma material, 
nem pela correção de estilo. 

Ø  Desconfiar dos nomes singulares 
e ridículos 



CARACTERÍSTICAS DOS  
ESPÍRITOS IMPERFEITOS 

Ø  Excitam a desconfiança e a 
animosidade contra os que lhes são 
antipáticos. Especialmente os que 
lhes podem desmascarar as 
imposturas 

Ø  Continuam sob o império das idéias 
terrenas e trazem consigo uma parte 
dos preconceitos, das predileções e 
mesmo das manias que tinham neste 
mundo. 



CARACTERÍSTICAS DOS  
ESPÍRITOS IMPERFEITOS 

Ø  Espíritos levianos - facilidade 
com que predizem o futuro e 
precisam fatos materiais de que 
não nos é dado conhecimento. 

Ø  Imperfeitos - muito presos à vida 
material usam linguagem 
pretensiosa, ridícula, ou obscura 

Ø Maus -  são imperiosos; dão 
ordens, querem ser obedecidos 
e não se afastam 



CARACTERÍSTICAS DOS  
ESPÍRITOS IMPERFEITOS 

Ø  Os conselhos dos bons sempre 
visam um fim sério e 
eminentemente útil.  

Ø  Espíritos vingativos, 
perseguidores ou obsessores 
produzem nos médiuns 
sensações desagradáveis, em 
decorrência da ação que os 
seus fluidos provocam no 
organismo do médium. 




