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O Que é Mediunidade? 

�  "Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a 
influência dos Espíritos é por isso mesmo médium".  

Allan Kardec 
Capítulo XIV - O Livro dos Médiuns  



Programa I Programa II 

�  Propiciar conhecimento 
aprofundado da Doutrina 
Espírita, com enfoque no 
estudo da mediunidade. 

�  Favorecer o 
desenvolvimento natural 
das faculdades psíquicas 
do participante, por meio 
de exercícios específicos. 

�  Ensejar um estudo mais 
aprofundado da 
mediunidade, tendo em 
vista a formação ética, 
moral e intelectual dos 
participantes. 

�  Favorecer o 
desenvolvimento e a 
educação das faculdades 
mediúnicas do candidato 
à prática mediúnica. 

Objetivos 



Pontos Principais da Doutrina Espírita  
 
Introdução ao estudo da mediunidade 
 
A prática mediúnica 
 
Mediunidade, obsessão, desobsessão 
 
A vida no mundo espiritual 

PROGRAMA  

I 

TEMAS 



As reuniões mediúnicas 
 
Allan Kardec e a Codificação Espírita 
 
A experimentação mediúnica 
 
Os tipos comuns de mediunidade 
 
Faculdades mediúnicas incomuns 
 
Os Espíritos comunicantes 

PROGRAMA 
II 

TEMAS 



ESTUDO E PRÁTICA DA 
MEDIUNIDADE 

MÓDULO 
INTRODUTÓRIO 

Espiritismo ou Doutrina 
Espírita: conceito e objetivo 

CENTRO DE ESTUDOS 
ESPÍRITAS  

ALLAN KARDEC 



Objetivo do tema 

�   Conceituar 
Doutrina Espírita, 
destacando o seu 

objeto. 



Antes de Kardec Com a Doutrina Espírita 

�  Espiritual 
�  Espiritualista 
�  Espirititualismo – 

oposto ao materialismo 

�  Espírita ou Espiritista 
�  Espiritismo ou 

Doutrina dos Espíritos 
- tem por princípio as 
relações do mundo 
material com os 
Espíritos ou seres do 
mundo invisível. 

Definição de Termos 



Conceito de Espiritismo 

�  “ O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de 
observação e uma doutrina filosófica.  

�  Como ciência prática ele consiste nas relações que se 
estabelecem entre nós e os Espíritos;  

�  Como filosofia, compreende todas as consequências 
morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos 
defini-lo assim:  

�  O Espiritismo é uma ciência que trata da 
natureza, origem e destino dos Espíritos, bem 
como de suas relações com o mundo corporal.” 

Allan Kardec – O que é Espiritismo  



Objeto do Espiritismo 

�  É o conhecimento das leis do 

princípio espiritual. 

 

�  Ciência (do latim scientia, 
traduzido por 

"conhecimento") refere-se a 
qualquer conhecimento ou 

prática sistemáticos 



Ciência x Espiritismo 

 

 

 

 

Explicação de fenômenos, antes 
inexplicáveis pela ciência 



A L L A N  K A R D E C  

“O corpo existe tão somente para 
que o Espírito se manifeste.” 


