
A	  faculdade	  mediúnica:	  conceito	  
e	  classi2icação	  da	  mediunidade	  

ESTUDO	  E	  PRÁTICA	  DA	  MEDIUNIDADE	  



Objetivos	  da	  aula	  
• Conceituar	  mediunidade	  sob	  a	  ó>ca	  espírita.	  
• Citar	  a	  classificação	  dos	  fenômenos	  mediúnicos,	  
constantes	  da	  Codificação	  Espírita.	  
• Fazer	  breve	  comentário	  sobre	  essa	  
classificação.	  



Conceito	  de	  Mediunidade	  
•  	  A	  mediunidade	  é,	  pois,	  a	  faculdade	  natural	  
que	  permite	  sen>r	  e	  transmi>r	  a	  influência	  
dos	  Espíritos,	  ensejando	  o	  intercâmbio,	  a	  
comunicação,	  entre	  o	  mundo	  Tsico	  e	  
espiritual.	  
• QUESTÃO	  459	  DO	  LIVRO	  DOS	  ESPÍRITOS	  
•  Influem	  os	  espíritos	  em	  nossos	  pensamentos	  e	  
atos?	  	  
• R.	  Muito	  mais	  do	  que	  imaginais.	  influem	  a	  tal	  
ponto	  que	  de	  ordinário,	  são	  eles	  que	  vos	  
dirigem.	  



Visão	  Espírita	  
• Patamar	  evolu>vo	  -‐	  bagagem	  das	  
experiências	  reencarnatórias	  
• Sintonia	  entre	  médium	  e	  Espírito	  
comunicante.	  
• Representa	  uma	  força,	  em	  si	  neutra,	  apta	  
a	  elevar	  ou	  rebaixar	  a	  criatura,	  de	  acordo	  
com	  a	  direção	  que	  se	  lhe	  dê.	  
• A	  mediunidade	  não	  é	  sinal	  de	  san>ficação,	  
nem	  representa	  caracterís>ca	  divinatória.	  



Visão	  Espírita	  
•  Respeito	  e	  a	  dedicação	  que	  imponham	  ao	  trabalho	  
–	  reconhecimento	  
•  A	  mediunidade,	  aplicada	  para	  o	  serviço	  do	  bem,	  
pode	  converter-‐se	  em	  instrumento	  de	  luz	  para	  o	  
seu	  portador,	  tanto	  quanto	  para	  todos	  aqueles	  
que	  a	  buscam.	  
•  “A	  mediunidade	  que	  promove	  e	  eleva	  a	  criatura	  
humana	  é	  a	  proposta	  básica	  do	  Espiri>smo,	  uma	  
vez	  que,	  se	  por	  um	  lado	  a	  Doutrina	  esclarece	  e	  
educa	  o	  médium,	  o	  Evangelho	  de	  Jesus,	  
vivenciado,	  lhe	  faculta	  a	  reforma	  moral	  necessária	  
para	  ascender	  aos	  planos	  elevados	  da	  vida.”	  



Visão	  Espírita	  
• A	  mediunidade,	  em	  si	  mesma,	  não	  é	  boa	  nem	  é	  
má,	  antes	  apresenta-‐se	  em	  caráter	  de	  
neutralidade,	  ensejando	  ao	  homem	  u>lizá-‐la	  
conforme	  lhe	  aprouver,	  desse	  uso	  derivando	  os	  
resultados	  que	  acompanharão	  o	  medianeiro	  até	  
o	  momento	  final	  da	  sua	  etapa	  evolu>va	  no	  
corpo.	  
• Não	  há	  uma	  mediunidade	  mais	  importante	  que	  a	  
outra.	  Todas	  são	  úteis	  e	  necessárias.	  Nem	  há	  
médium	  mais	  forte,	  mais	  poderoso	  que	  outro.	  



Classi2icação	  de	  Kardec	  

Fenômenos	  
mediúnicos	  
• 	  Efeitos	  Tsicos	  
• 	  Efeitos	  
intelectuais	  



Mediunidade	  de	  Efeitos	  Físicos	  
• Manifestações	  Tsicas	  –	  se	  
traduzem	  por	  efeitos	  
sensíveis,	  tais	  como	  ruídos,	  
movimentos	  e	  deslocação	  
de	  corpos	  sólidos.	  
•  Tiptologia	  -‐	  manifestação	  
espírita	  por	  meio	  de	  
pancadas	  
•  Tiptologia	  alfabé>ca	  -‐	  
consiste	  em	  serem	  as	  letras	  
do	  alfabeto	  indicadas	  por	  
pancadas.	  Podem	  obter-‐se,	  
então,	  palavras,	  frases	  e	  até	  
discursos	  inteiros.	  



Mediunidade	  de	  Efeitos	  Físicos	  
•  	  Sematologia	  é	  a	  linguagem	  
através	  de	  sinais.	  Tendo	  
convencionado,	  por	  exemplo,	  
que	  uma	  pancada	  significará	  
sim,	  e	  duas	  pancadas	  não,	  ou	  
vice-‐versa,	  o	  experimentador	  
dirigirá	  ao	  Espírito	  as	  
perguntas	  que	  quiser.	  
• Variante	  -‐	  sessão	  do	  copo,	  é	  
comumente	  u>lizada	  por	  
pessoas	  distanciadas	  do	  
conhecimento	  espírita.	  



Mediunidade	  de	  Efeitos	  Físicos	  
Uso	  de	  Fluidos	  Ectoplásmicos	  

• Voz	  direta	  (ou	  pneumatofonia)	  –	  são	  gritos	  de	  
toda	  espécie	  e	  sons	  vocálicos	  que	  imitam	  a	  voz	  
humana.	  
•  Escrita	  direta	  (ou	  pneumatografia)	  –	  é	  a	  escrita	  
produzida	  diretamente	  pelo	  Espírito,	  sem	  
intermediário	  algum.	  
• Materialização	  de	  Espíritos,	  transporte	  e	  
levitação	  de	  pessoas	  e	  objetos	  –	  são	  
fenômenos	  que	  predominaram	  após	  a	  
desencarnação	  de	  Kardec	  (1869).	  



Mediunidade	  de	  Efeitos	  Intelectuais	  

• Médiuns	  audientes	  –	  que	  ouvem	  Espíritos.	  
• Médiuns	  falantes	  ou	  psicofônicos.	  
• Videntes	  –	  vêem	  Espíritos	  em	  estado	  de	  vigília.	  
• Médiuns	  inspirados	  –	  recebem	  idéias	  dos	  
Espíritos	  (geralmente	  são	  bons	  oradores	  ou	  
expositores).	  
• Médiuns	  de	  pressen>mentos	  ou	  prescientes	  —	  
são	  pessoas	  que,	  em	  dadas	  circunstâncias,	  têm	  
uma	  intuição	  vaga	  de	  coisas	  vulgares	  que	  
ocorrerão	  no	  futuro.	  



Mediunidade	  de	  Efeitos	  Intelectuais	  

•  Médiuns	  profé>cos	  –	  variedade	  dos	  médiuns	  
inspirados,	  ou	  de	  pressen>mentos.	  Recebem,	  
permi>ndo-‐o	  Deus,	  com	  mais	  precisão	  do	  que	  
os	  médiuns	  de	  pressen>mentos,	  a	  revelação	  de	  
futuras	  coisas	  de	  interesse	  geral	  e	  são	  
incumbidos	  de	  dá-‐las	  a	  conhecer	  aos	  homens,	  
para	  instrução	  destes.	  	  

•  Médiuns	  sonambúlicos	  –	  os	  que,	  libertos	  do	  
corpo	  Tsico,	  transmitem	  orientações	  de	  
Espíritos.	  

•  Médiuns	  pintores	  ou	  desenhistas.	  
•  Médiuns	  músicos	  (executam	  um	  instrumento	  
ou	  escrevem	  composições	  musicais).	  



Mediunidade	  de	  Efeitos	  Intelectuais	  

• Médiuns	  psicógrafos	  –	  os	  que	  escrevem	  sob	  a	  
influência	  dos	  Espíritos.	  
•  “A	  divisão	  da	  mediunidade	  em	  de	  efeitos	  Tsicos	  
e	  de	  efeitos	  intelectuais	  não	  é	  absoluta,	  visto	  
que,	  ao	  analisarmos	  os	  diferentes	  fenômenos,	  
veremos	  que,	  em	  todos,	  há	  um	  efeito	  Tsico	  e	  um	  
efeito	  inteligente.	  DiTcil	  é,	  muitas	  vezes,	  
determinar	  o	  limite	  entre	  os	  dois,	  mas	  isso	  
nenhuma	  consequência	  apresenta.”(LM,	  Kardec)	  



“O	  túmulo	  é	  a	  porta	  aberta	  à	  renovação,	  como	  o	  berço	  é	  
acesso	  à	  experiência,	  e	  observa	  que	  o	  seu	  estágio	  no	  
Planeta	  é	  uma	  viagem	  com	  destino	  às	  estações	  de	  

Progresso	  Maior.	  E,	  na	  grande	  romagem,	  todos	  somos	  
instrumentos	  das	  forças	  com	  as	  quais	  estamos	  em	  
sintonia.	  Todos	  somos	  médiuns,	  dentro	  do	  campo	  
mental	  que	  nos	  é	  próprio,	  associando-‐nos	  às	  energias	  
edi2icantes,	  se	  o	  nosso	  pensamento	  2lui	  na	  direção	  da	  

vida	  superior,	  ou	  às	  forças	  perturbadoras	  e	  deprimentes,	  
se	  ainda	  nos	  escravizamos	  às	  sombras	  da	  vida	  

primitivista	  ou	  torturada.”	  

Mecanismos	  da	  Mediunidade.	  	  
André	  Luiz	  por	  Chico	  Xavier	  


