
ESTUDO E PRÁTICA DA 
MEDIUNIDADE 

Reuniões mediúnicas sérias: 
natureza e características 



OBJETIVOS 

� Conceituar reunião mediúnica. 
� Analisar a natureza e as características das 

reuniões mediúnicas sérias. 



É uma atividade privativa, na qual se realiza 
assistência aos Espíritos necessitados, integrada 
por trabalhadores que possuam conhecimento 

espírita e conduta moral compatível com a 
seriedade da tarefa. 

CONCEITO 



“As reuniões frívolas se compõem de pessoas que 
só vêem o lado divertido das manifestações, 
que se divertem com as facécias [gracejos] dos 
Espíritos levianos, aos quais muito 
agrada essa espécie de assembléia, a que não 
faltam por gozarem nelas de toda a liberdade 
para se exibirem. É nessas reuniões que se 
perguntam banalidades de toda sorte, que se pede 
aos Espíritos a predição do futuro, que se lhes põe 
à prova a perspicácia em adivinhar as 
idades, ou o que cada um tem no bolso, em revelar 
segredinhos e mil outras coisas de igual 
importância. [...] O simples bom-senso diz que os 
Espíritos elevados não comparecem às 
reuniões deste gênero, em que os espectadores não 
são mais sérios do que os atores” 

NATUREZA – 

REUNIÕES 
FRÍVOLAS  



“As reuniões experimentais têm particularmente 
por objeto a produção das manifestações 
físicas. Para muitas pessoas, são um espetáculo 
mais curioso que instrutivo. [...] 
Nada obstante, as experiências desta ordem 
trazem uma utilidade, que ninguém ousaria 
negar, visto terem sido elas que levaram à 
descoberta das leis que regem o mundo invisível 
e, para muita gente, constituem poderoso meio de 
convicção. Sustentamos, porém, que 
só por só não logram iniciar a quem quer que seja 
na ciência espírita, do mesmo modo 
que a simples inspeção de um engenhoso 
mecanismo não torna conhecida a mecânica de 
quem não lhe saiba as leis. Contudo, se fossem 
dirigidas com método e prudência, dariam 
resultados muito melhores.” 

NATUREZA – 
REUNIÕES 

EXPERIMENTAIS  



“As reuniões instrutivas apresentam caráter muito 
diverso e [...] insistiremos mais sobre as condições 
a que devem satisfazer. A primeira de todas é que 
sejam sérias, na integral acepção da palavra. [...] 
Não basta, porém, que se evoquem bons Espíritos; 
é preciso, como condição expressa, que os 
assistentes [participantes] estejam em condições 
propícias, para que eles assintam em vir. 
Ora, a assembléias de homens levianos e 
superficiais, Espíritos superiores não virão como 
não viriam quando vivos [encarnados].” 

NATUREZA – 
REUNIÕES 

INSTRUTIVAS  



Características das reuniões sérias 

�   Voltadas para a prática 
do bem, jamais são 
utilizadas para obtenção 
de fenômenos 
extraordinários, como 
passatempo ou diversão. 

�  Esforço coletivo, no 
grupo, de neutralizar as 
más influências e as 
imperfeições pessoais, 
sobretudo o orgulho e o 
egoísmo 



Características da reuniões sérias 

•  Participantes procuram 
instruir-se e desenvolver 
sentimentos elevados, 
favoráveis à homogeneidade 

•  Necessidade do estudo – 
facilitar a manifestação 

•  Privativa e sem número 
excessivo de participantes, 
onde é possível desenvolver 
um clima de recolhimento e 
comunhão de idéias 



Características da reuniões sérias 

•  Ser coletivo, cujas 
qualidades e propriedades 
são a resultante das de 
seus membros e formam 
como que um feixe.  

•  Os médiuns não devem se 
sentir constrangidos com a 
análise das comunicações 
recebidas por seu 
intermédio. 



Características da reuniões sérias 

•  As tarefas 
mediúnicas pedem 
assiduidade, 
pontualidade, 
fidelidade a Jesus 
e Kardec. 



“Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos 
são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no 

mundo.”  
João (1 João, 4:1) 


