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PSICOGRAFIA	



Ñ   Citar  os  tipos  de  mediunidade  de  
psicografia  e  dar  as  características  
correspondentes  a  cada  uma  delas	

Ñ   Explicar  a  diferença  que  existe  
entre  psicografia  e  pneumatografia	

Objetivos	



Ñ    “Não  desprezes  o  dom  que  há  
em  ti  [...].  Medita  estas  coisas,  
ocupa-‐‑te  nelas,  para  que  o  teu  
aproveitamento  seja  manifesto  a  
todos.”	

Paulo  (1  Timóteo,  4:14-‐‑15)	

Ñ   Kardec	
Ó  os  Espíritos  escreviam  
diretamente  em  placas  de  
ardósia	

Ó  escrita  com  auxílio  de  um  lápis  
adaptado  a  uma  cesta,  “cesta  
de  bico”  (La  corbeille  à  bec),  e  
a  uma  prancheta  (Planche  
oui)	

Introdução	



Ñ   Psicografia  mecânica	
Ó    Espírito  comunicante  
que  atua  diretamente  
sobre  a  mão  do  
médium	

Ó Comunicante  utiliza  os  
próprios  recursos  
intelectuais,  a  
própria  caligrafia  
de  quando  
encarnado	

Classificação	



Ñ   Psicografia  intuitiva	
Ó Comunicante  
espiritual  não  atua  
diretamente  sobre  a  
mão  do  médium	

Ó Não  há  uma  
passividade  ou  um  
transe  profundos	

Ó Intérprete	

Classificação	



Ñ   Psicografia  
semimecânica	
Ó Médium  participa  
de  ambos  os  tipos	

Ó Sente  que  à  sua  
mão  uma  impulsão  	

Ó Tem  consciência  
do  que  escreve	

Ó Comuns	

Classificação	



Ñ    Se  produz  
espontaneamente	

Ñ Sem  a  participação  da  mão  
do  médium,  nem  do  lápis	

Ñ Substância  semelhante  ao  
grafite  	

Ñ Facilmente  apagados  por  
uma  borracha	

Ñ Espírito  comunicante  retira  
do  fluido  cósmico  universal  
os  elementos  necessários  à  
produção  da  escrita.	

Pneumatografia	

BARÃO  LUIS  GULDENSTUBBÉ	



“Em  todos  os  setores  de  reorganização  da  fé  cristã,  nos  
quadros  do  Espiritismo  contemporâneo,  há  sempre  

companheiros  dominados  por  nocivas  inquietações.  O  
problema  da  mediunidade,  principalmente,  é  dos  mais  

ventilados,  esquecendo-‐‑se,  não  raro,  o  impositivo  
essencial  do  serviço.  Aquisições  psíquicas  não  constituem  
realizações  mecânicas.  É  indispensável  aplicar  nobremente  

as  bênçãos  já  recebidas,  a  fim  de  que  possamos  solicitar  
concessões  novas.  [...]  Recorda,  pois,  meu  amigo,  que  podes  
ser  o  intermediário  do  Mestre,  em  qualquer  parte.  Basta  que  
compreendas  a  obrigação  fundamental,  no  trabalho  do  bem,  
e  atendas  à  Vontade  do  Senhor,  agindo,  incessantemente,  na  

concretização  dos  Celestes  Desígnios.  Não  te  aflijas,  
portanto,  se  ainda  não  recebeste  a  credencial  para  o  

intercâmbio  direto  com  o  plano  invisível,  sob  o  ponto  de  
vista  fenomênico.”  

Emmanuel.  	


