
ESTUDO E PRÁTICA DA MEDIUNIDADE 



• Citar as principais formas de mediunidade 
de efeitos intelectuais. 
• Explicá-las sucintamente, destacando sua 

importância nas reuniões mediúnicas. 
• Esclarecer o que é mediunidade de 

vidência e de clarividência. 
• Explicar como essas duas faculdades 

podem se manifestar. 



• Produz efeitos ou repercussões 
em nível mental 
• O Espírito comunicante 

conduz o médium a uma certa 
elaboração mental-intelectual 
• O médium é um intérprete das 

idéias e dos sentimentos do 
Espírito comunicante. 



• Simples, cômoda e 
completa 
• Revela melhor a 

natureza e o grau de seu 
aperfeiçoamento, ou de 
inferioridade dos 
Espíritos comunicantes 



•  Médiuns mecânicos  
Ø  Não tem a menor consciência do que escreve. Transe mais 

profundo. 
Ø  Espíritos Superiores - calma, dignidade e benevolência. 

•  Médiuns intuitivos  
Ø  Ação sobre a alma 
Ø  Ele tem consciência do processo 

•  Médiuns semimecânicos 
Ø  Acompanha o processo 

Ø Xenografia – mediunidade poliglota 



•  Modo de transmissão da mensagem do Espírito comunicante por 
meio da palavra verbalizada 

•  Atendimento aos espíritos sofredores 
•  Tipos 



•  Mediunidade sonambúlica - desdobramento 
•  “A perfeita assimilação das correntes mentais, pelo 

médium, [...] preside habitualmente a quase todos os 
fatos mediúnicos.  O corpo físico do médium 
assemelha-se a um aparelho receptor radiofônico. A 
emissão mental do Espírito comunicante envolve o 
médium [...] em profusão de raios que lhe alcançam o 
campo interior, primeiramente pelos poros, que são 
miríades de antenas sobre as quais essa emissão 
adquire o aspecto de impressões fracas e indecisas. 
Essas impressões apóiam-se nos centros do corpo 
espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, 
atingem, de imediato, os cabos do sistema nervoso, 
[...] e reconstituindo-se, automaticamente, no cérebro, 
[...] em cujos fulcros dinâmicos se processam ações e 
reações mentais, que determinam vibrações criativas, 
através do pensamento ou da palavra, considerando o 
encéfalo como poderosa estação emissora e receptora 
e a boca por valioso alto-falante.” 

Nos Domínios da Mediunidade – André Luiz 



• Vidência - a faculdade mediúnica de 
ver Espíritos, estando o médium 
acordado em vigília. 
• Clarividência é a faculdade mediúnica 

de ver com detalhes não apenas os 
Espíritos, mas cenas do plano espiritual. 



• Percepção além dos sentidos 
humanos. 
• Quem ver é a mente – alma 
• Perispírito modificado para 

ter essa capacidade 



•  Todas as pessoas encarnadas podem ver Espíritos por meio do 
sono. 

•  Os médiuns videntes vêem Espíritos no estado de vigília ou sob 
transe superficial. 

•  Os médiuns videntes podem ver imagens mentais. 
•  Os médiuns clarividentes vêem os Espíritos encarnados e 

desencarnados, o mundo espiritual e acontecimentos diversos, 
sob forma de segunda vista, em estado de sonambulismo ou de 
desprendimento parcial do corpo físico. 

•  Os Espíritos Superiores, ao promover o desenvolvimento das 
faculdades de vidência, de clarividência e de audiência dos 
médiuns, dosam suas percepções para não desequilibrá-los. 



“ Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam 
barreiras, outras constroem moinhos de vento.” 

 Érico Veríssimo 

 


