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MEDIUNIDADE

É uma faculdade existente no 
ser humano, que permite a 

comunicação entre o mundo 
material e espiritual.

    



• Faculdade inerente ao homem que 
permite a ele a percepção, em um grau 
qualquer, da influência dos Espíritos. Não 
constitui privilégio exclusivo de uma ou 
outra pessoa, pois, sendo uma 
possibilidade orgânica, depende de um 
organismo mais ou menos sensitivo.

 
      Lamartine Palhano Jr., Dicionário de Filosofia Espírita



• Canal cósmico por onde transitam 
seguras as consolações e esperanças 
para o atribulado espírito humano.

Vianna de Carvalho, Sementeira da Fraternidade, cap. 39



Mediunidade:

• Espetáculo?

“hoje não é mais espetáculo...

  desde que o Espiritismo entrou na senda 
filosófica...”

Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, introdução



A existência do Espírito

Pressuposto básico para aceitar e 
compreender a mediunidade...



O Livro dos Espíritos, questão 459:

  
   Influem os Espíritos em nossos 

pensamentos e em nossos atos? 

• “Muito mais do que imaginais. Influem a 
tal ponto, que, de ordinário, são eles que 
vos dirigem”.



Médium

• Do latim medium: meio, intermediário

• Pessoa que pode servir de intermediário 
entre os Espíritos e os homens.



Quem é médium?

• Todo aquele que sente, num grau 
qualquer, a influência dos Espíritos é, 
por esse fato, médium. 



• Essa faculdade é inerente ao homem; 
não constitui, portanto, um privilégio 
exclusivo. Por isso mesmo, raras são as 
pessoas que dela não possuam alguns 
rudimentos. 

• Pode, pois, dizer-se que todos são, 
mais ou menos, médiuns. 



Todavia, usualmente, assim só se 
qualificam aqueles em quem a 
faculdade mediúnica se mostra bem 
caracterizada e se traduz por efeitos 
patentes, de certa intensidade, o que 
então depende de uma organização 
mais ou menos sensitiva.”

                    Livro dos Médiuns, cap. 14, item 159



“Todos os homens são médiuns, 
todos têm um Espírito
que os dirige para o bem, quando 
sabem escutá-lo.”

Channing
Lm, cap.31, it. 10



SÓ SE QUALIFICAM COMO MÉDIUNS 
AQUELES EM QUEM A FACULDADE SE 
MOSTRA BEM CARACTERIZADA

(O LIVRO DOS MÉDIUNS - ALLAN KARDEC - CAP. XIV)

Acepção restritaAcepção restrita



Vivência Mediúnica,
Projeto Manoel Philomeno de Miranda, p. 16

• ...sentir sentir expressa a ideia básica sobre a 
mediunidade: 

   um sentido psíquico, de ordem 
paranormal, capaz de ampliar o alcance 
perceptivo do ser, conferindo-lhe aptidão 
para servir de instrumento para a 
comunicação dos Espíritos com os 
homens, estabelecendo uma ponte entre 
realidades vibratórias diferentes.



…uma organização mais 
ou menos sensitiva.

• a capacidade de servir de "ponte" entre o 
mundo espiritual e o mundo material está 
ligada a fatores de ordem orgânica 



• A mediunidade é inerente a uma 
disposição orgânica, de que 
qualquer homem pode ser dotado, 
como a de ver, de ouvir, de falar.

                                         ESE cap. XXIV, item 12 

• A mediunidade é faculdade do 
Espírito que o corpo reveste de 
células a fim de permitir o 
intercâmbio entre os dois mundos.

      Atualidade do Pensamento Espírita, q. 212.



Desafios da Mediunidade, Camilo q.2

• Enquanto captação ou registro do mundo 
invisível, o fenômeno se passa ao nível da 
mente.(...) A exteriorização delas, contudo, 
acha-se na dependência do sistema 
neurológico do médium.(...) a 
exteriorização do vasto espectro da 
mediunidade só se dá por meio do corpo 
físico.



• Quanto menos densos os elos de ligação entre 
os implementos físicos e espirituais, nos 
órgãos da visão, mais amplas as possibilidades 
na clarividência, prevalecendo as mesmas 
normas para a clariaudiência e modalidades 
outras, no intercâmbio entre as duas esferas 
[...] 

                         André Luiz, Evolução em dois mundos,  

                                                                     cap. 17



O Livro dos Médiuns, it. 236

   O vosso perispírito e o nosso procedem do mesmo 
meio, são de natureza idêntica, são, numa palavra, 
semelhantes. O que é peculiar aos médiuns, o que 
é da essência mesma da individualidade deles, é 
uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma 
força de expansão particular, que lhes suprimem 
toda refratariedade e estabelecem, entre eles e nós, 
uma espécie de corrente, uma espécie de fusão, 
que nos facilita as comunicações.



Ser médium!!!!!

• “Um desejo bem natural, entre as pessoas 
que se ocupam com o Espiritismo, é o de 
poderem entrar, elas mesmas, em 
comunicação com os Espíritos.

                       Allan Kardec, introdução de O           
              

                       Livro dos Médiuns



• Enganar-se-ia igualmente quem 
supusesse encontrar nesta obra uma 
receita universal e infalível para formar 
médiuns. 



• Conquanto cada um traga em si o gérmen 
das qualidades necessárias para se tornar 
médium, tais qualidades existem em graus 
muito diferentes e o seu desenvolvimento 
depende de causas que a ninguém é dado 
conseguir se verifiquem à vontade. 



• Seu objetivo (O Livro dos Médiuns) 
consiste em indicar os meios de 
desenvolvimento da faculdade mediúnica, 
tanto quanto o permitam as disposições 
de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o 
emprego de modo útil, quando ela exista. ”



• Se os rudimentos da faculdade 
[mediúnica] não existem, nada fará que 
apareçam [...]. 

                                              Lm, it.208

• Em erro grave incorre quem queira forçar 
a todo custo o desenvolvimento de uma 
faculdade que não possua. 

                                                     LM,198



• Não há nenhum indício da faculdade 
mediúnica; só a experiência poderá 

   fazê-la conhecer.

• Allan Kardec, LM, it.62



Finalidades da mediunidade:

• Elo entre os dois mundos

• Comprovação e antevisão do mundo 
espiritual

• Aprendizado com os desencarnados

• Oportunidade de servir

• Aperfeiçoamento do Espírito
• ...



Por que existe a mediunidade?

• Os médiuns receberam de Deus um dom 
gratuito: o de serem intérpretes dos Espíritos, 
para instrução dos homens, para lhes mostrar 
o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para 
lhes vender palavras que não lhes pertencem, a 
eles médiuns, visto que não são fruto de suas 
concepções, nem de suas pesquisas, nem de 
seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz 
chegue a todos.
                                            ESE cap. 26, item 6



Como se processa a mediunidade?

• No fenômeno mediúnico, o médium se 
destaca da realidade I, na qual vive, e se 
coloca em posição tal que permite a um 
ser da realidade II transmitir-lhe imagens, 
sons, pensamentos, ideias, emoções, 
operando-lhe o corpo físico através dos 
dispositivos de controle localizados no 
corpo perispiritual.

                            Diversidade dos Carismas cap. I



• “O Espírito do médium é o intérprete, porque 
está ligado ao corpo que serve para falar e por 
ser necessária uma cadeia entre vós e os 
Espíritos que se comunicam, como é preciso um 
fio elétrico para comunicar à grande distância 
uma notícia e, na extremidade do fio, uma 
pessoa inteligente, que a receba e transmita.”

• LM, 223, it. 6



“O processo de comunicação dá-se 
somente através da identificação do 
Espírito com o médium, perispírito a 

perispírito, cujas propriedades de 
expansibilidade e sensibilidade, entre 

outras, permitem a captação do 
pensamento, das sensações e das 

emoções, que se transmitem de uma 
para outra mente através do veículo sutil.”

Manoel P. de Miranda, Vivência mediúnica, p. 10



Afinidade fluídica



Afinidade fluídica



O que é o Espiritismo, it.62 a 69

• As comunicações(efeitos físicos e 
inteligentes) realizam-se pela ação fluídica 
do Espírito sobre o médium, sendo 
preciso que o fluido deste último se 
identifique com o do Espírito.

• A facilidade das comunicações depende 
do grau de afinidade existente entre os 
dois fluidos.



• Cada médium é assim mais ou menos 
apto para receber a impressão ou a 
impulsão do pensamento de tal ou tal 
Espírito; podendo ser bom instrumento 
para um e péssimo para outro.

• (...) se achando juntos dois médiuns, 
igualmente bem dotados, poderá o 
Espírito manifestar-se por um e não por 
outro.



• É um erro acreditar-se que basta ser 
médium para receber, com igual 
facilidade, comunicação de qualquer 
Espírito. 



MÉDIUM



O Evangelho segundo o Espiritismo, 
cap. 24, it.12

• Há quem se admire de que, por vezes, 
a mediunidade seja concedida a 
pessoas indignas, capazes de a 
usarem mal. Parece, dizem, que tão 
preciosa faculdade devera ser atributo 
exclusivo dos de maior merecimento.



• se Deus não houvesse concedido, por 
exemplo, a palavra senão aos incapazes de 
proferirem coisas más, maior seria o 
número dos mudos do que o dos que falam.

• Deus outorgou faculdades ao homem e lhe 
dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de 
punir o que delas abusa.

O Evangelho segundo o Espiritismo, 
cap. 24, it.12



• A mediunidade é dada sem distinção, a fim 
de que os Espíritos possam levar a Luz em 
todas as fileiras, em todas as classes da 
sociedade, ao pobre como ao rico; aos 
sábios  para os fortalecer no bem, aos 
viciosos para os corrigir.”

O Evangelho segundo o Espiritismo, 
cap. 24, it.12



•  O desabrochar da mediunidade representa para 
o ser humano um horizonte novo que se abre para 
ele. É um chamamento, um convite a fim de que 
se volte para o bem, que desperte para as 
realidades maiores da vida.

•  É  uma responsabilidade sim, mas, sendo 
vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, 
será  sempre fonte de benefícios, em primeiro 
lugar para o próprio médium.

(Mediunidade: Caminho para ser feliz- Suely Caldas Schubert, cap. 3)

A Eclosão Mediúnica



Eclosão da mediunidadeEclosão da mediunidade

Existem  alguns sinais que, se não tiverem 
causas orgânicas, podem indicar que a 
pessoa tem facilidade para a percepção de 
fluidos, para o desdobramento (que 
favorece o transe) ou que está sob a atuação 
de Espíritos:



•  Alterações emocionais súbitas;
• Acentuada sensibilidade emotiva;
• Vidências;
• Necessidade compulsiva e inoportuna de 
escrever idéias que não lhe são próprias;
• Calafrios, sensação de formigamento nas mãos e 
na cabeça;
• Mal-estar em determinados ambientes ou em 
presença de certas pessoas;
• Sensações de enfermidades inexistentes

(Mediunidade: Caminho para ser feliz - Suely Caldas Schubert, cap. 3.)

Sintomas da Eclosão Mediúnica



sensação de "presenças" invisíveis; 
sensações ou idéias estranhas, 

mudanças repentinas de humor, crises 
de choro; 

"ballonement" (sensação de inchar, 
dilatar) nas mãos, pés ou em todo o 
corpo, como resultado de 
desdobramento perispiritual; 



Quando aflora a mediunidade?Quando aflora a mediunidade?

Não há idade precisa, tudo dependendo 
inteiramente do desenvolvimento físico e, 
ainda mais, do desenvolvimento moral. 

 Livro dos Médiuns, cap. 18, item 221

A predisposição mediúnica independe do 
sexo, da idade e do temperamento. Há 
médiuns em todas as categorias de 
indivíduos, desde a mais tenra idade, até 
a mais avançada.

           Obras Póstumas, dos médiuns



 Exercício da mediunidade: sim ou não?

“A mediunidade é, portanto, um ensejo 
especial para a autorrecuperação, 
devendo ser utilizada de maneira 
dignificante, em cujo ministério de amor e 
de caridade será encontrada a diretriz de 
segurança para o reequilíbrio do ser.”

Manoel P. de Miranda
Advertência aos médiuns, Reformador out/11



 Com que fim a Providência outorgou de 
maneira especial, a certos indivíduos, o dom 
da mediunidade?

“É uma missão de que se incumbiram e cujo 
desempenho os faz ditosos. São os 

intérpretes dos Espíritos com os homens.” 

Lm 17, it.220, q.12ª.



• O desenvolvimento mediúnico a ser promovido 
nos centros espíritas não deve nunca ser entendido 
como o aprendizado de técnicas e métodos para 
fazer surgir a mediunidade, pois que não os há 
nem pode haver, ...

    mas exclusivamente como o aprimoramento e 
direcionamento útil e equilibrado das faculdades 
surgidas de forma natural, o que pressupõe o 
aperfeiçoamento integral do médium, por meio do 
estudo sério e de seus esforços incessantes para 
amoldar suas ações às diretrizes evangélicas. 

             Silvio Seno Chibeni, Reformador, ago/1987



Educar a Mediunidade:

• Do ponto de vista espírita, não é apenas 
sentar-se à mesa mediúnica e dar 
comunicações.

• A educação mediúnica abrange 
providências de natureza tríplice:



 DoutrináriaDoutrinária

O médium precisa conhecer a Doutrina 
Espírita para compreender o Universo, a si 
mesmo e aos outros seres, como criaturas 
evolutivas, regidas pela lei de causa e 
efeito.

   Atenção especial será dada à compreensão 
do intercâmbio mediúnico, ação do 
pensamento sobre os fluidos, natureza e 
situações dos espíritos no Além, perispírito 
e suas propriedades na comunicação 
mediúnica, tipos de mediunidade, etc.



 TécnicaTécnica

   Exercício prático, à luz do conhecimento 
espírita, para que o médium saiba distinguir 
os tipos de Espíritos pelos seus fluidos, 
como concentrar ou desconcentrar, entender 
o desdobramento, controlar-se nas 
manifestações e analisar o resultado delas, 
etc.
. 



 MoralMoral

   É indispensável a reforma íntima para que 
nos libertemos de Espíritos perturbadores e 
cheguemos a ter sintonia com os bons 
Espíritos, dando orientação superior ao 
nosso trabalho mediúnico.
A orientação cristã, à luz do Espiritismo, 
leva-nos à vigilância, oração, boa conduta e 
à caridade para com o próximo, o que 
atrairá para nós assistência espiritual 
superior. 



“A educação mediúnica, à 
semelhança do desenvolvimento 

de qualquer aptidão, impõe 
tempo, paciência, perseverança, 

estudo, interesse.”

Manoel P. de Miranda, Vivência mediúnica



• O fato de alguém encontrar-se 
desequilibrado significa que não pode ser 
inserido no grupo mediúnico, sob o risco de 
comprometer o seu bom funcionamento. 

• Estes(desequilíbrios) surgem por motivos 
específicos, e requerem o tratamento 
médico, psicológico ou espírita adequado 
ao caso. Somente após seu retorno à 
normalidade é que a pessoa poderá 
participar, como médium, dos trabalhos 
mediúnicos.

              Silvio Seno Chibeni, Reformador, ago/1987



Do seu exercício cumpre afastar, por 
todos os meios possíveis, as que 
apresentem sintomas, ainda que 
mínimos, de excentricidade nas idéias, 
ou de enfraquecimento das faculdades 
mentais, porquanto, nessas pessoas, 
há predisposição evidente para a 
loucura, que se pode manifestar por 
efeito de qualquer sobreexcitação. 

O Livro dos Médiuns, it. 222



O que de melhor se tem a fazer com 
todo indivíduo que mostre tendência à 
ideia fixa é dar outra diretriz às suas 
preocupações, a fim de lhe 
proporcionar repouso aos órgãos 
enfraquecidos.



Diretrizes de segurança, q. 45

 (...) na mediunidade, os problemas são do 
Espírito e não da faculdade mediúnica, é 
necessário que primeiro se moralize o 
médium.

 (...) é de bom alvitre, portanto, que alguém 
que tenha problemas de mediunidade, seja 
encaminhado às sessões doutrinárias de 
estudos, para primeiro evangelizar-se, 
conhecendo a doutrina a fim de que, mais 
tarde, canalize suas forças mediúnicas num 
bom direcionamento.



 Há uma praxe entre as pessoas pouco 
esclarecidas a respeito da Codificação 
Espírita, que induz se leve o indivíduo a 
uma sala mediúnica para poder equacionar 
problemas, como quem tira uma coisa 
incômoda de cima da pessoa...

 O problema de que a criatura se vê objeto 
pode ser o chamamento para mudança de 
rota moral.



Educação e Vivências, Camilo

 ‘A decantada "mediunidade de provas" não 
passa de episódio no qual alguém em provas e 
sérias expiações recebeu da Divina Misericórdia 
as excelências da sensibilidade mediúnica, 
através de cujas portas será chamado ou 
convocado à assunção de responsabilidades, 
bem como ao cumprimento dos deveres para 
com Deus, através do próximo. 



 ...A origem do nosso sofrimento, da nossa 
aflição, não reside na mediunidade, mas na 
bagagem de desacertos que ainda trazemos, 
acumulada nesta e em vidas pregressas.’ 



O exercício correto da mediunidade,  a educação 
das forças nervosas, a canalização dos valores 
morais para o bem, brindam o indivíduo com 
equilíbrio, harmonia, dele fazendo mensageiro da 
esperança, operário da caridade e agente do amor, 
onde quer que se encontre, a serviço da própria 
elevação espiritual.

A prática correta da mediunidade nenhum 
perigo oferece a quem quer que seja.
Não é a mediunidade que responde pela 
eclosão do fenômeno obsessivo. O cultivo 
correto das faculdades mediúnicas constitui 
um dos antídotos eficazes contra a obsessão.

Médiuns e Mediunidades-Divaldo P. Franco- Pelo Espírito Vianna de Carvalho, cap. 11,13 e 16



Estudo e Espiritismo

Estudar a doutrina, e especificamente 
a mediunidade [...] é dever inadiável 
a que se deve submeter todo adepto 
do Espiritismo e mais particularmente 
aqueles que se queiram dedicar ao 
exercício das faculdades mediúnicas.

Atualidade do pensamento espírita, q. 213
Vianna de Carvalho / Divaldo Franco



Estudo ou prática?

Seria mais útil, mais conveniente, que 
o companheiro da ação mediúnica que 
não pudesse comparecer ao Centro 
Espírita para o estudo da Doutrina e 
para a atividade prática, se decidisse 
pelos estudos.[...] Os médiuns espíritas 
necessitam de estudar.

Desafios da Mediunidade, perg 58

Camilo / Raul Teixeira



Devemos atribuir tudo à 
manifestação de Espíritos?

• Se um efeito insólito se produz: ruído, 
movimento, mesmo aparição, a primeira idéia 
que se deve ter é a de que provém de uma 
causa inteiramente natural, por ser a mais 
provável. Tem-se então que buscar essa causa 
com o maior cuidado e não admitir a não admitir a 
intervenção dos Espíritos, senão muito intervenção dos Espíritos, senão muito 
cientemente.cientemente. Esse o meio de se evitar toda 
ilusão. 

                                      O Livro dos Médiuns, it. 91



MMédium: 24 horas por diaédium: 24 horas por dia

•Não quer dizer que estará durante todo o 
tempo em atividade mediúnica

•Antena perenemente ligada, fazendo registros, 
identificação de fluidos/entidades espirituais

                                                    Desafios da mediunidade, q.8



Local para o exercício da 
mediunidade

• É desaconselhável que, em lugares não 
preparados para o mister mediúnico, 
venha a ocorrer o fenômeno com a 
anuência do sensitivo... Pelos danos que 
poderão advir, se o meio for hostil, leviano 
e de recursos psíquicos negativos, podem 
ocorrer mistificações, distonias, aberturas 
vibratórias para Espíritos que não tenham 
propósitos superiores. 



• Seria o mesmo que requisitar 
determinada cirurgia num consultório 
médico onde não haja requisitos de 
assepsia, instrumental, etc..

• Portanto a Casa Espírita é o lugar ideal, 
porque ali os Benfeitores colocam 
equipamentos de socorro, de 
emergência; estão entidades zelosas 
que se postam para defender o recinto; 
encontram-se trabalhadores 
especializados, que vêm para o 
ministério, adredemente programado.

Diretrizes de segurança, q. 47



NO ESPIRITISMO, DOUTRINA CODIFICADA POR 
ALLAN KARDEC, ENCONTRAMOS DIRETRIZES 
SEGURAS PARA EVITAR OS PERIGOS DO 
INTERCÂMBIO MAL DIRIGIDO E CONSEGUIR 
OS MAIS SUBLIMES E EDIFICANTES 
RESULTADOS NA PRÁTICA MEDIÚNICA.

                                            

LÉON DENIS



 A Cachoeira - Emmanuel 

                            



Sim, meu amigo, observa a cachoeira que 
surge aos teus olhos.



Chutes Burney, Californie, USA

É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de 
energia.



Revela a glória da Natureza.



    Chutes Blue Nile, Éthiopie

Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído.



Chutes Burgess Falls, Tennessee, USA

Entretanto, para que se faça alicerce de 
benefícios mais amplos, é indispensável que a 

engenharia compareça, disciplinando-lhe a força.



Chutes Burgess Falls, Tennessee, USA

É então que aparece a usina generosa, sustentando 
a indústria, estendendo o trabalho, inspirando a 

cultura e garantindo o progresso.



Chutes Burney, 
Californie, USA

Assim também é a mediunidade.



Forêt nationale Umpqua , Oregon, USA

Como a queda d’água, pode nascer em qualquer 
parte.



Chutes  Cathédrale, 
Virginie, USA

Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem 
privilégio de alguém. 



Chutes  rivière Columbia,
 Orégon, USA

Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando 
consigo revelações convincentes e possibilidades 

assombrosas.



Sawtooth, Idaho, USA

Contudo, para que se converta em manancial de 
auxílio perene, é imprescindível que a Doutrina 

Espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe 
os impulsos.



Chutes Havasu, Grand Canyon, Arizona, USA

Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e 
socorro, consolação e bênção.



Chutes Golden, Iceland

Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardequianas 
que nos traçam seguro caminho para o Cristo de Deus, 
através da revivescência do Evangelho simples e puro, 

a fim de que mediunidade e médiuns se coloquem, 
realmente, a serviço da sublimação espiritual". 



Chutes  les 4 Cascades, Jamaique

Emmanuel
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