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Marcos, 5:9-10

“Qual é o teu nome?” - indaga Jesus.
 Responde-lhe: “O meu nome é Legião, 

porque somos muitos.” 
E lhe imploravam com insistência que não 

os mandasse para fora daquela região.



OBJETIVOS DA OBJETIVOS DA 
MEDIUNIDADEMEDIUNIDADE
Comprovação da existência da 

alma, sua sobrevivência à morte 
do corpo físico e a possibilidade 
de sua interferência no mundo 
material.



Para que servem as reuniões Para que servem as reuniões 
mediúnicasmediúnicas
(...) servem como atividade escolar, em cujos 

contextos os Mentores da Vida, em nome 
do Cristo, facultam a aprendizagem e a 
cooperação recíprocas dos encarnados com 
os desencarnados e destes com aqueles. 

(...) os encarnados auxiliam os desencarnados, 
através da palavra esclarecedora, da 
indicação de rumos novos e nobres, da 
vibração fraternal da prece. 



Para que servem as reuniões Para que servem as reuniões 
mediúnicasmediúnicas
(...) os desencarnados ajudam os 

encarnados, indicando trilhas que 
permitem a aquisição de equilíbrio e de 
paz, ou demonstram(...) o que não deve 
ser feito, para que não venham a sofrer o 
que ora padecem no campo invisível aos 
olhos comuns.

Camilo



Quais os propósitos de uma Quais os propósitos de uma 
reunião mediúnica?reunião mediúnica?
Para os médiuns
 Cooperação com encarnados e 

desencarnados de reconforto e 
esclarecimento

 Aprendizado com as mensagens de 
elevado teor e com o exemplo dos 
Espíritos em sofrimento

 Auto educação e renovação de 
sentimentos



Quais os propósitos de uma Quais os propósitos de uma 
reunião mediúnica?reunião mediúnica?

Para os médiuns
 Construção de afeições e amizades 

preciosas no plano espiritual superior, 
consolidando bases de cooperação

 Prática da caridade desinteressada 
quando do auxilio aos desencarnados 



Quais os propósitos de uma Quais os propósitos de uma 
reunião mediúnica?reunião mediúnica?
Para os Espíritos
 Possibilidade de serem esclarecidos, 

reconfortados,  estimulados a vencerem 
suas próprias imperfeições

 Auxílio no esforço de vencerem as telas da 
ignorância e do sofrimento

 Possibilidade de auxiliarem os encarnados 
pelo exemplo (negativo)

 Amparo e esclarecimentos (superiores)



Por que motivo os desencarnados precisam Por que motivo os desencarnados precisam 
ser esclarecidos da sessão mediúnica?ser esclarecidos da sessão mediúnica?

 Grande número de almas desencarnadas 
nas ilusões da vida física(...) conservam-se, 
por algum tempo, incapazes de apreender 
as vibrações do plano espiritual superior, 
sendo conduzidas por seus guias e amigos 
redimidos às reuniões fraternas do 
Espiritismo (...)

Emmanuel 



Como deve ser uma sessão Como deve ser uma sessão 
mediúnicamediúnica

O valor da harmonia das idéias 
 Toda contradição e divergência provoca 

distúrbios e turbulência 
 Fraternidade e respeito mútuo



Como deve ser uma sessão Como deve ser uma sessão 
mediúnicamediúnica
O valor da regularidade
 Regularidade das reuniões: a seriedade 

pressupõe responsabilidade, organização, 
disciplina e respeito aos horários.

 A disciplina é um aprendizado para os 
trabalhadores e não para os Espíritos 
superiores. Estes preferem a regularidade, 
mas não a ponto de serem meticulosos com 
horários rígidos. Auxiliam-nos quando 
necessário, mas não estão à nossa disposição 
quando bem quisermos. 



Como deve ser uma sessão Como deve ser uma sessão 
mediúnicamediúnica
O valor do pensamento
 Para que a reunião seja produtiva e benéfica 

é fundamental a comunhão de ideais, 
provocando a união simpática de 
pensamentos: objetivos e metas comuns.

 Neste ponto não há limites absolutos, mas é 
evidente que isso se torna mais fácil em um 
grupo menor, pois em grandes 
concentrações a distração e o barulho são 
mais frequentes. Motivos mais que justos 
para que a reunião mediúnica seja restrita e 
não pública. 



Como deve ser uma sessão Como deve ser uma sessão 
mediúnicamediúnica

O valor do silêncio
  Toda conversação inútil, distração e 

barulho perturbam as reuniões sérias.
 Silêncio respeitoso antes, durante e após 

o intercâmbio mediúnico 



Como deve ser uma sessão Como deve ser uma sessão 
mediúnicamediúnica
O valor do recolhimento
 É um estado íntimo de atenção, respeito e 

entendimento pela atividade desenvolvida 
 É a concentração. Dedicar-se ao trabalho, 

sem distrações. É uma postura interior 
onde o foco, a mente é fixada nestes 
objetivos.

 Enquanto estamos concentrados estamos 
aptos para captar as informações que nos 
chegam por inspiração dos Bons Espíritos



Como deve ser uma sessão Como deve ser uma sessão 
mediúnicamediúnica
O valor da seriedade
 Para que conserve a seriedade, o objetivo de 

seus participantes deve ser o de ocupar-se 
de coisas úteis, com total desinteresse 
pessoal ou material.

 Servir-se da mediunidade, para qualquer 
outro interesse que não seja a instrução e a 
educação moral é destituir a reunião de 
seriedade, abrindo possibilidades 
indesejáveis de perturbação e mistificação.

  Aqui conta a perfeita identidade de 
objetivos e de sentimentos. 



Características necessárias para o Características necessárias para o 
dirigente/doutrinador de grupo dirigente/doutrinador de grupo 
mediúnicomediúnico
 Conhecimento doutrinário (hábito do 

estudo)
 Autoridade moral (fundada no exemplo)  
 Amor à tarefa e ao próximo
 Fé e oração
 Sinceridade e entendimento
 Firmeza em suas decisões (convicção)
 Brandura em suas ações (ternura)



O esclarecimentoO esclarecimento
 Esclarecer é clarear o raciocínio; 
é levar o desencarnado, através de uma série 

de reflexões, a entender determinado 
problema que traz consigo e não consegue 
resolver; 

ou fazê-lo compreender que suas atitudes 
representam um problema para terceiros;

e que pode estar agravando a sua própria 
situação e adiando a sua felicidade;



O esclarecimentoO esclarecimento
 Levá-la a modificar conceitos errôneos,  

distorcidos e cristalizados, por meio de uma 
lógica clara, concisa, com base na doutrina 
espírita e permeada de amor

 Não é necessário dar uma aula de espiritismo, 
mas mostrar alguns conceitos que farão 
diferença no diálogo esclarecedor

 Não é fazer sermão
 Não é o momento de criticar, censurar, acusar 

ou julgar, 
 As palavras deverão estar revestidas de 

sentimentos (dosar a verdade) 



PROCESSO DE DIÁLOGO COM PROCESSO DE DIÁLOGO COM 
OS ESPIRITOSOS ESPIRITOS
ETAPAS DO 

DIÁLOGO COM OS 
ESPÍRITOS

 Atender
 Responder
 Personalizar
 Orientar 
(Construindo a relação de ajuda – 

Clara Feldmam)

Américo Sucena 
(Falando com os 
Espíritos):

 Recepção
 Histórico
 Proposta
 Encaminhamento 



PROCESSO DE DIÁLOGO COM PROCESSO DE DIÁLOGO COM 
OS ESPIRITOSOS ESPIRITOS
Atender
 É o momento de acolhimento do Espírito.
 Postura de respeito e verdadeiro 

interesse em auxiliar.
 Escutar
 Prestar atenção (concentração  na fala do 

Espírito)
 Nesta fase começa surgir a inspiração dos 

bons Espíritos



PROCESSO DE DIÁLOGO COM PROCESSO DE DIÁLOGO COM 
OS ESPIRITOSOS ESPIRITOS
Responder
 Não é simplesmente responder os 

questionamentos ou doutrinar o Espírito
 No diálogo, se confirma as verdadeiras 

necessidades do desencarnado (o porquê 
ele está ali)

 Começa a tentar auxiliá-lo nas suas 
necessidades mais prementes



PROCESSO DE DIÁLOGO COM PROCESSO DE DIÁLOGO COM 
OS ESPIRITOSOS ESPIRITOS
Personalizar
 É momento em que o Espírito começa a 

se entender como um ser participante 
das suas experiências, com 
responsabilidades pelos seus sentimentos, 
pensamentos e ações

 Tomada de consciência
 Convites a se modificar
 Percepção da ajuda superior



PROCESSO DE DIÁLOGO COM PROCESSO DE DIÁLOGO COM 
OS ESPIRITOSOS ESPIRITOS
Orientar
 O dirigente conduz de forma clara e 

simples informações práticas ao 
desencarnado,  a partir das quais ele 
poderá tomar um novo plano de ação e, 
por iniciativa própria, objetiva soluções 
para suas dificuldades 



Dez princípios para o diálogo com os 
espíritos Revista Espírita Allan Kardec, ano VII, nº 27 

1)Seja objetivo - não fale mais que o comunicante! 
2)Identifique o "ponto de bloqueio emocional" do 

espírito sofredor, e trabalhe exclusivamente 
sobre ele - não é hora de pregar a Doutrina e as 
verdades do Evangelho. 

3)Converse naturalmente, de pessoa para pessoa, 
dispensando o estilo afetado de pregação e as 
figuras de retórica - você não estará se exibindo 
para um auditório; ganhando uma alma todos 
sentir-se-ão edificados! 

4)Use, mas não abuse, do recurso da prece, 
percebendo os casos e os momentos em que ele 
se faça indicado - a "ladainha" aborrece a todos, 
inclusive o Alto!... 



Dez princípios para o diálogo com os 
espíritos Revista Espírita Allan Kardec, ano VII, nº 27 

5)Nunca polemize com os Espíritos: entenda-os e convide-
os a observarem o andamento dos trabalhos e o desfilar 
de casos humanos que por eles passam, tirando suas 
próprias conclusões. Reconheça-se desprovido de 
recursos intelectuais para discutir e demonstre seu 
respeito e apreço pelo comunicante - nossa missão é 
encontrá-lo, jamais vencê-lo!

6)Não repreenda o irmão em dor - compreenda! Entenda as 
suas razões, identificando-se com a sua realidade 
psíquica e encontre uma saída lógica ( doutrinária) para 
o companheiro - " Os tribunais inquisitoriais" são 
privilégios exclusivos das trevas! 

7)Jamais aceite a condição de modelo ou orientador - somos 
apenas companheiros de infelicidade em momento 
favorável para estender as mãos! 



Dez princípios para o diálogo com os 
espíritos Revista Espírita Allan Kardec, ano VII, nº 27 

8)Seja amoroso, fraterno, sem contudo ser meloso. 
Diante do desequilíbrio nervoso, sarcasmo ou 
ironia do Espírito comunicante, use de energia 
com doses precisas. Doutrinar é uma tarefa de 
amor, amor não dispensa a convocação à razão. 

9)Dispense a impaciência de encurtar a conversa 
apelando para o "Você já morreu"!... Não há 
porque acrescentar-lhe novos fatores de 
desajustes! O Espírito em perturbação precisa 
apenas de equilíbrio emocional e esperança. 

10)Molde clichês-mentais positivos, recorrendo ao 
sentimento de confiança em Deus e na vida, que a 
Doutrina Espírita oferece àquele que erra nas 
trevas; a luz se chama Caminho! 



Dois tipos de esclarecimentoDois tipos de esclarecimento
 Exemplos do livro 

Obsessão/Desobsessão - Profilaxia e 
terapêutica Espíritas de Suely Caldas 
Schubert

 Tipos de espíritos comunicantes – 
capítulo 12 - (17 exemplos)
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