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MEDIUNIDADE

É uma faculdade existente no ser 
humano,que permite a comunicação 
entre o mundo material e espiritual.

É uma disposição orgânica entre o 
corpo e o perispírito;

Não depende da moral do indivíduo.



  

Quem é médium?

Todos os homens são médiuns.

Kardec: “Pode, pois, dizer-se que todos são, 
mais ou menos, médiuns.”

O Livro dos Médiuns, item 159 



  

Finalidades da mediunidade:

Elo entre os dois mundos
Comprovação do mundo 

espiritual
Aperfeiçoamento do Espírito.



  

Tipos de médiuns:

Podemos dividir os médiuns em 
duas grandes categorias:

Médiuns de efeitos físicos
Médiuns de efeitos intelectuais



  

Médiuns de efeitos físicos:
 São capazes de produzirem efeitos 

materiais ostensivos(movimento de 
corpos; ruídos, curas, etc.)

 Podem ser:

1. Facultativos: são aqueles que têm 
consciência dos fenômenos que 
produzem;

2. Involuntários: são usados pelos 
espíritos para produzirem 
manifestações sem que eles saibam.



  

Médiuns de efeitos intelectuais

São os médiuns que recebem 
comunicações inteligíveis, com 
as quais é possível aprender.



  

Tipos de Médiuns

Sensitivos ou impressionáveis:

São os que sentem a presença 
dos Espíritos. Faculdade 
rudimentar essencial ao 
desenvolvimento das outras.



  

Médiuns audientes

São capazes de ouvir a voz dos 
Espíritos de forma clara e 
objetiva.



  

Médiuns falantes ou de 
psicofonia

São os que recebem 
comunicações dos Espíritos 
através da fala.

Podem ou não ter consciência 
do que dizem.



  

Médiuns Videntes

São capazes de ver o mundo 
espiritual.

Vêem com os olhos da alma, 
por isso independe estarem 
com os olhos abertos ou 
fechados.



  

Médiuns Sonambúlicos

Agem sob a influência do seu 
próprio Espírito, quando em 
estado de desdobramento.

Podem transmitir tudo que lhes 
acontece no momento do 
transe mediúnico.



  

Médiuns Curadores

Possuem a capacidade de 
curar ou aliviar  os males 
físicos pela imposição de mãos 
ou pela prece.

Exige vida moral religiosa.



  

Médiuns Psicógrafos
 São os que transmitem as 

comunicações dos Espíritos 
através da escrita.

 Dividem-se em:

1.1. Mecânicos:Mecânicos: Não tem 
consciência do que escrevem. 
Há pouca influência  do 
pensamento do médium.



  

 
2. Semimecânicos:

 A comunicação sofre mais a influência do 
pensamento do médium. São a 
maioria.

3. Intuitivos:

São os que recebem a ideia do espírito, e 
a interpretam conforme o seu 
conhecimento pessoal.



  

Conseqüências morais:
Aperfeiçoamento do Espírito.
“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.”
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