
O Livro dos Médiuns 
Mediunidade: A capacidade natural que todos possuem 

para se comunicar com o mundo espiritual. 

Mecanismos da Mediunidade 

“A linguagem dos Espíritos está sempre em 
relação com o grau de elevação a que já 
tenham chegado..” - Item 263 

"Bons Espíritos apenas prescrevem o que é 
bom e caridoso. Eles são calmos e gentis. " 

“Espíritos  imperfeitos incitam animosidade 
e desconfiança.” - Item 266 

Mediunidade Gratuita 

Mundo Espiritual Médium Mundo Físico 

Fluidic Harmony 

Chave para o Desenvolvimento 

“Coisa ainda mais importante a ser 
observada, do que o modo da 
evocação, são a calma e o 
recolhimento, juntas ao desejo ardente 
e à firme vontade de conseguir-se o 
intuito.” – Item 204 

PERCALÇOS 

Obsessão 
- Simples 
- Fascinação 
- Subjugação 

“As as imperfeições morais dão azo à ação dos Espíritos 
obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar 
deles é atrair os bons pela prática do bem.”           Item 252 

“A Mediunidade séria não pode nunca transformar-se em profissão. 
A Mediunidade é sagrada e deve ser praticada com devotamento e 
respeito.”- O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Cap.26, 
itens 9-10 

SOMOS TODOS MÉDIUNS!  

BONS MÉDIUNS 

DID YOU KNOW? 
The term “medium”, as we use it nowadays, was  

first used for this purpose by Allan Kardec. 

“Todos os seres humanos são médiuns; 
todos têm um espírito-guia que, se eles 
os ouvissem, eles poderiam guia--los no 
caminho certo.”  

Channing (Espirito), Cap XXXI - item 10  

TIPOS DE MEDIUNIDADE: 

“Bons médiuns são aqueles que compreendem 
que o verdadeiro médium tem uma missão a 
cumprir e deve, quando necessário, sacrificar 
gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo 
interesses materiais ao bem dos outros..” – Item 
197 

- Chapter 25 

Francisco C. Xavier 
(1910-2002) 

O primeiro e mais completo tratado científico sobre a mediunidade já publicado!  

“Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente.”  Allan Kardec 

O períspirito tem propriedades semimateriais. E 
serve também de agente intermediário o fluido 
universal, espécie de veículo sobre que ele atua, 

como nós atuamos sobre o ar, para obter 
determinados efeitos. Item 58 

DESENCARNADO = ESPÍRITO + PERISPIRITO 

Identidade dos Espíritos 
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Desencarnados Encarnados 

QUALIDADES HUMANAS QUE ATRAEM BONS 
ESPÍRITOS 

AMOR AO PRÓXIMO 

GENTILEZA 

BOA VONTADE 

DESPRENDIMENTO 

DETERMINAÇÃO 

CONDIÇÕES HUMANAS CONDITIONS QUE REPELEM 
BONS ESPÍTOS 

EGOISMO 

ORGULHO 

VANITY 

JEALOUSY 

VICES 

EFEITOS FIÍSICOS 

Materialização 

Cura 

 Pneumatografia 

Musica 

Transporte de 
objetos 

EFEITOS INTELECTUAIS 

Psicografia 

Psicofonia 

 Videncia 

Audiencia 

Inspiração 

ENCARNADO = ESPIRITO + PERISPIRITO + CORPO 

Espírito precisa, pois, de matéria, para atuar  
sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua 

ação o perispírito, como o homem tem o corpo. 

Harmonia Fluídica 
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