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Existência de Deus

Existência dos espíritos e sua
sobrevivência após a morte

Reencarnação

Pluralidade dos mundos habitados

Comunicabilidade dos espíritos



“Espíritos não são mais do 

que almas de seres humanos

despidos do seu corpo

físico.”
- O Livro dos Mediuns, Allan Kardec, item 2
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Nós…

…continuamos pensando

…queremos nos comunicar

com as pessoas que amamos

…podemos visitá-la(o)s

…podemos agir sobre a ma-

téria através do perispírito



A comunicabilidade de espíritos com encarnados não é 

um fato novo, mas sim existente desde todo o sempre. 

Não é uma invenção do Espiritismo! 

A única distinção é que no passado, o fenômeno 

mediúnico era livremente divulgado dentro da população, 

tal como ele ocorre atualmente; no entanto, só os 

iniciados o estudavam, em reuniões privadas.



Espírito Pensamento contínuo Fluido Cósmico

Universal



A influência dos Espíritos sobre vossos pensamentos 

e ações, para o bem ou para o mal, é maior do que 

vocês supõe, muito freqüentemente são eles que vos 

dirigem.

Desencarnado Encarnado



O intercâmbio mediúnico é resultado de uma percepção 

que ocorre além da matéria (percepção extra-sensorial), 

seguido por um afinamento, onde as emoções e idéias do 

desencarnado são capturadas pelo encarnado. 



 
Material plane Spiritual plane

SPIRIT

PERISPIRIT

O espíritos encarnados  e desencarnados têm um corpo 

fluídico que é chamado de perispírito, composto do fluido 

cósmico universal, que o forma e nutre. 



“Todo aquele que sente, num grau 

qualquer, a influência dos Espíritos é, 

por esse fato, médium..”
- Livro dos Médiuns, Allan Kardec, item 159



“Mediunidade é um dos atributos do ser humano, que é utilizado 

para a comunicação com Espíritos..”
Missionários da Luz por Andre Luiz, psicografado por Francisco Xavier e Valdo Vieira

“Mediunidade é um dos 'meios de comunicação', e Jesus nos 

disse, 'Eu sou a porta … se alguém entra por mim, será poupado 

e poderá entrar e sair e encontrar pasto'!”
Missionários da Luz por Andre Luiz, psicografado por Francisco Xavier e Valdo Vieira



Qual é a 

definição de 

médium???



Mediunidade - o exercício da 

faculdade mediúnica.

Medianímica- (das palavras em 

latin medium = intermediário e 

anima = alma) sendo pertinente à 

faculdade especial ou ação de ser o 

intermediário entre encarnados e 

desencarnados. 

Médium - é o intérprete dos espíritos. Embora quase todas as 

pessoas sintam a influência de espíritos, em maior ou menor 

grau, esta classificação é só praticamente aplicável àquelas 

pessoas cuja faculdade mostra-se claramente e com alguma 

intensidade, produzindo resultados bem-marcados.



 

A faculdade medianímica embora inerente 

na espécie humana, está longe de existir 

em todas as pessoas no mesmo grau. 

Cada médium têm geralmente uma aptidão 

especial para alguma sorte de fenômeno, 

resultando em uma grande diversidade de 

tipos de médiuns. 



2. Ostensivo
Evidente para o médium 

que pode estar consciente, 

semiconsciente ou 

inconsciente durante a 

manifestação.

1. Subliminar
Existe ou funciona sem 

uma manifestação 

aparente



Mediunidade não é um patrimônio evolutivo do 

Espírito!

 



“Não haja em teu meio quem faça passar pelo 

fogo o filho ou a filha, nem quem consulte 

adivinhos, ou observe sonhos ou agouros, 

nem quem use a feitiçaria; nem quem recorra 

à magia, consulte oráculos, interrogue 

espíritos ou evoque os mortos.” (Deuteronômio 18, 

10-11) 

A proibição de Moisés era assaz justa, 

porque a evocação dos mortos não se 

originava nos sentimentos de respeito, 

afeição ou piedade para com eles, sendo 

antes um recurso para adivinhações, tal 

como nos augúrios e presságios 

explorados pelo charlatanismo e pela 

superstição.  (Céu e Inferno – Capítulo 11 - Item 4) 



O Espiritismo condena

tudo o que Moises

interditou. 
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Espíritas:
não sacrificam crianças ou fazem oferendas

não inquirem os corpos celestiais, os mortos ou feiticeiros, 

para adivinhar o futuro que Deus sabiamente escondeu da 

raça humana;

rejeitam qualquer forma de negócio com a faculdade da 

comunicação com os espíritos, que alguns possuem;

não são motivados por curiosidade nem ganância mas por 

um sentimento de piedade e desejo de aprender, de 

melhorarem-se e de consolar almas em sofrimento.



A prática medianímica, de acordo com a interpretação do 

Espiritismo, tem por objetivo: 
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receber conselhos dos Espíritos 

esclarecidos;

moralizar as pessoas aprisionadas nas 

malhas dos vícios e paixões;

desenvolver e aumentar o conhecimento 

e o entendimento de quem somos nós, 

qual é a nossa origem e o nosso destino;

manter relacionamentos amigáveis e 

carinhosos com entes queridos que 

partiram. 



“Sem Cristo, a mediunidade é simplesmente um 'meio de comunicação' 

e nada mais; uma mera possibilidade de informação como tantas 

outras, que podem ser possuídas facilmente mesmo por aqueles 

interessados em causar problemas, assim aumentando o número de 

cativos infelizes.
(Missionários da Luz por Andre Luiz, psicografado por Francisco Xavier e Valdo Vieira)



Os espíritos infelizes, com mente afetada, vivem mais freqüentemente na companhia 

de encarnados do que se supõe. Eles unem-se a nós em nossas atividades comuns, 

circulam em nosso lar, participam de nossas conversas, nos acompanham durante 

nossas refeições, sobre o que eles dependem, num processo único de 

vampirização.(Divaldo Pereira Franco - Perturbadores. Glossário Espírita Cristão. 33) 

Da mesma maneira que há encarnados imperfeitos, que tentam levar as pessoas ao 

erro e crime, também existem espíritos com características idênticas no plano 

espiritual.



HÁ MÉDIUNS EM TODAS AS RELIGIÕES, MESMO ENTRE 

INCRÉDULOS E ATEUS.

“Mediunidade não é um dom de privilegiados; é 

uma qualidade comum a todas as pessoas e 

exige sincera boa vontade no reino do melhora-

mento  (Missionários da Luz por Andre Luiz, psicografado por Francisco Xavier)



“Não fomente o desenvolvimento prematuro de suas faculdades 

mediúnicas! Ver sem entendimento ou ouvir sem discernimento pode 

causar desastres consideráveis ao coração. Procure, acima de tudo, 

progredir em virtude e aperfeiçoar seus sentimentos. Melhore seu auto-

equilíbrio e o Senhor abrirá para você a porta de novo conhecimento.”
(Missionários da Luz por Andre Luiz, psicografado por Francisco Xavier)
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Deus deu a mediunidade aos indivíduos para 

um propósito sério e útil. 

O Livro dos Espíritos, Allan Kardec

Auto-iluminação

O progresso da raça 

humana

Desenvolver virtudes

Ajudar outros em 

ambos planos





“Em nossas atividades Espíritas, lembremo-nos de que somos 
envolvidos num movimento divino e mundial para a libertação 
das consciências em uma revelação sublime da vida eterna e 
qualidades imortais para todas as pessoas de boa vontade!”

Se pretendemos ter intercâmbio com os sábios, então 
cresçamos em conhecimento, estimemos nossas 
experiências e aumentemos a luz de nosso 
raciocínio! 

Se estamos esperançosos da companhia sublime dos santos, 
então santifiquemo-nos em nossas lutas diárias, porque as 
entidades angélicas não permanecem isoladas em júbilo 
celestial; elas também trabalham para a melhoria do mundo, 
esperando nosso próprio crescimento ao estado angelical! 

Se desejamos a presença do bem, então tornemo-nos bons! 
Sem afabilidade e suavidade, sem entendimento fraterno e 
atitudes espirituais construtivas, nós não poderemos entender os 
espíritos afáveis e amigáveis, desenvolvidos e construtivos. 



"Mediuns bons são aqueles que entendem que o 

verdadeiro médium tem uma missão a cumprir, e 

estes devem estar prontos, quando necessário, 

para sacrificar seus gostos, hábitos, prazeres, 

tempo, e mesmo seus interesses mundanos, para o 

bem dos outros".
O Livro dos Médiuns, Allan Kardec, item 197



 

Mediunidade é uma oportunidade de serviço, uma 

benção de Deus que faz possível manter contato com a 

vida espiritual. 
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