














Nos Dominios da Mediunidade - André Luiz/Francisco C. Xavier.  



Não há uma mediunidade mais importante que a outra, nem 
há médium mais forte, mais poderoso que outro.  

Segundo o apóstolo Paulo de Tarso, os dons mediúnicos 
provêm de uma mesma fonte e de um mesmo Senhor.  

O que vai fará o médium espiritualmente maior é o que ele 
fará com o dom que recebeu. 

Há aqueles que são mais dedicados que outros, mais fervorosos, 
que estão renunciando a matéria e fazendo um grande esforço para 
o seu auto-aperfeiçoamento. 

Guidelines for Safety by Divaldo Pereira Franco & Raul Teixeira  







Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem 
por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e 
deslocação de corpos sólidos.  

Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de 
quem quer que seja; outras podem ser provocadas.  

Photograph of a materialized hand 
and the entranced Mina ‘Margery’ 
Crandon during a seance. 



Som dos Espíritos (pneumatofonia) – Espíritos podem fazer 
com que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que 
imitam a voz humana. 

Ectoplasmic larynx on the body of 
the medium Leslie Flint) 
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GEORGE VALIANTINE 
The great medium of pneumatophony 

Medium Kathleen Goligher 
produces ectoplasm around a 
trumpet that will be used to form 
an etheric amplifier. 



Pneumatografia – é a escrita produzida diretamente pelo 
Espírito, sem intermediário algum; difere da psicografia, por 
ser esta a transmissão do pensamento do Espírito, mediante a 
escrita feita com a mão do médium. No tempo de Kardec, a 
escrita direta era obtida em pedras de ardósia.  



Materialização de Espíritos, transporte de objetos e pessoas; levitação 
de pessoas e de objetos, entre outros, são fenômenos de efeitos 
físicos que tiveram maior predominância após a desencarnação de 
Kardec (1869).  

Com as pesquisas científicas espíritas de Willian Crookes, foi possível 
sistematizar, pela primeira vez, esses fenômenos (1870-73), a partir 
da materialização do Espírito Katie King (ou Anne Morgan), pela 
mediunidade de Florence Cook.  



Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, 
veremos que, em todos, há um efeito físico e que aos efeitos físicos se alia quase 
sempre um efeito inteligente. Difícil é muitas vezes determinar o limite entre os 
dois, mas isso nenhuma consequência apresenta.  

Médiuns de efeitos inteligentes, os que são mais aptos a receber e a transmitir 
comunicações inteligentes. Na mediunidade de efeitos inteligentes vamos 
encontrar uma variedade enorme de médiuns. 



Médiuns audientes: os que ouvem os Espíritos.  

Médiuns falantes ou psicofônicos: os que falam sob a influência 
dos Espíritos.  

Médiuns videntes: os que, em estado de vigília, vêem os Espíritos 

Médiuns inspirados: aqueles a quem, muitas vezes 
inconscientemente, os Espíritos sugerem idéias (são comumente 

palestrantes). 

Médiuns de pressentimentos: pessoas que, em dadas 
circunstâncias, têm uma intuição vaga de coisas vulgares que 

ocorrerão no futuro. 



Prophetic mediums – A variety of inspirational or prescient 
medium, who receive revelations of future events of general 

interest; 

Somnambulic mediums – those who are assisted by spirits while in 
a somnambulistic trance; 

Painting and drawing mediums - Those who paint or draw under 
the influence of spirits;  

Musical mediums - Those who compose or perform music under 
the influence of spirits; 

Mediums engaging in automatic–writing or psychography – Those 
who have the ability to write by themselves while under the 

influence of spirits. 
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