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Entendendo	a	Mediunidade	

Entre as categorias mais 
elevadas das Forças Mais Sutis 
da Natureza está incluído o que 
é conhecido popularmente como 
"mediunidade". 

�A palavra �médium� é assim 
definida: �Aquilo que se 
encontra no meio, ou entre 
coisas: através do qual algo é 
transmitido para outrem."  



De#inições	1.	Mediunidade	

É o exercício da faculdade 
mediúnica. 
2.	Medianímico	

(do Latim a palavra medium = 
intermediário, e anima a alma =) 
a faculdade especial de ser o 
intermediário entre encarnados 
e desencarnados. 

3.	Médium	
É o intérprete dos Espíritos. Embora 
quase todas as pessoas sintam a 
influência dos espíritos, em maior ou 
menor grau, esta classificação é 
apenas aplicável àquelas pessoas 
cuja faculdade mostra-se 
claramente e com alguma 
intensidade, produzindo resultados 
bem marcados. 



�

�Mas, se as sementes da faculdade não estão 
presentes nada fará com que ela apareça.�  

 
(O Livro dos Médiuns - Allan Kardec- q.208) 



�

Ralph Waldo Emerson  
(Poeta Americano, Palestrante e Escritor, 1803-1882) 



Subliminar	

Ostensiva	

Existe ou ocorre sem aparente 
manifestação. 

 
 

É evidente ao médium que poderá 
estar tanto consciente, como semi-

consciente ou inconsciente durante a 
manifestação.  

Quais	são	os	níveis	de	Comunicação	com	os	Espíritos	?	



Mediunidade	na	vida	diária	

Ajudar aos outros 

Fazer fofoca, crítica, comer excessivamente, fumar, 
beber, etc. 

Nos Dominios da Mediunidade por Andre Luiz/Francisco Xavier and Waldo Vieira 



Onde	se	localiza	a	mediunidade?	

A mediunidade tem base na 
organização física, corpórea, a 
qual permitirá maior facilidade na 
emancipação parcial do 
perispírito; assim o espírito do 
médium readquire percepções e 
faculdades espirituais que 
geralmente o corpo material 
embota. 

A mediunidade corresponde tanto a merecimentos 
como a necessidades espirituais. 



Como	iden:ficar	a	mediunidade?	

Para que se saiba se a pessoa 
é médium ou não, Kardec 
(falando da psicografia mas 
servindo para todas as 
faculdades) diz: Infelizmente, 
até hoje, por nenhum 
diagnóstico se pode inferir 
ainda que aproximadamente, 
que alguém possua essa 
faculdade.  

Independende	da	idade,	raça,	sexo,	lugar,	status	
social	ou	moral,	inteligência	e	consciência.	



Os	seres	humanos	não	cessam	de	exis:r	após	a	
morte	do	corpo	Gsico.		

Eles… 
…continuam pensando.. 

…querem se comunicar com os seres amados. 

…podem visitá-los. 

…podem agir na matéria através do perispirito.. 



ESSÊNCIA DO ESPÍRITO E DO PERISPIRITO 

CONSIDERAÇÕES 

  A RAZÃO NOS CONFIRMA. É UM CONSENSO ENTRE AS 
PESSOAS.  

: O ESPÍRITO NÃO REPRESENTA A AUSÊNCIA DA MATÉRIA. 





Mediunidade	

Em alguns casos, os 
encarnados são 
capazes de escutar e 
compreender 
claramente a 
mensagem dos 
espíritos, a ponto de 
identificar o timbre da 
voz do espírito 
comunicante..  





A	Proibição	de	Moisés	de	Evocar	os	Mortos	

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– Cap. 11 - Item 4)  

Não se achará no meio de ti quem faça passar 
pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem 
adivinhador, nem prognosticador, nem 
agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, 
nem quem consulte um espírito adivinhador, 
nem mágico, nem quem consulte os mortos; 
(Deuteronômio 18, 10-11) 



O	Espiri:smo	condena	tudo	que	mo:vou	a	interdição	de	Moisés		

Espíritas: 
Não sacrificam crianças nem oferecem libações para honrarem 
aos deuses;  

não consultam corpos celestes, os mortos ou feiticeiros, a fim 
de adivinhar o futuro que Deus tem sabiamente escondido de 
humanidade; 

rejeitam qualquer forma de transformar em negócio faculdade de 
se comunicar com espíritos, que algumas possuem; 

não são motivados pela curiosidade ou por ganância, mas por 
um sentimento de piedade e um desejo de aprender, de melhorar 
a si mesmos, ou para confortar as almas que sofrem. 



Espiri:smo	

§  O objetivo da prática 
mediúnica, segundo o 
Espiritismo, é receber 
orientações de Espíritos 
iluminados; 

§  para ensinar valores morais 
mais elevados para os que 
estão presos na teia dos 
vícios e das paixões; 

§  para aumentar nosso 
conhecimento e clareza 
sobre a nossa natureza 
essencial, origem espiritual e 
do destino final. 



MEDIUNIDADE	NA	BÍBLIA	
Apesar da proibição de Moisés, muitas vezes nos deparamos com 
histórias da Bíblia em que autoridades ou pessoas comuns falam 
ou agem sob a influência dos espíritos, e também outros tipos de 
comunicações, tais como sonhos e visões. 

As Escrituras Hebraicas contêm muitas instâncias de comunicação, 
mostrando que a mediunidade era aceita. 

De Jacob lutando com um anjo, à mão materializada que escreveu 
na parede do palácio de Babilônia, e ao fenômeno de "falar em 
línguas", a Bíblia contém muitos exemplos de fenômenos que 
começaram a reaparecer com o nascimento do espiritismo moderno 
em 1848. 

Muitos eminentes cientistas e pensadores do século 19, que tinham perdido 
a fé, porque consideravam os relatos de "milagres" na Bíblia impossíveis à 
luz do materialismo, tornaram-se crentes de novo depois de observar 
"milagres” do estilo bíblico, que aconteciam diante de seus olhos em 
sessões espíritas. 



Jesus	manifesta-se	a	respeito?	
Sim, exemplificando o diálogo com os 
espíritos, instruindo os seus 
discípulos sobre o uso de suas 
faculdades mediúnicas e 
estimulando-os ao exercício delas: 
“Curai os enfermos, limpai os 
leprosos, ressuscitai os mortos”  

Jesus também recomendou 
�Dê	de	graça	o	que	de	graça	recebeu."		

Note-se que, em todo o Novo 
Testamento não se encontra mais, 
nem uma vez sequer, que esteja 
proibido o intercâmbio com o Além. 



Mediunidade	
As instrutivas, confortantes 
e moralizadoras 
orientações transmitidas a 
nós pelos Espíritos 
Superiores através da 
mediunidade nos levam a 
refletir sobre a prática 
mediúnica à luz do 
Espiritismo e do Evangelho 
de Jesus. 

É um catalisador do progresso humano, 
devido aos benefícios que traz.	
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