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Para reflexão
“...A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis.
Chamamos a nós os que queremos e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais
humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? E de que homens se serviu para
revolucionar o mundo? Se quiserdes convencer-vos, de outros meios dispondes, que não a força;
começai por submeter-vos; não é regular que o discípulo imponha sua vontade ao mestre.”
Erasto e Timóteo - Livro dos Médiuns – CAP XIX

Tipos de Mediunidade
188. Espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade

Médiuns sensitivos: pessoas suscetíveis de sentir a presença dos Espíritos, por uma
impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria dessas pessoas distingue os Espíritos bons
dos maus, pela natureza da impressão.

Médiuns naturais ou inconscientes: os que produzem espontaneamente os fenômenos,
sem intervenção da própria vontade e, as mais das vezes, à sua revelia.

Médiuns facultativos ou voluntários: os que têm o poder de provocar os fenômenos por
ato da própria vontade.
“Qualquer que seja essa vontade, eles nada podem, se os Espíritos se recusam, o que prova a
intervenção de uma força estranha.”

Livro dos Médiuns - CAP XIV

Tipos de Médiuns

Efeitos Físicos

Efeitos Intelectuais

“Lembra-te de que, para produzir o movimento de um corpo inerte, o Espírito precisa utilizar-se
de uma parcela de fluido animalizado, que toma ao médium, para animar momentaneamente a
mesa, a fim de que esta lhe obedeça à vontade. Pois bem: compreende igualmente que, para uma
comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente e que esse intermediário é o
Espírito do médium.”

Livro dos Médiuns – CAP III

Mecanismo da Mediunidade
Fenômenos Físicos
74. “... o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o Espírito acumula. É necessária a
união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas, nota bem
que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo que a
quantidade de fluido deixa de ser bastante para a animar.”
77. ”Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o Espírito o tome,
empurre e suspenda, como o faríamos com a mão. O Espírito o satura,por assim dizer, do seu fluido, combinado
com o do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como o faria um ser vivo, com a
diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do Espírito.”
Fenômenos Intelectuais
“A comunicação mediúnica, propriamente dita, envolve a participação de fluidos, do perispírito e da mente,
formando um circuito mediúnico entre o médium e o Espírito comunicante.”
Mediunidade: Estudo e Prática – Programa I – FEB – Tema 3
Livro dos Médiuns – Parte Segunda – Cap. IV

Médiuns de Efeitos FÍSICOS
160. “Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir
fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, ou ruídos, etc.”
“Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários.”

“Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está
de existir em todos no mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em quem ela seja
absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos tais como a
suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições.”
“Os seres invisíveis, que revelam sua presença por efeitos sensíveis, são, em geral, Espíritos de
ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição deste
ascendente é o que se deve procurar.”
Livro dos Médiuns - CAP XIV

Médiuns de Efeitos FÍSICOS
Tiptólogos
Motores
Translações e suspensões
De efeitos musicais
Aparições
Transporte
Noturno
Excitadores
Curadores
Pneumatógrafos (escrita direta)
Pneumatofonia (voz direta)*
LM – Parte Segunda - Cap. XVI – Item 189
* Mediunidade: Estudo e Prática – Programa I - FEB

Médiuns de Efeitos INTELECTUAIS
66. “Para uma manifestação ser inteligente, indispensável não é que
seja eloqüente, espirituosa, ou sábia; basta que prove ser um ato
livre e voluntário, exprimindo uma intenção, ou respondendo a um
pensamento. Decerto, quando uma ventoinha se move, toda gente
sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica: à do vento;
mas, se se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles
intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda,
depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria
admitir-se, não que a ventoinha era inteligente, porém, que
obedecia a uma inteligência. Isso o que se deu com a mesa.”

Livro dos Médiuns – CAP III

Médiuns de Efeitos INTELECTUAIS
Audientes
Falantes
Videntes
Inspirados
De pressentimentos
Proféticos
Sonâmbulos
Extáticos
Pintores ou desenhistas
Músicos
Escreventes
Transcomunicação instrumental *
Livro dos Médiuns – Parte Segunda - Cap. XVI – Item 190

Influência dos Médiuns nas Comunicações
3º - Como distinguir se o Espírito que responde é o do médium, ou outro?
“Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No
estado de sonambulismo, ou de êxtase, é que, principalmente, o Espírito do médium se
manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal é mais difícil. Aliás, há
respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo: estuda e observa.
Nota. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente o que vem dela daquilo de que ela é
apenas o eco. O mesmo se verifica com os médiuns.”
15º “...os Espíritos só têm uma língua, que é a do pensamento. Essa língua todos a
compreendem, tanto os homens como os Espíritos. O Espírito errante, quando se dirige ao
Espírito encarnado do médium, não lhe fala francês, nem inglês, porém, a língua universal que é a
do pensamento. Para exprimir suas idéias numa língua articulada, transmissível, toma as
palavras ao vocabulário do médium.”
Livro dos Médiuns – CAP XIX

Influência dos Médiuns nas Comunicações
7ª - O Espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva
transmitir, provindas de outros Espíritos?
“Exerce, porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às
suas próprias idéias e a seus pendores; não influencia, porém, os próprios Espíritos, autores das
respostas; constitui-se apenas em mau intérprete.”

8ª - Será essa a causa da preferência dos Espíritos por certos médiuns?
“Não há outra. Os Espíritos procuram o intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima
com mais exatidão os pensamentos. Não havendo entre eles simpatia, o Espírito do médium é um
antagonista que oferece certa resistência e se torna, um intérprete de má qualidade e muitas vezes
infiel. É o que se dá entre vós, quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um
estonteado, ou de uma pessoa de má-fé.”
“Em falta de instrumento melhor, pode o Espírito servir-se daquele que tem à mão.”

Livro dos Médiuns – CAP XIX

Fenômenos Anímicos
▪
▪
▪

Do grego, anima = alma
Médium age como intermediário do próprio espírito encarnado (alma do médium)
LE - Q 134 e 135

Pensamento do Médium + Pensamento do Espírito + Influência do Meio = Comunicação Mediúnica
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Sono e sonhos
Transmissão oculta de pensamentos, telepatia
Letargia, catalepsia e mortes aparentes
Dupla vista, segunda vista ou vista da alma, clarividência, psicometria
Bicorporeidade e transfiguração: Antônio de Pádua e Eurípedes Barsanulfo
Sonambulismo (quando da comunicação da alma do prórpio médium)
Êxtase (quando da comunicação da alma do prórpio médium)

O Livro dos Médiuns – Parte Segunda
Diversidade dos Carismas – H. C. Miranda – Cap. IX, X

Médiuns de Grande Notoriedade
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Francisco Cândido Xavier
Divaldo Pereira Franco
Raul Teixeira
Yvonne do Amaral Pereira
Suely Caldas Schubert
Peixotinho
Zilda Gama
Zé Arigo (José Pedro de Freitas)

Madame D’Esperance
▪ Julie Baudin / Caroline Baudin /
Ruth Japhet
▪ Irmãs Fox (Kate e Maggie)
▪ Nettie Colburn Maynard

psicografia / vidência / audiencia / fenômenos físicos
psicografia / oratória
psicografia / psicofonia
psicografia / vidência
psicografia / psicofonia
fenômenos físicos
psicografia
cura

fenômenos físicos
médiuns que trabalharam com Allan Kardec
fenômenos físicos
psicografia / psicofonia / vidência

Médiuns de Grande Notoriedade

Conclusão
”Jesus chamou seus doze discípulos e deu-lhes
autoridade para expulsar espíritos impuros e curar
todas as doenças e enfermidades. [...] Restituí a
saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os
leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente
o que gratuitamente haveis recebido.”
Mateus 10: 1-8 / ESE – Cap. XXVI

Thank You!

