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O que é mediunidade?

“Todo aquele que sente, 
num grau qualquer, a 

influência dos Espíritos 
é, por

esse fato, médium. Essa 
faculdade é inerente ao 

homem…”



Missão?

“Os médiuns, na sua 
generalidade, não são 
missionários, na acepção 
comum do
termo: são almas que 
fracassaram 
desastradamente …”

Imagem: Grupo Espírita Caminho de Damasco



O Propósito

Empréstimo 
espiritiual

Oportunidade de 
Trabalho

Meio de 
aperfeiçomento



Mediunidade e o Espiristismo

Instrumento de serviço ao 
próximo e a si mesmo

Vivência Evangélica 

Estudada de forma sistemática 
e científica Imagem: Centro Espírita Porto da Paz



Principais tipos

Vidência
Psicofonia
Audição
Psicografia
Efeitos físicos
Curadora
Pressentimento ou profecia
Outras 



Quanto se  deve cobrar pelo uso da mediunidade?

a) Deve-se cobrar por hora de serviço?

b) Deve-se cobrar um valor por mês?

c) Deve-se cobrar por tarefa?

d) Deve-se apenas pedir favores?

e) Jamais cobrar 



A Vivência

 Disciplina
 Abnegação
 Estudo Doutrinário
 Vigilância
 Ideal de serviço
 Humildade
 Intenção de melhora 



O Pensamento e mediunidade

 Andre Luiz e Hilário sob 
tutela de Áulus
 D. Celina, medium. Raul 

Silva dirigente 
encarnado
 Celestino, dirigente 

Espiritual



Jesus e Mediunidade

 Médium de Deus
 Médiuns Preparadores 
 Efeitos Físicos
 Efeitos Intelectuais
 Mediunidade Curativa
 Evangelho e Mediunidade



Mediunidade

1. É uma condição de todo o Espírito encarnado
2. Pode ser prova e/ou expiação, nunca um privilégio, 
3. Sua finalidade primordial é a reforma íntima do indivíduo e a 

caridade, 
4. O mau uso da mediunidade se caracteriza pela má conduta do 

médium 
5. Vigiar a nós mesmos e não nossos irmãos de caminhada...
6. O orgulho e a vaidade, costumam ser o grande entrave moral à 

consciência das nossas falhas



Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz



Mediunidade

 Nascente e o rio, A mediunidade deve estar sempre a serviço do 
Bem, 

 Mais importante que o tipo,  é o uso que dela fazemos.
 Nos habilita a estender o Bem, a começar de nós mesmos. 
 O objetivo final da prática mediúnica é a vivência do Evangelho de 

Jesus entre os homens  (Reforma íntima)



Fraternidade

 No trato com o semelhante 
revelamos as nossas conquistas 
íntimas. Busquemos, portanto, em 
nossos atos revelar sempre a 
legítima fraternidade, fruto da 
compreensão e do de servir.

 A Paz no mundo, é o reflexo da paz 
interior
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