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COMPORTAMENTAIS



MEDIUNIDADE CONCEITUAÇÃO



CAPÍTULO XIV
• DOS MÉDIUNS

159. Todo aquele que 
sente, num grau qualquer, 
a influência dos Espíritos 
é, por esse fato, médium. 
Essa faculdade é inerente 
ao homem; não constitui, 
portanto, um privilégio 
exclusivo.



CAPÍTULO XIV
• DOS MÉDIUNS

159. “(…)Todavia, usualmente, 
assim só se qualificam 
aqueles em quem a faculdade 
mediúnica se mostra bem 
caracterizada e se traduz por 
efeitos patentes, de certa 
intensidade, o que então 
depende de uma organização 
mais ou menos sensitiva."



CAPÍTULO XVII
• DA FORMAÇÃO DOS MÉDIUNS

209. "No médium aprendiz, a fé não é 
a condição rigorosa; sem dúvida lhe 
secunda os esforços, mas não é 
indispensável; a pureza de intenção, o 
desejo e a boa vontade bastam. Têm-
se visto pessoas inteiramente 
incrédulas ficarem espantadas de 
escrever a seu mau grado, enquanto 
que crentes sinceros não o 
conseguem, o que prova que esta 
faculdade se prende a uma 
disposição orgânica."



CAPÍTULO XV
• DOS MÉDIUNS ESCREVENTES 

OU PSICÓGRAFOS

220. “(…) Este dom de Deus 
não é concedido ao médium 
para seu deleite e, ainda 
menos, para a satisfação de 
suas ambições, mas para o fim 
de sua melhoria espiritual e 
para dar a conhecer aos 
homens a verdade.”



CAPÍTULO XVII
• DA FORMAÇÃO DOS MÉDIUNS

220. “(…) a fim de lhe provar 
que a sua faculdade não 
depende dele médium e que, 
assim, razão não há para 
dela se vangloriar”



CAPÍTULO XVII
• DA FORMAÇÃO DOS MÉDIUNS

220. (12ª) Com que fim a 
Providência outorgou de maneira 
especial, a certos indivíduos, o 

dom da mediunidade ? 

É uma missão de que se 
incumbiram e cujo desempenho 

os faz ditados. São os intérpretes 
dos Espíritos com os homens.



CAPÍTULO XX
• DA INFLUÊNCIA MORAL DO 

MÉDIUM

226. (5ª) “(…) Não creias que 
a faculdade mediúnica seja 

dada somente para a 
correção de uma, ou duas 
pessoas, não. O objetivo é 

mais alto: trata-se da 
Humanidade.”
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EXEMPLOS DE SINAIS
• MODULAÇÃO POR AMPLITUDE E FREQUÊNCIA



"Assim é que entre as ondas da 
corrente alternada para 

objetivos industriais, as ondas 
do rádio, as da luz e dos raios X, 
tanto quanto as que definem os 

raios cósmicos e as que se 
superpõem além deles, não 
existe qualquer diferença de 

natureza, mas sim de 
frequência, considerado o modo 

em que se exprimem."

Francisco Cândido Xavier - pelo Espírito André Luiz 20/21



MODULAÇÃO & SINTONIA ESPIRITUAL



CAPÍTULO XIX
• O MÉDIUM NAS 

COMUNICAÇÕES ESPÍRITAS

225. “(…) De fato, nós nos 
comunicamos com os 

Espíritos encarnados dos 
médiuns, da mesma forma 

que com os Espíritos 
propriamente ditos, tão só 
pela irradiação do nosso 

pensamento.”



CAPÍTULO XX
• DA INFLUÊNCIA MORAL DO MÉDIUM

227. “(…) As qualidade que, 
de preferência, atraem os 

bons espíritos, são:  
a bondade, benevolência, a 
simplicidade do coração, o 

amor do próximo, o 
desprendimento das coisas 

materiais.”



INTERVALO 



ESCOLHOS DA MEDIUNIDADE



CAPÍTULO XXIII
• DA OBSESSÃO

237. Entre os escolhos que 
apresenta a prática do 
Espiritismo, cumpre se 

coloque na primeira linha a 
obsessão, isto é, o domínio 
que alguns Espíritos logram 

adquirir sobre certas 
pessoas. 



CAPÍTULO XXIII
• DA OBSESSÃO

“(...) pelo qual se designa esta 
espécie de fenômeno, cujas 
principais variedades são: 

obsessão simples, a 
fascinação e a subjugação.



CAPÍTULO XXIII

OBSESSÃO SIMPLES

238. ”(…) Na obsessão 
simples, o médium sabe 
muito bem que se acha 

presa de um Espírito(…)”



CAPÍTULO XXIII

FASCINAÇÃO

239. ”A fascinação tem 
consequências muito 

mais graves. É uma ilusão 
produzida pela ação 

direta do Espírito sobre o 
pensamento do médium 
e que, de certa maneira, 
lhe paralisa o raciocínio.”



CAPÍTULO XXIII

SUBJUGAÇÃO

240. "A subjugação é 
uma constrição que 
paralisa a vontade 

daquele que a sofre e o 
faz agir a seu mau 

grado.  
Numa palavra: o 

paciente fica sob um 
verdadeiro jugo".



A SUBJUGAÇÃO PODE SER MORAL OU CORPORAL 



SUBJUGAÇÃO MORAL

No primeiro caso, o 
subjugado é 

constrangido a tomar 
resoluções muitas vezes 

absurdas e 
comprometedoras



SUBJUGAÇÃO CORPORAL

No segundo caso, o 
Espírito atua sobre os 

órgãos materiais e 
provoca movimentos 

involuntários.



CAPÍTULO XXIII
• DA OBSESSÃO

240. Conhecemos um homem, 
que não era jovem, nem belo e 

que, sob o império de uma 
obsessão dessa natureza, se 

via constrangido, por uma força 
irresistível, a pôr-se de joelhos 

diante de uma moça a cujo 
respeito nenhuma pretensão 

nutria e pedi-la em casamento.



AÇÕES & CONSIDERAÇÕES



CAPÍTULO III
• DO MÉTODO

28. Entre os que se 
convenceram por um 
estudo direto, podem 

destacar-se:



CAPÍTULO III
• DO MÉTODO

28. “(…) Os que crêem pura e 
simplesmente nas 

manifestações. Para eles, o 
Espiritismo é apenas uma 

ciência de observação, uma 
série de fatos mais ou menos 

curiosos.  
Chamar-lhes-emos espíritas 

experimentadores."



CAPÍTULO III
• DO MÉTODO

28. ”(…)Os que no Espiritismo vêem mais 
do que fatos; compreendem-lhe a parte 

filosófica; admiram a moral daí 
decorrente, mas não a praticam. 

Insignificante ou nula é a influência que 
lhes exerce nos caracteres.  

Em nada alteram seus hábitos e não se 
privariam de um só gozo que fosse.  

O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso 
se conserva cheio de si, o invejoso e o 

cioso sempre hostis. Consideram a 
caridade cristã apenas uma bela máxima. 

São os espíritas imperfeitos."



CAPÍTULO III
• DO MÉTODO

28. ”(…) Os que não se contentam 
com admirar a moral espírita, que a 

praticam e lhe aceitam todas as 
consequências. Convencidos de 
que a existência terrena é uma 

prova passageira, tratam de 
aproveitar os seus breves instantes 

para avançar pela senda do 
progresso, única que os pode elevar 

na hierarquia do mundo dos 
Espíritos, esforçando-se por fazer o 
bem e coibir seus maus pendores."



CAPÍTULO III
• DO MÉTODO

28. ”(…) As relações com eles 
sempre oferecem segurança, 

porque a convicção que nutrem 
os preserva de pensarem em 

praticar o mal. A caridade é, em 
tudo, a regra de proceder a que 
obedecem. São os verdadeiros 

espíritas, ou melhor,  
os espíritas cristãos."



PERGUNTAS & RESPOSTAS 



É comum, quando a 
noite saímos de um 

trabalho mediúnico, e 
até chegarmos em 

casa sentindo 
sensações que nos 

incomodam ?  
É normal isso ?

1. LM (161, 183C, 188, 223 item 7 e 8)



Gostaria que esclarecesse 
sobre Mediunidade 

Ostensiva…

2. LM (159)



A intuição é um tipo 
de Mediunidade ?

3. LM (182, 183)



A Mediunidade 
apresenta sintomas ? 

Quais ?

4. LM (200, 221)



Todos temos o dom 
da Mediunidade ?

5. LM (182, 183)



A pessoa que tem 
o dom da 

mediunidade, é 
necessário 

trabalhar o seu 
desenvolvimento ?

6. LM (211, 203, 197, 28, 227 e 228)



Por favor, você 
pode explicar o 
fenômeno da 

psicofonia 
inconsciente ?

7. LM (188, 166, 172 a 174, 162 parte 5)



Em que momento o 
médium de psicografia 

mecânica analisa a 
comunicação recebida, já 
que a comunicação não 
passa pela sua mente ?

8. LM (179, 136, 186, 223 parte 9ª e 10ª)



Todos nós, 
médiuns, temos 
manifestações 
mediúnicas ?

9. LM Cap XIV (159)



Quando o médium 
começa a fazer o 
treinamento da 
psicografia ? 

Pode se levar muito 
tempo para atingir 

letras, palavras, 
frases legíveis e 

perfeitas ? 10. LM Cap XVII (203 e 211)



É possível, ou permitido, que o 
médium em sua residência, faça 
exercícios diários, para avançar 

ou aperfeiçoar o domínio da 
entidade sobre o braço e a 

mão, ou esse trabalho 
mediúnico só é aconselhável 
somente na IE onde se tem 
toda proteção espiritual ?

11. LM (217 e 218); DS (65 e 66)



Antes de algum 
acontecimento 
triste ou de dor, 

tenho sempre uma 
sensação de 

angústia. Isso é 
mediunidade ?

12. LM (159)



Qual a postura 
moral e física 
adequada do 

médium à mesa 
mediúnica ?

13. LM Cap XX (226 parágrafos 4º, 5º e 9º)



Mediunidade mal 
orientada, pode 
levar alguém à 

loucura ?

14. LM Cap XVIII (221, 4ª e 5ª partes)



Qual a diferença 
entre vidência, 
clarividência e 
dupla vista ?

15. LM (100 19ª pergunta, 167, 171, 107, 108)



Quando o médium 
falta, uma ou duas 
reuniões, ele deve 
ficar afastado da 

reunião mediúnica ? 
Por quanto tempo 

seria recomendado, 
em caso positivo ?

16. ENA (Pag 51)



Poderia enfocar a 
importância do 

médium de apoio; 
aquele que não 

comunica 
ostensivamente ?

17. LM (334 3º parágrafo, 335, 341) DS (61 e 88)



O médium 
consegue diminuir a 
sua mediunidade a 
fim de não querer 

ser mais médium ?

18. LM (220 pergunta 3)



Um espírito encarnado 
pode acontecer o 

fenômeno de 
incorporação ? 

Como isso acontece ? 
Em desdobramento ?

19. LM (166); RE jan 1865 “Evocação de um surdo-mudo”



Os médiuns que 
participaram da 

codificação fizeram 
escola mediúnica ?

20. NBO



Por quais motivos a 
mediunidade pode 

ser suspensa ?

21. LM (220)



Muitas pessoas 
sofrem com a 

mediunidade sem 
saber o que fazer, 

algumas nascem em 
lares espíritas, e 

muitos não, pois não 
tem essa 

oportunidade.  
Por que isso ocorre ? 22. LM (220 pergunta 16, 221 perguntas 3 a 5); DS Q nº8



Como conviver 
com essa 
situação ? 

Como não sofrer e 
buscar a orientação 

adequada ? 
Como estabilizar, 
mediunicamente, 
todo o processo ? 23. LM Cap III (28)



Como procede a 
mediunidade em uma 

pessoa com deficiência 
visual ou auditiva ? 

Como desenvolve-la ?

24. RE nov 1869 - Dois espíritos cegos 
                    RE jan 1865 - Evocação de um surdo-mudo



Na manifestação 
mediúnica, qual o papel 

do perispírito ?

25. LM Cap IV (51); LE (93, 257)



Como estabelecer 
sintonia com os 

espíritos superiores ?

26. LM Cap XXXI, XVI



O médium pode 
interferir no 

intercurso do 
esclarecedor ?

27. ENA (pag 71)



Como um médium, 
em desdobramento, 

pode ajudar e ser 
ajudado no Mundo 

Espiritual ?

28. PE; DS (25)



Existe um limite mínimo para 
o exercício da mediunidade ? 

Para participação nas 
reuniões mediúnicas ? 

E existe também um limite 
máximo para permanecer nas 

reuniões mediúnicas ?

29. DS (70, 77)



Sabendo que todos nós 
somos médiuns, mesmo 

quando não somos 
ostensivos, podemos 

através do exercício, dos 
estudos, nos tornarmos 

ostensivos ?  
Como isso pode ocorrer ? 

Como será esse processo ?
30. LM (163)



Como ajudar a um médium 
que tem medo de 

desenvolver a 
mediunidade, que sente 

essa influência constante e 
tem medo dos espíritos ? 
Como aconselhar e ajudar 

esse médium ?
31. LM (163, 220 pergunta 19)



Quando o dirigente de uma 
reunião mediúnica solicita a 

um médium que faça a 
abertura do trabalho, quem 

o faz é o mentor do 
médium na presente 

encarnação ou o mentor 
do trabalho em si ?

32. DS (90, 91)



Há como o médium 
perceber quando o fator 
anímico começa a ser 

uma interferência viciosa 
e negativa para o médium 

e o grupo ? 
Como perceber isso ?

33. LM (224); ENA (pág. 73, 74, 233)



Fui crucificado com 
Cristo. Assim, já 

não sou eu quem 
vive, mas Cristo 

vive em mim. 
  

(Paulo - Gálatas 2:20)



UM ÓTIMO DIA! 
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