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              A interferência ou a ação das forças modificadoras e produtoras de 
efeitos entre os seres humanos, dotados de um espírito que os anima e 
portadores de possibilidades irradiadoras é tema que requer o necessário estudo e 
diferenciação, para a sua devida compreensão. 
              A Doutrina Espírita, através do trabalho meticuloso de Allan Kardec, na 
análise dos fatos e estudo de casos e na coleta e organização das orientações 
transmitidas pelos elucidadores do plano espiritual, constitui-se em material de 
preciosa valia que deu luz a essa temática, cujo estudo continuou a ser objeto da 
dedicação e da manifestação de abnegados pensadores e cientistas do plano 
físico e do plano espiritual, desde a época de Allan Kardec até os nossos dias. 
              Os espíritos, quer sejam encarnados ou desencarnados, são seres 
vibrantes, irradiadores, projetores e receptores de energias. Interagem com o meio 
e influenciam as formas que compõem as faixas vibracionais distintas. São 
dotados de recursos que põem em ação isoladamente ou de forma conjugada, e 
neste caso, através do concurso da mediunidade. São distintos, porém, os 
mecanismos e a ação produzida. Os médiuns e trabalhadores das casas espíritas, 
têm a indispensável necessidade de dedicarem-se ao estudo desses mecanismos 
e fenômenos, como suporte para as suas próprias ações e como parte de uma 
das etapas mais importantes de seus desenvolvimentos, conforme se refere 
Edgard Armond: o aculturamento doutrinário. 
 
 
 

MAGNETISMO 
 

O Magnetismo não foi inventado por ninguém existe desde a origem do 
universo. Em todos os corpos, todas as partículas existentes na natureza, no 
micro e macro universo, o magnetismo se faz presente e é através desse “fluído 
elétrico”, que todos nós, os seres pensantes se atraem ou se repelem, se 
influenciando mutuamente de acordo com suas emoções, pensamentos e 
sentimentos. 

Conceituação 
O magnetismo, considerado em seu aspecto geral, é a utilização, sob o 

nome de fluído, da força psíquica por aqueles que abundantemente a possuem. 
(Leon Denis, no invisível, p 180-181) 

Sendo o magnetismo o fluído circulante que cada criatura assimila à sua 
maneira e em graus diferentes, pode-se ver nele esse imenso encadeamento e 
essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, 
fazendo de cada um deles uma pequena unidade que vai, obedecendo a mesma 
lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. (...) não passa do processo de 



que nos servimos para a concentração e a liberação do fluído, é essa associação 
magnífica de todas as forças criadas. (Allan Kardec, Revista Espírita, 2° edição 
julho 1869) 

 
Allan Kardec definiu o Magnetismo e o Espiritismo como ciências irmãs, como podemos 

confirmar no texto publicado na Revista Espírita: 

 

“O espiritismo liga-se ao magnetismo por laços íntimos, considerando-se que essas duas 

ciências são solidárias entre si. Os espíritos sempre preconizaram o magnetismo, quer como 

meio de cura, quer como causa primeira de uma porção de coisas; defendem a sua causa e vêm 

prestar-lhe apoio contra os seus inimigos. Os fenômenos espíritas têm aberto os olhos de muitas 

pessoas, que, ao mesmo tempo aderem ao magnetismo. Tudo prova, no rápido desenvolvimento 

do Espiritismo, que logo ele terá direito de cidadania. Enquanto espera, aplaude com todas as 

suas forças a posição que acaba de conquistar o Magnetismo, como um sinal incontestável do 

progresso das idéias.” (Revista Espírita – Ano 1, 1858, pág. 421) 

 

Ainda segundo Kardec, o Magnetismo preparou o caminho para o Espiritismo: 

 

“O Magnetismo preparou o caminho do Espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina 

se deve, incontestavelmente, à vulgarização das idéias sobre a primeira. Dos fenômenos 

magnéticos, do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas não há mais que um 

passo; tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do 

outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e 

poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, 

como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais justamente acreditados, seria 

supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de 

experiência; a ele, pois, não nos referiremos senão acessoriamente, mas de maneira suficiente 

para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências que, a bem da verdade, não passam 

de uma.” (Revista Espírita – Ano 1, 1858, pág. 149) 

 
O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de 

fenômenos. O conhecimento dessas duas ciências, que a bem dizer formam 
uma única, que mostram a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, 
constitui o melhor preservativo contra ideias superticiosas, porque revelam o 
que é possível e o que é impossível, o que esta nas leis da natureza e o que não 
passa de crendice. 

Além das citações acima de Allan Kardec, que registram a importância 
desse tema, em “O Livro dos Espíritos”, os espíritos também nos sinalizavam para 
o magnetismo na resposta ao item 388 do capítulo “Simpatias e Antipatias 
Terrenas”: 
388- Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas, e que se 
atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? 
– Há entre os seres pensantes, ligações que ainda não conheceis. O Magnetismo 
é a bússola desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. 



 Estamos todos nós, o tempo todo, numa constante troca de energia que se 
dá através de ondas eletromagnéticas, que atuam sobre as partículas do ambiente 
e dos corpos, tendo o pensamento como o veículo que determina a sua ação, 
podendo ser benéfica ou maléfica, conforme a fonte que o irradia. 

Então, não podemos desvincular o magnetismo da ciência espírita, uma vez 
que, todas as manifestações espíritas têm a sua origem e fundamentação nos 
fenômenos de ordem magnética. Como a doutrina espírita poderia em seu aspecto 
científico estudar as manifestações mediúnicas, o passe, as curas, sem adentrar 
nesse mister? 

 
Na análise e diferenciação das forças e potências ativas que envolvem os 

seres encarnados e desencarnados e nas resultantes produzidas, encontramos 
em Allan Kardec, em A Gênese – Capítulo XV – Os Milagres do Evangelho, no 
Título Curas, itens 12 e 13, a seguinte narrativa e sua devida análise, de uma das 
passagens das ações de Jesus: 
 
          “Cego de Betsaida –  
 
              12. – Tendo  chegado a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e lhe pediam 
que o tocasse. Tomando o cego pela mão, ele o levou para fora do burgo, passou-
lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via alguma 
coisa. – O homem, olhando, disse: Vejo a andar homens que me parecem 
árvores. – Jesus lhe colocou de novo as mãos sobre os olhos e ele começou  a 
ver melhor. Afinal, ficou tão perfeitamente curado, que via distintamente todas as 
coisas. – Ele o mandou para casa, dizendo-lhe: Vai para tua casa; se entrares no 
burgo, a ninguém digas o que se deu contigo. (S. Marcos , cap. VIII, VV. 22 a 26). 
              13. –Aqui, é evidente o efeito magnético; a cura não foi instantânea, 
porém gradual e conseqüente a uma ação prolongada e reiterada, se bem que 
mais rápida do que na magnetização ordinária. A primeira sensação que o homem 
teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um 
efeito de óptica, os objetos lhes parecem de tamanho exagerado.”  
               É o caso clássico da força magnética promovendo a cura. Neste 
processo os fluídos magnéticos próprios do aplicador são direcionados para o 
recebedor, promovendo-lhe as mudanças. O magnetismo pode ser explicado a 
partir da movimentação de elétrons. É o processo de transmissão de energia 
magnética do aplicador sobre um recebedor através do posicionamento das mãos 
sobre a região afetada da pessoa a ser tratada. 
 
              No Livro dos Médiuns, no Capítulo IV – Teoria das Manifestações Físicas, 
na pergunta número 20 é feita a seguinte indagação:  
              “20. As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas como médiuns? 
              Essas pessoas tomam em si mesmas o fluído necessário à produção do 
fenômeno, e podem agir sem o concurso de Espíritos estranhos. Não são 
médiuns, no sentido dado a essa palavra; mas, pode ser também que um Espírito 
as assista e aproveite as suas disposições naturais.” 
              Ainda sobre a questão magnetismo, o Livro dos Médiuns, no Capítulo XIV 
– Dos Médiuns, no item 7 - Médiuns Curadores, nos números 175 e 176, 



acrescenta os seguintes aspectos, quanto ser o magnetismo uma ação sempre 
isolada por parte do aplicador ou de haver também a participação associada de 
um Espírito, constituindo-se, nesse caso numa ação também mediúnica:  
              

 “7. Médiuns curadores  
              175. Não falaremos aqui senão por memória desta variedade de médiuns, 
porque este assunto exigiria desenvolvimento muito extenso para nosso plano; 
aliás, sabemos que um médico, de nossos amigos, se propôs tratá-lo em uma 
obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos somente que esse gênero de 
mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar 
pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma 
medicação. Dir-se-á, sem dúvida, que isso não é outra coisa do que o 
magnetismo. É evidente que o fluído magnético desempenha aqui um grande 
papel; mas, quando se examina este fenômeno com cuidado, pode-se reconhecer 
sem esforço que há alguma coisa a mais. A magnetização comum é um 
verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico; aqui as coisas se passam 
muito diferentemente. Todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a 
curar, se sabem portar-se convenientemente, ao passo que nos médiuns 
curadores a faculdade é espontânea, e alguns a possuem sem jamais ter ouvido 
falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que constitui a 
mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo quando se 
considera que a maioria das pessoas que se pode com razão qualificar de 
médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. 
              

 176. Eis as respostas que nos foram dadas às questões seguintes, 
dirigidas aos Espíritos sobre este assunto. 
              1. Podem-se considerar as pessoas dotadas de poder magnético como 
formando uma variedade de médiuns? 
              Disso não podeis duvidar. 
              2. Entretanto, o médium é um intermediário entre os Espíritos e o homem; 
ora, o magnetizador, haurindo sua força de si mesmo, não parece ser 
intermediário de nenhuma potência estranha? 
              É um erro; a potência magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é 
aumentada pela ação dos Espíritos que chama em sua ajuda. Se tu magnetizas 
para curar, por exemplo, evocas um bom Espírito que se interesse por ti e pelo teu 
doente, ele aumenta tua força e tua vontade, dirige teu fluído e lhe dá as 
qualidades necessárias. 
              3. Há, entretanto, muito bons magnetizadores que não crêem nos 
Espíritos? 
              Pensas, pois, que os Espíritos não atuam senão sobre aqueles que 
crêem neles? Os que magnetizam pelo bem são secundados pelos bons Espíritos. 
Todo homem que tem o desejo do bem os chama sem disso desconfiar; do 
mesmo modo que, pelo desejo do mal e as más intenções, chama os maus. 
              4. Aquele que tendo a força, crendo na intervenção dos Espíritos agiria 
mais eficazmente? 
              Faria coisas que considerais milagres. 



              5. Certas pessoas têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples 
contato, sem o emprego de passes magnéticos? 
              Seguramente. Não tendes numerosos exemplos? 
              6. Nesse caso, há ação magnética ou somente influência dos Espíritos? 
              Uma e outra. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, uma vez que 
agem sob a influência dos Espíritos; mas, isso não quer dizer que sejam médiuns 
escreventes, como o  entendeis.” 
 
               
 

ANIMISMO. 
 

Definição 
A palavra ANIMISMO vem do latim ANIMA que significa alma e foi usada, 

pela primeira vez, por Alexander Aksakov em seu livro Animismo e 
Espiritismo para designar "todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam 
supor uma atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano e, mais 
especialmente, os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma 
ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo." 
André Luiz, em seu livro Mecanismos da Mediunidade, pela psicografia de 
Francisco Cândido Xavier, define animismo como sendo "o conjunto dos 
fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente 
dos médiuns em ação." 
Já Richard Simonetti, em seu livro Mediunidade – Tudo o que você precisa saber, 
diz que animismo, "na prática mediúnica, é algo da alma do próprio médium, 
interferindo no intercâmbio." 

Ramatis, no livro Mediunismo, pela psicografia de Hercílio Maes, diz que 
"animismo, conforme explica o dicionário do vosso mundo, é o sistema fisiológico 
que considera a alma como a causa primária de todos os fatos intelectivos e vitais. 
“O fenômeno anímico, portanto, na esfera de atividades espíritas, significa a 
intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos 
desencarnados, quando ele impõe algo de si mesmo à conta de mensagens 
transmitidas do Além-Túmulo." 

Partindo de definições como estas, o termo passou a ser usado de forma 
negativa e pejorativa para tudo aquilo que fosse produzido por um médium, mas 
que não tivesse qualquer contribuição ou participação de espíritos desencarnados. 
Com essa definição, o animismo passou a ser o pesadelo de todos os médiuns, 
especialmente os iniciantes, por ser usado como sinônimo de mistificação e 
fraude. 

“Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito 
mais do que imaginais. Influem a tal ponto, que, de ordinário, são eles que vos 
dirigem”. Esta citação é de O Livro dos Espíritos, questão 459, a partir da qual 
entendemos que, de ordinário, não há fenômeno anímico que não tenha a 
participação efetiva dos desencarnados, o que equivale a dizer que o animismo 
puro é uma situação excepcional. 

“Dessas explicações resulta, ao que parece, que o Espírito do médium 
nunca é completamente passivo? É passivo, quando não mistura suas próprias 



idéias com as do Espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente nulo. Seu 
concurso é sempre indispensável, como o de um intermediário (...)”. 

Em suma, o que existem são fenômenos predominantemente mediúnicos 
ou predominantemente anímicos. 

Essa dificuldade de isolar os dois conceitos foi a justificativa dada por 
pesquisadores para o uso do termo medianimismo, ou medianimidade, tal qual foi 
citado por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, Parte II, Capítulo XXXII como 
sinônimo de mediunidade, mas “no sentido restrito”, ou seja, poderíamos dizer, no 
sentido prático do fenômeno mediúnico, mostrando que esta nunca está 
desvinculada do animismo. 

 
 
Animismo e mistificação 

 
No entanto, mistificação é outra coisa completamente diferente, 

caracterizada pela fraude consciente do médium e a simulação premeditada do 
fenômeno mediúnico, com intenção de enganar os outros. Médium mistificador, 
portanto, é aquele que FINGE, premeditada e conscientemente, estar em transe 
mediúnico, recebendo comunicação de espíritos desencarnados, quando, na 
verdade, está apenas inventando a mensagem para impressionar ou agradar as 
pessoas que estão à sua volta. 

A atuação anímica do médium, por sua vez, acontece de forma quase 
sempre insconsciente, de modo que o próprio médium dificilmente consegue 
perceber a sua própria interferência ou participação no fenômeno que manifesta, 
não conseguindo separar o que é seu do que é criação mental do comunicante, 
mesmo quando o fenômeno, em si, é consciente. 

É o que nos diz Hermínio C. Miranda, em seu livro Diversidade dos 
Carismas, quando afirma que "o fenômeno fraudulento nada tem a ver com 
animismo, mesmo quando inconsciente. Não é o espírito do médium que o está 
produzindo através de seu corpo mediunizado, para usar uma expressão dos 
próprios espíritos, mas o médium, como ser encarnado, como pessoa humana, 
que não está sendo honesto, nem com os assistentes, nem consigo mesmo. O 
médium que produz uma página por psicografia automática, com os recursos do 
seu próprio inconsciente, não está, necessariamente, fraudando e sim, gerando 
um fenômeno anímico. É seu espírito que se manifesta. Só estará sendo 
desonesto e fraudando se desejar fazer passar sua comunicação por outra, 
acrescentando-lhe uma assinatura que não for a sua ou atribuindo-a, 
deliberadamente, a algum espírito desencarnado." 

 
Animismo não é defeito mediúnico 

 
 

O animismo não é, portanto, defeito mediúnico e nem deve ser tratado 
como distúrbio ou desequilíbrio da mediunidade ou do médium. Na verdade, como 
parte dos fenômenos psíquicos humanos, deve ser considerado também parte do 
fenômeno mediúnico, já que, como diz Richard Simonetti no livro já citado, "o 



médium não é um telefone. Ele capta o fluxo mental da entidade e o transmite, 
utilizando-se de seus próprios recursos." 

"Se o animismo faz parte do processo mediúnico sempre haverá um 
porcentual a ser considerado, não fixo, mas variável, envolvendo o grau de 
desenvolvimento do médium." 

Hermínio Miranda, no livro já citado, diz que, "em verdade, não há 
fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados, em 
nosso contexto terreno, precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo 
das faculdades da alma (espírito encarnado) e, portanto, anímicas." 
Interessante também vermos algumas anotações de Kardec referentes a 
instruções dos espíritos, em O Livro dos Médiuns:  

"A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. (...) O espírito 
do médium é o intérprete porque está ligado ao corpo que serve para a 
comunicação e porque é necessária essa cadeia entre vós e os espíritos 
comunicantes, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à 
distância e, na ponta do fio, uma pessoa inteligente que a receba e comunique." 

Em nota de rodapé, José Herculano Pires, que traduziu a 2ª edição 
francesa de O Livro dos Médiuns diz que "o papel do médium nas comunicações é 
sempre ativo. Seja o médium consciente ou inconsciente, intuitivo ou mecânico, 
dele sempre depende a transmissão e sua pureza." 

Quando Kardec, ainda no mesmo livro, pergunta se "o espírito do médium 
não é jamais completamente passivo", os espíritos lhe respondem dizendo que 
"ele é passivo quando não mistura suas próprias idéias com as do espírito 
comunicante, mas nunca se anula por completo. Seu concurso é indispensável 
como intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos." 

Hermínio Miranda, citando ensinamento dos espíritos no livro de Kardec, diz 
ainda que "assim como o espírito manifestante precisa utilizar-se de certa parcela 
de energia que vai colher no médium para movimentar um objeto, também para 
uma comunicação inteligente ele precisa de um intermediário inteligente, ou seja, 
do espírito do próprio médium. (...) O bom médium, portanto, é aquele que 
transmite, tão fielmente quanto possível, o pensamento do comunicante, 
interferindo o mínimo que possa no que este tem a dizer. Reiteramos, portanto, 
que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. O cuidado que se 
torna necessário ter na dinâmica do fenômeno não é colocar o médium sob 
suspeita de animismo, como se o animismo fosse um estigma, e sim, ajudá-lo a 
ser um instrumento fiel, traduzindo, em palavras adequadas, o pensamento que 
lhe está sendo transmitido sem palavras pelos espíritos comunicantes." 

 
Animismo como coadjuvante no fenômeno mediúnico 
 
Quando Kardec, ainda em O Livro dos Médiuns, pergunta aos espíritos se 

"o espírito do médium influi nas comunicações de outros espíritos que ele deve 
transmitir", recebe a seguinte resposta: "Sim, pois se não há afinidade entre eles, 
o espírito do médium pode alterar as respostas, adaptando-as às suas próprias 
idéias e às suas tendências." Em seguida, Kardec lhes pergunta se "é essa a 
causa da preferência dos espíritos por certos médiuns", ao que os espíritos 



respondem: "Não existe outro motivo. Procuram intérprete que melhor simpatize 
com eles e transmita com maior exatidão o seu pensamento." 

Vemos, portanto, que mais que parte integrante, o animismo é, até certo 
ponto, condição necessária para o fenômeno mediúnico, garantindo a sintonia 
adequada para que a transmissão seja o mais fiel possível às idéias do 
comunicante. Sem o conteúdo do médium é muito mais difícil para o espírito 
transmitir-lhe suas idéias e o que pretende com elas. De posse do conteúdo 
mental e até emocional do médium, no entanto, torna-se muito mais fácil para o 
espírito fazer-se entendido podendo, assim, transmitir com mais naturalidade e 
desenvoltura o seu raciocínio. 

No livro Mediunismo, Ramatis nos diz que "mesmo na vida física é 
necessário ajustar-se cada profissional à tarefa ou responsabilidade que favoreça 
o melhor êxito ou eficiência para alcance dos objetivos em foco. (...) Da mesma 
forma, o espírito do médico desencarnado logrará mais êxito ao se comunicar com 
o mundo material, se dispuser de um médium que também seja médico. Quando o 
médium e o espírito manifestante afinizam-se pelos mesmos laços intelectivos e 
morais, ou coincide semelhança profissional, as comunicações mediúnicas 
tornam-se flexíveis, eloqüentes e nítidas. (...) Os espíritos não se preocupam em 
eliminar radicalmente o animismo nas comunicações espíritas, porque o seu 
escopo principal é o de orientar os médiuns, aos poucos, para as maiores 
aquisições espirituais, morais e intelectivas, a ponto de poderem endossar-lhes, 
depois, as comunicações anímicas, como se fossem de autoria dos 
desencarnados." 

Notamos, assim, que a preocupação com o animismo é muito mais de 
médiuns e dirigentes, do que dos espíritos que se comunicam nas reuniões 
mediúnicas.  

Se, como diz Hermínio C. Miranda, não há fenômeno mediúnico sem 
participação anímica, é importante que o médium se conscientize da necessidade 
e da importância do estudo sistemático e da prática constante, como meios de 
garantir uma participação anímica de melhor nível nas comunicações mediúnicas 
que se fazem por seu intermédio. Quanto mais conhecimento técnico e teórico 
tiver o médium, mais fácil será para mentores e amparadores encontrarem, em 
seus arquivos mentais, material em sintonia com as mensagens a serem 
transmitidas. Da mesma forma, quanto mais prática, quanto mais vivência 
mediúnica e espiritual tiver o médium, mais fácil será para ele mesmo 
compreender o sentido do que lhe é transmitido, podendo repassar com mais 
segurança e desenvoltura as idéias que recebe mentalmente. 

 
Capacidades anímicas erroneamente classificadas como capacidades 
mediúnicas 

Sendo o animismo a interferência, participação ou mesmo manifestação do 
espírito do próprio médium no fenômeno, vamos notar que determinadas 
capacidades psíquicas, classificadas como mediúnicas são, na verdade, anímicas, 
por serem capacidades inerentes ao próprio ser humano, pois não dependem da 
interferência ou ação de mentes externas, encarnadas ou desencarnadas, para se 
manifestarem. 
 



Vejamos alguns desses casos: 
- clarividência, incluindo a precognição, a retrocognição e a visão a 

distância, que são tipos de clarividência; 
- telepatia que, embora precise de outra mente para ocorrer, é anímica, 

funcionando como interação entre receptor e emissor; 
- psicometria, que poderia ser considerada também um tipo de clarividência, 

já que se trata da visualização de fatos e cenas, geralmente passados, 
relacionados a objetos; 

-clariaudiência; 
- transmissão de energias, seja por que técnica ou método for, desde o passe 
comum até bênçãos, etc. 
- desdobramento ou desprendimento astral, mesmo os ocorridos durante trabalhos 
mediúnicos ou os provocados mediunicamente, ou seja, por espíritos 
desencarnados. 

Acontece que, muitas vezes, estas capacidades são despertadas ou 
desenvolvidas com a ajuda direta de espíritos desencarnados, dando a impressão 
de serem mediúnicas. 

Nesse caso, a capacidade é anímica, pois é da pessoa e poderia se 
manifestar sem o auxílio de espíritos, mas a sua manifestação é mediúnica, pois 
só acontece quando entidades desencarnadas atuam, com energias e fluídos, 
sobre os comandos que a controlam.  

Acontece também de, muitas vezes, os espíritos desencarnados se 
comunicarem com as pessoas por meio dessas capacidades anímicas, dando 
também a impressão de serem mediúnicas. Nesse caso, a capacidade é anímica, 
pois existe independentemente da presença dos desencarnados, mas o uso é 
mediúnico, já que é utilizada para a comunicação ou a transmissão de mensagens 
de espíritos desencarnados para os encarnados. 
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MECANISMOS DA MEDIUNIDADE CAP.23 pág. 163 (ANIMISMO) Escreve André 
Luiz: “Freqüentemente pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são 
encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, 
quais se personificassem entidades outras, quando, na realidade, exprimem a si mesmas, a 
emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas 
(...)”. Escreve ainda André Luiz: - “Nenhuma justificativa existe para qualquer recusa no 
trato generoso de personalidades medianímicas provisoriamente estacionadas em 
semelhantes provações, de vez que são, em si próprias, espíritos sofredores ou conturbados 
quanto quaisquer outros que se manifestem, exigindo esclarecimento e socorro”. Podemos 
concluir, pois, que muitos médiuns com excelente potencial de realizações e serviços ao 
próximo podem ser desastradamente rejeitados pela simples e dolorosa razão de que não 
foram atendidos com amor e competência na fase em que viviam conflitos emocionais mal 
compreendidos. Alguns dirigentes recomendam que o animismo deve ser evitado, porque 
causa perturbações e fomenta a descrença, desvirtua o bom andamento dos trabalhos, dá 
lugar à mistificação e permite que o médium continue no erro. Isto não é bem assim, se no 
início o médium não tiver oportunidade de limpar a sua mente espiritual e aprender a 
distinguir o que é seu com o que é de outro espírito, poderá criar bloqueios para a vida toda. 
O fenômeno anímico não constitui tabu, nem se apresenta como fantasma aterrador que é 
preciso exorcizar.  
 
PROCESSO DE AUTÊNTICO ANIMISMO NOS DOMÍNIOS DA MEDIUNIDADE 
CAP.22 pág. 209 (EMERSÃO NO PASSADO) (...) E a pobre criatura prorrompeu em 
soluços, enquanto um homem desencarnado, não longe, fitava-a com inexprimível 
desalento. Perplexos, Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao Assistente, que nos 
percebeu a estranheza, porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível que 
parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. - Não vejo a entidade de 
quem a nossa irmã se faz intérprete - alegou Hilário. - Estamos diante do passado de nossa 
companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de 
que dá testemunho, tudo procede dela mesma... Ante a aproximação de antigo desafeto, que 
ainda a persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu, em cidade 
do Velho Mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer de melancolia. (...) 
Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga 
supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si 
mesma... (...) Muitos companheiros matriculados no serviço de implantação da Nova Era, 
sob a égide do espiritismo, vêm convertendo a teoria anímica num travão injustificável a 
lhes congelar preciosas oportunidades de realização do bem; (...) portanto, não nos cabe 
adotar como justas as palavras “mistificação inconsciente ou subconsciente” para batizar o 
fenômeno. Na realidade, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga, 
arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, 
externando-as no meio em que se encontra. (...) deve ser tratada com a mesma atenção que 
ministramos aos sofredores que se comunicam. (...) A idéia de mistificação talvez nos 
impelisse a desrespeitosa atitude, diante do seu padecimento moral. Por isso, nessas 
circunstâncias, é preciso armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e 
compreender. Um doutrinador sem tato fraterno apenas lhe agravaria o problema, porque, a 
pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno ao invés de socorro 
providencial. (...) Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela, como sendo em 
tudo a desventurada mulher de outro tempo, e recebida por nós nessa base, para que use o 



remédio moral que lhe estendemos, desligando-se enfim do passado... O assunto não 
comporta desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. A 
personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela 
renasceu pela carne, sem renovar-se em espírito..." 
 
 

PERSONISMO 
 

Personismo, é um termo criado por Aksakof, cientista estudioso 
experimental do Espiritismo, que o definiu como “Fenômenos psíquicos 
inconscientes, produzindo-se nos limites da esfera corpórea de médium, cujo 
caráter distintivo é, principalmente,  a personificação.” 
              Para Lamartine Palhano Júnior, em seu livro Transe e Mediunidade 
(Lachâtre, 1998), o que se pode entender disso senão que o ser psíquico, o 
espírito, do universo humano, é o cerne, o principal agente da ação, e ele não é só 
o que parece, manifesto às possibilidades das sensações humanas, mas ele 
transcende, exala e inala vibrações, raios mentais. Ele irradia por todos os lados, 
como explicado na pergunta 420 de O Livro dos Espíritos. 

Assim, é uma manifestação que se passa na intimidade do sensitivo e, 
portanto, essa manifestação foi classificada como intramediúnica. Dessa forma 
sugestões arquivadas, processos psicológicos das partes internas da 
personalidade, lembranças de outras vidas, os arquétipos fazem parte do 
Personismo. Portanto, todos os fatos do inconsciente que são trazidos ao 
consciente são manifestações dessa categoria. 
           Uma passagem do Evangelho, narrada por S. Marcos, cap. V, vv. 25 a 34, 
descrita e analisada por Allan Kardec em A Gênese – Capítulo XV – Os Milagres 
do Evangelho, no título Curas, itens 10 e 11, tem o seguinte conteúdo: 
 
              “Perda de Sangue.  
              10 – Então, uma mulher, que havia doze anos sofria de uma hemorragia; 
- que sofrera muito nas mãos dos médicos e que, tendo gasto todos os seus 
haveres, nenhum alívio conseguira, - como ouvisse falar de Jesus, veio com a 
multidão atrás dele e lhe tocou as vestes, porquanto, dizia: Se eu conseguir ao 
menos lhe tocar as vestes, ficarei curada. – No mesmo instante o fluxo sangüíneo 
lhe cessou e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela enfermidade. 
              Logo, Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, se voltou 
no meio da multidão e disse: Quem me tocou as vestes? – Seus discípulos lhe 
disseram: Vês que a multidão te aperta de todos os lados e perguntas quem te 
tocou? – Ele olhava em torno de si à procura daquela que o tocara. 
              A mulher, que sabia o que se passara em si, tomada de medo e pavor, 
veio lançar-se-lhe aos pés e lhe declarou toda a verdade. – Disse-lhe Jesus: 
Minha filha, tua fé te salvou; vai em paz e fica curada da tua enfermidade. (S. 
Marcos, cap. V, vv. 25 a 34.)   
              11. – Estas palavras: conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, 
são significativas. Exprimem o movimento fluídico que se operara de Jesus para a 
doente; ambos experimentaram a ação que acabara de produzir-se. É de notar-se 
que o efeito não foi provocado por nenhum ato da vontade de Jesus; não houve 



magnetização, nem imposição de mãos. Bastou a irradiação fluídica normal para 
realizar a cura. 
              Mas, por que essa irradiação se dirigiu para aquela mulher e não para 
outras pessoas, uma vez que Jesus não pensava nela e tinha a cercá-lo a  
multidão?   
              É bem simples a razão. Considerado como matéria terapêutica, o fluído 
tem que atingir a matéria orgânica, a fim de repará-la; pode então ser dirigido 
sobre o mal pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela 
confiança, numa palavra: pela fé do doente. Com relação à corrente fluídica, o 
primeiro age como uma bomba  calcante e o segundo como uma bomba 
aspirante. Algumas vezes, é necessária a simultaneidade das duas ações; 
doutras, basta uma só. O segundo caso foi o que ocorreu na circunstância de que 
tratamos. ...”     
 
 

MEDIUNISMO 
          

             No livro O Espírito e o Tempo, o professor Herculano Pires , conforme o 
estudo do Centro Espírita Batuíra, de Ribeirão Preto (SP), analisa as 
manifestações mediúnicas através da história da humanidade e suas civilizações, 
identificando as fases de desenvolvimento dessa faculdade, dividindo-as em:  

 “ *Mediunismo Primitivo,  

*Culto dos Ancestrais,  

*Mediunismo Oracular,  

*Mediunismo Biblíco e, 

*Mediunidade Positiva. 

             Mediunismo, termo criado pelo Espírito Emmanuel, designa as formas, as 
manifestações primitivas da mediunidade, constituindo o recurso natural de que o 
Homem dispõe para transcender sua condição primitiva, elevando-se no plano da 
mediunidade. 

             A Mediunidade é o mediunismo desenvolvido, racionalizado, submetido à 
reflexão e ao entendimento, tornando-se instrumento de progresso humano. 

* Mediunismo Primitivo: é a designação da mediunidade em sua expressão 
natural; constitui a fase prática, experimental da mediunidade. O primeiro fato a 
ser identificado nessa fase é a captação de uma força misteriosa que imanta 
objetos e coisas, podendo atuar sobre as criaturas humanas. O homem primitivo 



ainda não desenvolveu suficientemente seu psiquismo e interpreta todas as coisas 
de modo rudimentar, sem razão. 

* Culto dos Ancestrais: Caracteriza-se pela fusão da experiência e da imaginação 
com desenvolvimento do seu psiquismo estruturando o progresso do mediunismo. 
Dessa fusão surge a mitologia popular, impregnada de magia e prática do culto 
dos ancestrais. 

* Mediunismo Oracular: Nesta fase surgem os deuses representando as forças da 
natureza, porém personalizadas, demonstrando maior capacidade de abstração 
do homem, com formulação de juízo ético e moral, começando a romper os liames 
da organização social para descobrir-se no processo de tornar-se indivíduo. A 
representação dessa fase são os oráculos, lugares sagrados procurados por 
todos, pois representavam uma força sobrenatural, transmitida a eles pela pitonisa 
ou o próprio oráculo. Nessa fase ainda não há individualização mediúnica, 
caracterizando-se como fase de transição para o culto individual dos Espíritos. 

* Mediunismo Biblíco: Resultante da natural evolução do homem tribal, o homem 
gregário já visualiza sua individualização. O poder do raciocínio o elevou à 
condição de senhor da sociedade e da natureza, conseguindo se impor ao invés 
de se submeter. Descobre sua capacidade, seu talento para manobrar as 
circunstâncias com maior habilidade. Surgem as individualidades dos sábios, dos 
místicos, profetas; caracteriza-se pela aceitação do monoteísmo, acentuação dos 
atributos éticos, estabelecimento de ligações diretas do Deus individual com o 
individuo humano, no caso o profeta, que representa o médium que rompeu o 
gregarismo psíquico, arvorou-se em senhor de si mesmo, passou a responder 
pessoalmente pelos seus pronunciamentos mediúnicos. 

* Mediunidade Positiva: Fase em que não mais estamos no plano místico e 
misterioso do mediunismo, mas no plano científico, racional da mediunidade; o 
homem tornou-se capaz de servir de intermediário entre seres espirituais e 
carnais, ambos da mesma natureza. 

Como assinala Kardec em A Gênese, essa evolução se realiza num 
contexto histórico, juntamente com a evolução mental , moral e espiritual do 
homem, no processo de desenvolvimento econômico-social da humanidade. Sem 
desenvolvimento científico, assinala Kardec, não se criaria no mundo o clima 
necessário à compreensão do Espiritismo. 
 Através do desenvolver de suas potencialidades, o homem percebe-se 
como um ser mediúnico, apto a relacionar-se com os Espíritos. É inerente ao 
homem, a idéia da Divindade como sendo um poder superior que criou o mundo e 
essa idéia, associada ao assombro que o mundo misterioso e cheio de seres 
causava à sua imaginação, desenvolveu um sentimento mágico, levando-o a 
estabelecer relações com as coisas e com os outros seres. A partir daí, 
desenvolve-se a lei de adoração, que levou a imaginação primitiva aos ritos do 
culto solar e lunar, das montanhas, dos grandes rios e assim por diante. 



A reverência aos chefes poderosos desenvolveu os ritos de submissão, que 
se estenderam aos pajés e xamãs, sacerdotes mágicos das tribos e das hordas, 
dotados de poderes mediúnicos. Esses processos abriram caminho para 
desenvolvimento das religiões mitológicas e das religiões reveladas, estas 
apoiadas na crença dos homens-deuses, conhecedores dos mistérios da vida e da 
morte. 

A crença nos poderes divinos era reafirmada pelos fenômenos produzidos 
por indivíduos que utilizavam os próprios recursos mediúnicos. 
A expressão mediunismo criada por Emmanuel designa as formas primitivas de 
Mediunidade, que fundamentam as crenças e religiões primitivas, as quais, sem 
desenvolvimento cultural e intelectual, caracterizam-se por práticas mágicas 
ligadas ao mediunismo. O sincretismo religioso encontrado no Brasil e em outros 
países americanos, resultante da mistura das religiões africanas e das religiões 
indígenas e primitivas desses países, impulsionaram acentuadamente o 
desenvolvimento do mediunismo no Continente. 
             A diferença entre Mediunismo e Mediunidade está na conscientização, na 
ética utilizada para estabelecer as relações com o Mundo Espiritual. Nas religiões 
primitivas não havia nem podia haver reflexão sobre os fenômenos e seu sentido e 
natureza. Tudo se resumia à prática dissociada da razão. A Mediunidade é o 
Mediunismo desenvolvido, submetido à reflexão religiosa e filosófica e às 
pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua natureza 
e leis.  
             O Espiritismo através de estudos e pesquisas, integrou a Mediunidade à 
sua estrutura, concedendo-lhe os direitos e valores que lhe são inerentes, 
reconhecendo a sua importância fundamental para a vida humana na Terra e o 
seu desenvolvimento futuro no mundo espiritual. 
             Inúmeras vezes mal interpretada pelas religiões que nela identificam uma 
natureza diabólica, ou como campo inferior de manifestações suspeitas e 
perigosas, é constantemente atacada e não obstante, cresce sem cessar o 
interesse pela mediunidade no mundo, pois o próprio desenvolvimento científico 
ao deparar com os fenômenos paranormais, é forçado a reconhecer a realidade 
dos fenômenos mediúnicos em todos os campos do Conhecimento. 
             É necessário que os espíritas resguardem e defendam a Mediunidade dos 
sincretismos religiosos que rondam as Casa Espíritas, produzindo enxertias e 
práticas distantes da proposta da Doutrina Espírita. 
             O Homem caminha para o futuro e necessita desprender-se das 
grosseiras superstições do longínquo passado, procurando atender suas 
necessidades espirituais de maneira lógica, racional e natural, isentando-se de 
buscar práticas mediúnicas como solução de problemas financeiros, políticos, 
moral e social. Proporcional ao conhecimento adquirido, o homem terá a 
responsabilidade por usar e manter essas práticas, criando vínculos com o plano 
espiritual utilizado para obter as vantagens almejadas. 
             As práticas sincréticas em que predominam a mentalidade primitiva, são o 
contrário das práticas espíritas, que se resumem na prece e meditação, no passe 
(imposição das mãos), no estudo e aplicação do Evangelho e no esclarecimento 
caridoso de Espíritos sofredores ou vingativos. A Doutrina Espírita é a única que 
trata os obsessores e os obsediados como Espíritos doentes, profundamente 



necessitados de evangelização, porque todos são filhos de Deus. Demonstram 
grande ignorância aqueles que utilizam a palavra Espiritismo para designar as 
manifestações do animismo primitivo e do mediunismo selvagem, onde incautos 
tentam resolver problemas diversos de seus clientes, mediante pagamentos e 
barganhas que expressam a inversão dos valores espirituais; não haveria 
sofrimento, perseguições, lutas, violências, injustiças, se o homem pautasse seus 
atos pelas Leis Divinas, fazendo ao outro o que deseja para si mesmo, seja esse 
outro um Homem (encarnado) ou um Espírito (desencarnado). 
             O Espiritismo é unicamente a doutrina que está nas obras de Kardec e 
dos que continuam seu trabalho, sem trair os seus princípios básicos. 
             Essas práticas que se caracterizam como mediunismo e atendiam às 
necessidades primárias dos homens primitivos; se aplicadas ao homem civilizado, 
representam um retrocesso evolutivo de sua mentalidade e personalidade, 
causando desajustes psicológicos e mentais naqueles que se envolvem em suas 
práticas. 
             Devemos entender o mediunismo como instrumento natural de que o 
homem dispõe para elevar-se ao plano da mediunidade, transcendendo suas 
condições primitivas rumo à Perfeição. 
             É pelo conhecimento trabalhado, transformado em vivência, que o homem 
se eleva, supera as condições da vida no plano físico, atingindo as possibilidades 
de sublimação. Nada nos oferece melhor visão desse processo, em sua extensão 
e profundidade, do que o estudo da evolução humana à luz dos princípios 
espíritas. 
             Sob essa visão estaremos estudando a mediunidade, a fim de percebê-la 
como possibilidade de trabalho com Jesus. Se o objetivo maior do Espiritismo é a 
renovação moral da Humanidade, compreendemos que para educar essa 
faculdade necessitamos, antes de tudo, elevar os nossos próprios sentimentos, 
num processo de evangelização constante.” 
              A manifestação do Professor Herculano Pires, eminente espírita e 
estudioso do Kardecismo, expressa uma linha de pensamento sobre a posição da 
Doutrina Espírita e as práticas sincréticas que se caracterizam como mediunismo.  
               

 

 
MEDIUNIDADE 

 
              É Natural porque se manifesta espontaneamente, mas pode ser 
exercitada ou desenvolvida. Sua eclosão não depende de lugar, idade, sexo, 
condição social ou filiação religiosa. A maioria nem percebe o intercâmbio oculto 
em seu mundo íntimo, na forma de pensamentos, no estado de alma, nos 
impulsos, nos pressentimentos e etc. Mas há pessoas em quem o intercâmbio é 
ostensivo. Nelas, os fenômenos são frequentes e marcantes, acentuados e bem 
característicos (psicofonia, psicografia, efeitos físicos etc.), nesses casos 
percebemos que a mediunidade está “aberta”, ou seja, a recepção de mensagens 



espirituais já se manifestou de alguma forma. Essas pessoas denominamos 
médiuns. 

MÉDIUM é uma palavra de origem latina; quer dizer medianeiro, que está 
no meio. De fato o médium serve de intermediário entre o mundo físico e o 
espiritual, podendo ser o intérprete ou instrumento para o espírito desencarnado. 
Para tanto, há requisitos, direitos e deveres a serem cumpridos por todas as 
pessoas, esteja ela com a mediunidade aberta ou não. 

“Todas as pessoas que sentem as influências dos Espíritos, em qualquer 
grau de intensidade são Médiuns.” 

“Médium é intermediário, instrumento de que se servem os Espíritos 
desencarnados superiores ou inferiores;” 

Essa manifestação atua na vida espiritual, portanto, atua durante essa vida, 
atuou na vida anterior, atuará depois da morte e até na próxima reencarnação. 
Ser um bom médium depende única e exclusivamente do poder de DAR e 
RECEBER , EMITIR e ASSIMILAR FLUIDOS DOS ESPÍRITOS. 

Ser médium não é privilégio no sentido da “vaidade”, mas é privilégio no 
sentido da grandiosidade que é possuir este Dom e, principalmente, ser médium é 
ser privilegiado no sentido da oportunidade que temos para aprender, evoluir e 
resgatar nossos carmas. 

Muitas vezes, ao eclodir a mediunidade, a pessoa costuma dar sinais de 
sofrimento, perturbação, desequilíbrio. Firmou-se até um conceito errado entre o 
povo: se uma pessoa se mostra perturbada deve ter mediunidade. Entretanto a 
mediunidade não é doença nem leva à perturbação, pois é uma faculdade natural.  

Se a pessoa se perturba ante as manifestações mediúnicas é por sua falta 
de equilíbrio emocional e por sua ignorância do que seja a mediunidade, ou 
porque está sob a ação de espíritos ignorantes, sofredores ou maus. 

Cada médium é uma linha de força e a interação dessas linhas irá formar 
um campo elétrico que será mais forte na medida em que as emissões dos 
médiuns forem mais elevadas, ou seja as linhas de força dependem da 
intensidade de pensamentos bons e amoráveis do médium. O professor C. Torres 
Pastorino na sua obra “Técnicas de Mediunidade ” compara o médium a um 
capacitor ou condensador elétrico, ou seja, ele é capaz de emitir e receber ondas 
eletromagnéticas que podem ser de diferentes comprimentos, o que permite o 
contato com diferentes espíritos, portanto, quanto maior a capacidade do médium 
em variar o campo de suas emissões mentais maior será a sua capacidade de 
comunicar-se com diferentes categorias de espíritos. Para ser um bom médium é 
preciso ter talento, ou seja, ser bom, saber o que faz e o que é, como se cuidar, o 
que representa, conhecer a Lei de Ação e Reação, a Lei da Atração, a Lei das 
Afinidades e seguir o mandamento de Cristo: “ Amar a Deus sob todas as coisas e 
ao seu irmão como a si mesmo”. 
 
Mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente 

 
Mediunidade consciente é aquela em que o médium, como o próprio nome 

diz, permanece consciente durante todo o transe, registrando a mensagem e 
quase tudo o que se passa à sua volta durante a comunicação e participando ativa 
e conscientemente do fenômeno, imprimindo à mensagem muito de suas 



características pessoais. Neste caso, a comunicação se faz mente a mente, 
telepática e/ou energeticamente, sem o desdobramento do médium. Mais de 70% 
dos médiuns apresentam este tipo de fenômeno. 

Mediunidade inconsciente é aquela em que, ao contrário da anterior, o 
médium, a partir da ligação com o espírito comunicante, fica , incapaz de registrar 
qualquer parte da mensagem ou mesmo de qualquer coisa que ocorra à sua volta 
durante o transe. Neste caso, o médium é totalmente afastado de seu corpo físico, 
permanecendo projetado durante a comunicação, e o espírito assume o comando 
do órgão físico correspondente ao tipo de mensagem (psicografia - braço e mão; 
psicofonia – garganta; ectoplasmia - cérebro), a ser transmitida, sem que o 
conteúdo da mensagem passe pela sua mente. 

Entre as duas, poderíamos citar a mediunidade semiconsciente que é 
aquela em que o médium percebe o que se passa à sua volta, mas não é capaz 
de registrar completamente todos os detalhes, nem mesmo da mensagem que 
está transmitindo. Neste caso, o médium é afastado parcialmente de seu corpo 
físico e o comunicante se coloca entre este e o seu perispírito, ligando-se tanto 
com a sua mente como com o órgão físico correspondente ao tipo de mensagem, 
atuando duplamente. 

Importante notar que fenômeno mediúnico consciente não é o mesmo que 
fenômeno anímico. No fenômeno consciente, a mensagem não é do médium, 
embora ele esteja consciente de todo o processo e participe do fenômeno que 
ocorre com ele, sem interferir no seu conteúdo, sem deturpar a idéia central da 
mesma. O estilo, o vocabulário, a forma e o tom da mensagem são seus, mas o 
tema, a idéia, a essência e o conteúdo são da entidade. Por este motivo, médiuns 
conscientes costumam transmitir mensagens muito parecidas em termos de estilo 
e forma, porque é mais ou menos como se recebecem dos mentores um tema e 
alguns tópicos para redação e coubesse a eles desenvolvê-los, com seu jeito e 
palavras. 

Já no fenômeno anímico, é o espírito do próprio médium que se comunica e 
dá a mensagem através de seu próprio corpo em transe, na maioria das vezes 
sem que tenha consciência de que é ele mesmo que está passando a mensagem, 
mesmo que esteja consciente do fenômeno e durante o fenômeno. Ou seja, ele 
pode até estar consciente de tudo, mas não tem consciência de que é ele mesmo 
que está se comunicando e transmitindo uma mensagem. Ele pode acompanhar o 
desenrolar da comunicação, mas não sabe que o comunicante é ele mesmo, ou 
uma porção inconsciente de sua própria consciência ou espírito... 
Importante ressaltar também que é possível a espíritos encarnados se afastarem 
de seu corpo físico, em desdobramento ou projeção, e se manifestarem por 
intermédio de outros encarnados que sejam médiuns sem que, no entanto, este 
seja um fenômeno anímico. Na verdade, este é um fenômeno mediúnico entre 
encarnados (ou entre vivos como, incorretamente, se convencionou chamar, já 
que vivos somos todos encarnados e desencarnados), pois caracteriza-se pela 
interação espiritual de duas consciências encarnadas diferentes. 

 
 

ALGUNS SINAIS QUE, SE NÃO TIVEREM CAUSAS ORGÂNICAS, PODEM 
INDICAR QUE A PESSOA TEM MEDIUNIDADE. 



 
• sensação de “presenças” invisíveis; 
• sono profundo demais, desmaios e síncopes inexplicáveis; 
• sensações ou ideias estranhas, mudanças repentinas de humor, crises de choro; 
• “ballonement” (sensação de inchar, dilatar) nas mãos, pés ou em todo o corpo, 
como resultado de desdobramento perispiritual; 
• adormecimento ou formigamento nos braços e pernas; 
• arrepios como os de frio, tremores, calor, palpitações 
 

PONTOS A DESTACAR 
 

1 – Ressaltar a importância para os colaboradores do Núcleo e CAPC, da 
compreensão dos mecanismos das ações com que estão envolvidos como 
agentes atuantes nos trabalhos realizados. 

 
2 – Ao analisar as curas feitas por Jesus, narradas no Evangelho, Kardec 
procedeu a um “estudo de casos”, para diferenciar e qualificar cada ação em sua 
característica e particularidade, quanto à natureza do fenômeno ocorrido. 
 
3 – Esclarecer, na exposição do tema, a característica de cada fenômeno tratado 
neste estudo: magnetização, personismo, animismo, mediunismo e mediunidade, 
colhendo os elementos necessários para tanto na fundamentação apresentada. 
 
4 – Como não há uma linha clara e divisória que estabeleça com certeza quando 
uma ação é realizada isoladamente e somente pelo agente aplicador e quando 
nela há a participação de espíritos, conforme o próprio Kardec afirma em algumas 
passagens nas obras da codificação, mencionando inclusive o termo medianímico, 
muitos estudiosos e autores mais recentes preferem empregar esta expressão na 
referência aos trabalhos de aplicações de energias ou de cura. 
 
5 – No Livro dos Médiuns, quando é tratado o assunto magnetismo, os próprios 
espíritos elucidadores, na resposta à pergunta nº 20, do item 100, do Capítulo IV, 
afirmam não ser o magnetizador propriamente um médium ,  no sentido dado a 
esta palavra, mas, por considerarem que sempre haverá a possibilidade da 
presença de espíritos participando da ação do magnetizador, nas respostas às 
perguntas nºs 1 a 6, do item  176, do Capítulo XIV, consideram o magnetizador 
como formando uma variedade de médium. 
 
6 – Mesmo diferenciando as ocorrências, quanto à participação ou não de 
espíritos na ação, Kardec reuniu todos os fenômenos psíquicos como sendo 
mediúnicos, generalizando o conceito de médium.  
 
7 – Ressaltar que tanto o Professor Herculano Pires quanto Ramatis, este através 
do trabalho psicográfico do conceituado médium Hercílio Maes, são fontes 
respeitáveis de referência no estudo da temática espírita. Por isso, no material 
apresentado sobre a questão do mediunismo, foram inseridas as manifestações 



de ambos, por conterem considerações distintas como vertentes de apreciação, 
para o conhecimento de todos. 
 
8 – Esclarecer que o estudo da mediunidade, em todo o seu conteúdo, será objeto 
da seqüência das aulas até a conclusão da disciplina.   
 
 
 


