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MEDIUNIDADE II 

Desenvolvimento Mediúnico 

 

Com o advento do espiritismo, a mediunidade passou a ser 
compreendida em seu verdadeiro significado como um valioso 
recurso de que dispõe o ser humano para a sua evolução espiritual. 

Nesse sentido, Kardec em seu genial trabalho, não só analisou e 
catalogou os tipos de mediunidade e médiuns até então conhecidos 
na sua época, como estabeleceu diretrizes seguras para o real 
aproveitamento evolutivo das possibilidades mediúnicas de que 
todos dispõem. 

Século e meio depois, com a criação de melhares de entros e 
núcleos espíritas em todo o mundo, e com a extraordinária 
multiplicação de obras dedicadas ao estudo da mediunidade, a 
preocupação com a necessidade de aprimorar o trabalho 
mediúnico, com vistas nos resultados superiores, encontra-se cada 
vez mais presente, com a criação de programas dirigidos à 
educação do médium, visando prepará-lo para o exercício racional 
e responsável das suas faculdades. 

Os chamados cursos de desenvolvimento mediúnico cumprem tal 
finalidade oferecendo processos de aprendizagem que possebilitem 
o aprimoramento do desempenho mediúnico. 

Esse aprimoramento deve se verificar em dois níveis: Doutrinário e 
técnico –mediúnico. Imprescindível, para isso, a Instrução 
doutrinária.  

A expressão desenvolvimento mediúnico pode sugerir aos neófitos 
que se trata de um meio de produção automática de médiuns, a 
maneira de um processo industrial, noção que nada tem a ver com 
a verdade. 



Ora, a mediunidade é uma faculdade que se manifesta sempre 
espontaneamente, não cabendo nenhuma insistência em sua 
manifestação, sob pena de intercorrência de fenômenos menos 
agradáveis. 

Assim, embora a mediunidade seja inerente a todo ser humano, a 
história evolutiva de cada individuo dita, geralmente, a existência de 
um tipo de mediunidade que, no período de desenvolvimento 
mediúnico, pode apresentar-se mais ostensivo do que outros, ainda 
que, as vezes, o médium em aperfeiçoamento possa manifestar 
outras qualidades. 

É muito comum, durante o ciclo de desenvolvimento, o desabrochar 
da mediunidade de psicofonia, da vidência, da audiência e do 
desdobramento.  As vezes surge também a psicografia. Fica clara a 
responsabilidade que tem o orientador de um grupo de 
desenvolvimento mediúnico, o qual, seguramente deve ter 
suficientes conhecimentos doutrinários, idoneidade moral e grande 
experiência para poder coordenar e conduzir o aprendizado 
mediúnico, esclarecendo e aconselhando, fraternalmente, os que 
procuram habilitar-se ao delicado e complexo mister de intermediar 
os espíritos. 

Nesse afã, o orientador não pode, também, deixar de ser prudente 
em suas avaliações, sob pena de comprometer o desenvolvimento 
de potenciais qualidades mediúnicas. 


