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MEDIUNIDADE: 
CONCEITUAÇÃO BÁSICA

1º. ENCONTRO

MEDIUNIDADE 
OBJETIVO

• Informar aos participantes de cada 
módulo da disciplina sobre o que 
existe relatado e estudado sobre 
mediunidade;

• Possibilitar  a  contextualização  da 
vivência pessoal dos participantes 
aos conteúdos teóricos discutidos 
durante os  encontros;

• Possibilitar o entendimento do foco 
adotado pelo NENL/CAPC.    
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MEDIUNIDADE
EMENTA

• Estrutura da disciplina: 04 módulos
de 10 aulas (Mediunidade I,II,III,IV)

• Estrutura dos módulos: temas-
chave fundamentados no Pentateu
e obras posteriores a codificação.

• Referência para o estudo:  
O livro dos médiuns.

MEDIUNIDADE:
METODOLOGIA

AULAS EXPOSITIVAS 
ESTRUTURADAS EM TEMAS-

CHAVE, FUNDAMENTADOS EM O 
LIVRO DOS MÉDUINS E OBRAS 

AFINS.
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MEDIUNIDADE I: EMENTA
MEDIUNIDADE: HISTÓRICO E PRINCÍPIOS
• ANIMISMO, MEDIUNISMO E MEDIUNIDADE.  
• CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: A MEDIUNIDADE 

ATRAVÉS DO TEMPO;
• ANTECEDENTES DO ESPIRITISMO;

FUNDAMENTAÇÃO:
• A ÉPOCA DE KARDEC E  O LIVRO DOS MÉDIUNS;
• EXISTÊNCIA E A  IDENTIDADE DOS ESPÍRITOS;
• A CIÊNCIA ESPÍRITA:
 INTERFERÊNCIA  DOS ESPÍRITOS SOBRE A MATÉRIA;
 LABORATÓRIOS DO MUNDO INVISÍVEL.

MEDIUNIDADE I:
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

www.aeradoespirito.net O livro dos 
médiuns;Tradução de Herculano Pires;

www.autoresespiritasclassicos.com O 
Espírito e o tempo, J Herculano Pires
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MAGNETISMO, PERSONISMO, ANIMISMO, 
MEDIUNISMO E MEDIUNIDADE

Os espíritos, quer 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.
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MAGNETISMO
“Cego de Betsaida” 

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.
Magnetismo 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.

MAGNETISMO

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.”
...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.
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PERSONISMO

Termo criado por Aksakof
(1832-1903), cientista 

estudioso experimental do 
Espiritismo, que o definiu 

como “Fenômenos 
psíquicos inconscientes, 
produzindo-se nos limites 

da esfera corpórea de 
médium, ou 

intramediúnicos, cujo 
caráter distintivo é, 
principalmente,  a 
personificação.”

ANIMISMO

Fenômenos psíquicos inconscientes (podem ser 
conscientes) se produzidos fora dos limites da esfera 

corpórea do médium, ou extramediúnicos
(transmissão do pensamento, telepatia, telecinesia, 

movimentos de objetos sem contato, materialização).
Na prática espírita, trata-se de um estado de transe, 

no qual opera, produzindo fenômenos psíquicos e 
mesmo físicos, é o espírito do próprio encarnado e 

não um espírito desencarnado.
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MEDIUNISMO

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. 

MEDIUNISMO - MEDIUNIDADE

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.
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Mediunismo e Mediunidade

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. 

MEDIUNIDADE

Segundo a Doutrina 
Espírita, a mediunidade

é o nome atribuído a 
uma capacidade humana 

que permite uma 
comunicação entre 

espíritos encarnados e 
desencarnados. Ela se 

manifesta independente 
de religiões, de forma 

mais ou menos intensa 
em todos os indivíduos.


