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PRECE 

 

Jesus, Mestre Divino e Amigo, estamos mais uma vez reunidos para estudarmos 

um tema do Espiritismo. Pedimos ao Senhor que tenhamos a ajuda de nossos 

amigos espirituais para que possamos usufruir deste momento de ensinamento e 

reflexão. Pedimos que a Luz Divina nos alcance, toque os nossos corações e 

mentes, para que possamos perceber o alcance da Obra de nosso Pai Celestial. 

 

MEDIUNIDADE – CONCEITO 

 

É a faculdade que quase a totalidade das pessoas possuem, umas mais outras 

menos, de sentirem a influência ou ensejarem a comunicação dos Espíritos, Allan 

Kardec em seus livros afirma serem raros os que não possuem rudimentos de 

mediunidade.  

Em alguns, essa faculdade é ostensiva e necessita ser disciplinada, educada; em 

outros, permanece latente, podendo manifestar-se episódica e eventualmente. 

 

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. Pode, pois, dizer- se que todos são, mais ou menos, médiuns. 

 

Muitas vezes só se qualificam de médiuns aqueles em quem a faculdade mediúnica 

se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade. 

 

Os tipos de mediunidades são inúmeros, como bem esclarece Allan Kardec em "O 

Livro dos Médiuns". 

 

É compreensível esta diversidade de mediunidades, devido à ela depender do 

psiquismo e cada qual estar individualizado, por subordinar-se às experiências 

pelas quais passou o Espírito. 

 

Cada tipo de mediunidade se manifesta em vários graus de possibilidades, umas 

apresentando amplas possibilidades e outras, poucas. 

 

 

MEDIUNISMO 

 

Mediunismo é a prática da mediunidade. 

 

http://www.guia.heu.nom.br/allan_kardec.htm
http://www.guia.heu.nom.br/allan_kardec.htm
http://www.guia.heu.nom.br/allan_kardec.htm
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PROCESSO da Mediunidade 

 

O Medium se prepara e se concentra. 

 

A vibração de uma entidade, toma conta de seu corpo. A sintonia é mental e pode 

produzir uma incorporação parcial ou uma integral. 

 

Na incorporação parcial, o médium fica consciente, isto é, ele sabe que está ali, 

sente, observa, mas não domina o corpo nem controla o raciocínio. Perde, também, 

a noção de tempo e, embora tenha sido espectador de si mesmo, perde a noção de 

muita coisa que se passou, ao desincorporar.  Quebras ocasionaos de sintonia 

podem acontecer o que permitirá ao médium interferir na comunicação. 

 

Na incorporação integral, o médium fica totalmente inconsciente, pois há uma 

perfeita sintonia com a vibração da entidade.Nesse caso, não há possibilidade de 

interferência e, ao desincorporar, o médium não vai se lembrar de nada do que se 

passou. 

 

É importante esclarecer que a incorporação parcial é tão autêntica quanto a 

integral. O único problema é o médium não interferir, procurando se isolar e deixar 

que a entidade atue livremente. A esmagadora maioria dos médiuns (mais de 95%) 

trabalha em incorporação parcial e uma pequena minoria (menos de 5%), em 

incorporação integral. 

 

OS TIPOS MAIS COMUNS DE MEDIUNIDADE 

 

VIDÊNCIA  

INTUIÇÃO  

AUDIÊNCIA  

SONAMBÚLICA  

TRANSPORTE 

PSICOFONIA  

PSICOGRAFIA  

PSICOPICTOGRAFIA  

PSICOMETRIA  

EFEITOS FISICOS  

CURA  
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1 - Vidência: é o tipo de mediunidade que permite ver as entidades, as irradiações. 

Pode ser de três tipos: 

Direta, o médium pode ver as entidades de quatro maneiras diferentes: 

1. Projeção, o médium vê apenas um facho de luz, uma coloração que 

depende da vibração atuante. Não vê forma humana, nem identifica a 

entidade. 

2. Parcial, o médium percebe uma forma humana ao lado de quem está 

trabalhando espiritualmente, mas ainda não dá uma perfeita 

identificação. Vê somente o contorno, a forma. 

3. Acavalamento, o médium vê a entidade por cima dos ombros de 

outro médium. Já percebe se é masculina ou feminina, se é caboclo ou 

preto-velho ou outro falangeiro qualquer, se os cabelos são longos ou 

curtos, etc. Muitos médiuns que tiveram esse tipo de vidência 

afirmam, por desconhecimento, que as entidades vistas possuíam mais 

de dois metros de altura, não percebendo que a entidade, vista acima 

dos ombros de outro médium, produziu uma falsa impressão de altura. 

4. Encamisamento, o médium vê a entidade toda, perfeita. Isso acontece 

na incorporação integral, quando a entidade toma conta do corpo de 

um outro médium. 

Vdência Intuitiva, o médium vê apenas com a mente. Ele se concentra e 

recebe a imagem mental, por intuição. 

Vidência Focalizada, o médium utiliza algum objeto para a vidência, como 

um copo d'água ou um cristal. As imagens aparecem no objeto de vidência. 

 

2 - Clarividência: é o tipo de mediunidade que permite ver fatos que ocorreram no 

passado e que ocorrerão no futuro. Os clarividentes podem ver os corpos astral e 

mental de outras pessoas, e tomar conhecimento da vida em outros planos 

espirituais. É um tipo raro de mediunidade.  

 

3 - Intuição:  Médiuns Intuitivos: captam o pensamento dos Espíritos; 

 

4 - Audição: o médium ouve uma voz clara e nítida nos seus ouvidos e dessa 

forma recebe as mensagens. Na audição, devemos ter o mesmo cuidado que temos 

na intuição, no que diz respeito à identificação de quem está dando a mensagem. 

 

5 - Transporte: é a capacidade de visitar espiritualmente outros lugares, enquanto 

o corpo físico permanece repousando tranqüilamente; o espírito se desliga do corpo 

e vai para o espaço. Esse transporte pode ser voluntário ou involuntário. 
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5.1 - No transporte voluntário, o médium se predispõe a realizá-lo. Ele se 

concentra e se projeta espiritualmente a outros lugares, tomando 

conhecimento do que vê e do que ouve. 

5.2 - O transporte involuntário ocorre durante o sono. Todos nós nos 

desligamos do corpo físico durante o sono e entramos em contato com 

pessoas e lugares dos quais não nos recordamos ao acordar. Às vezes, 

recebemos nesses transportes soluções para os nossos problemas que, mais 

tarde, nos parecerão idéias próprias. A respeito, diz um ditado popular: "Para 

a solução de um grande problema, nada melhor que uma boa noite de sono". 

Desdobramento: é um transporte em que o espírito do médium fica visível 

à outra pessoa. O corpo físico fica repousando, o espírito do médium se 

transporta a outro ambiente e, nesse ambiente, torna-se visível.  

Sonambúlica: Médiuns de Desdobramento: são capazes de se afastarem de 

seu corpo físico e desenvolverem atividades espirituais; 

 

6 - Psicografia: tipo de mediunidade muito comum, podendo ser Intuitiva, 

Semimecânica ou Mecânica. É a capacidade de receber comunicações pela escrita. 

6.1 - Psicografia Intuitiva, o médium recebe as mensagens na mente e as 

passa para o papel. É pura intuição. 

6.2 - Na Psicografia Semimecânica, o médium, à medida que vai 

escrevendo, vai também tomando conhecimento do que escreve. O espírito 

atua, simultaneamente, na mente e na mão do médium. 

6.3 - Na Psicografia Mecânica, o espírito atua somente na mão do médium, 

que escreve sem tomar conhecimento da mensagem recebida. 

 

7 – Psicopictografia: Quando, ao invés de escrever, o espírito utiliza a mão do 

médium para pintar. 

 

8 – Psicofonia:  Médiuns Falantes ou Psicofônicos: permitem a comunicação dos 

Espíritos através da fala;  casos raros podem apresentar a xenoglossia, o médium 

não conhece a lingua falada.  

 

9 – Efeitos Físicos: Médiuns de Efeitos Físicos: são particularmente aptos a 

produzir fenômenos materiais, como os movimentos de corpos inertes ou ruídos, 

materialização de Espíritos, etc. Foram muito comuns no passado e tinham a 

finalidade de chamar a atenção para os fenômenos espíritas, mas hoje, são cada vez 

menos freqüentes; 
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10 – Cura: Médiuns de Cura: são capazes de aliviar ou curar doenças pela prece 

ou pela imposição das mãos; 

 

11 – Psicometria: Médiuns Psicômetras: são aptos a detectar a vibração existentes 

em objetos e locais. 

 

 

MUITO IMPORTANTE 

 

 

Todos temos algum tipo de mediunidade; é dom concedido por Deus.  

 

Porém, só alguns possuem a chamada mediunidade de tarefa.  
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ESQUEMA DA MEDIUNIDADE 
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PRECE/VIBRAÇÃO 

 

Agradecemos a oportunidade de estudo de mais um tema do Espiritismo, 

agradecemos a colaboração da equipe espiritual por este local, pela preparação e 

energização do ambiente,  e pela presença de cada um. 

 

Como continuidade das atividades convido à todos os presentes,  encarnados e  

desencarnados, para as vibrações da reunião de hoje. 

 

Vamos fechar os olhos, respirar fundo..... concentrar nosso pensamento dentro de 

nosso corpo, dentro de nosso espírito, e então projetar uma energia para o centro 

desta sala, vamos moldar essa energia na forma de um brilho, um pó brilhante. 

 

Toda esta sala agora se preenche com esse brilho de energia.   

 

Com o auxílio dos amigos espirituais, vamos levar esse brilho de energia para a 

casa de cada um, mentalize esse brilho preenchendo todos os cômodos da sua casa, 

todas as pessoas que moram na casa serão então abençoados com energias de 

amor, paz e  felicidade. Vamos depositar um pouquinho a mais desse brilho no 

local onde é realizado o evangelho no lar, dessa forma essa energia nunca de 

acabará. 

 

Vamos agora levar esse brilho de energia para os locais  onde frequentamos, 

trabalho, escola, universidade, esses locais serndo preenchidos com esse brilho de 

energia. 

 

Vamos percorrendo nossos caminhos diários, passando na frente ou perto de um 

hospital, igreja, orfanato, e assim esparramando esse brilho de energia por todos 

esses lugares. 

 

Vamos mentalizar as pessoas que estão em outros paises, cada um mentalize seus 

parentes e amigos e conhecidos, que todos recebam a energia desse brilho 

maravilhoso.  

 

Pessoas que estão sofrendo o desemprego pela crise, que esse brilho de energia crie  

forças para enfrentar as dificuldades.  

 

Vams pensar nas pessoas que estão nas ruas, debaixo de pontes,  nas crianças de 

rua, e quen eles sejam agraciados pelo brilho dessa energia e recebam ajuda e 

emcaminhamento. 
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Vamos pedir a Jesus que esse brilho de energia seja levado aos locais onde pessoas 

sofrem com violências, guerras, tragédias da natureza, que as dores sejam aliviadas 

por essa energia. 

 

Que  o brilho da energia chegue aos presídios, as cadeias; que estes irmãos possam 

a seu tempo tambem ser iluminados para o caminho do bem e que possam ter um 

nova oportunidade. 

 

Pedimos Jesus, que  esse brilho de energia possa iluminar  o caminho possa 

resgatar os irmãos desencarnados que estão na escuridão, no Umbral. 

 

Vamos enviar tambem esse brilho de energia para as pessoas cujos nome estão 

relacionadas na caixinha de vibrações....que todas elas sejam abençoadas. 

 

Vamos deixar esse brilho de energia com os nossos amigos espirituais, que sejam 

destinados aos que necessitam. 

 

A energia da nossa sala agora se equilibra, deixando uma sensação de paz e 

tranquilidade. Respire  fundo.  

 

Graças a Deus. 
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