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Conteúdo do Programa: 

1.  Esclarecimentos sobre o Tema; 
 

2.  Reflexão sobre a definição e as ações dos Passes; 
 

3.  Condições básicas para o trabalho mediúnico; 
 

4.  Força Mental e Força Emocional; 
 

5.  Indícios de educação mediúnica no trabalho; 
 

6.  Aspectos dos mecanismos mediúnicos. 











A ação dos Espíritos sobre os fluidos 

espirituais tem conseqüências de 

importância direta e capital para os 

encarnados.                                                                          

Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do 
pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as 
propriedades 

É evidente que eles devem estar 
impregnados das qualidades boas ou 
más, dos pensamentos que os colocam 
em vibração, modificados pela pureza 
ou impureza dos sentimentos. 

 Gênese  cap.XIV, item 16 



NUNCA ESTAMOS SOZINHOS... 



Os pensamentos de Ódio, Vingança, Ira... 

Alteram o campo energético de nossas auras. 
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“O Passe é uma transfusão de energias, 

alterando o campo celular” 



Na assistência 

magnética, os recursos 

espirituais se entrosam 

entre a emissão e a 

recepção, ajudando a 

criatura necessitada 

para que ela  ajude a 

si mesma. 

O Passe, como reconhecemos, é importante contribuição para 

quem  saiba recebê-lo, com o respeito e a confiança que o 

valorizam”.  (Nos Domínios da Mediunidade  - Cap. 17 “A Serviço do Passe”) 
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Condições básicas para exercer o trabalho mediúnico 

no Centro Espírita  - (LM – Cap. XXIX, itens 341 e 342): 

“A influência do meio é consequência da natureza 

dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres 

vivos. Dessa influência pode cada um deduzir, por si 

mesmo, as condições mais favoráveis para uma 

Sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons 

Espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as 

más. Estas condições se contém todas nas disposições 

morais dos assistentes e se resumem nos pontos 

seguintes: 



  Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos; 

  Cordialidade recíproca entre todos os membros; 

  Ausência de todo sentimento contrário à verdadeira 

caridade cristã; 

  Um único desejo: o de se instruírem e melhorarem, por meio 

dos ensinos dos Espíritos e do aproveitamento de seus 

conselhos; 

  Quem esteja persuadido de que os Espíritos superiores se 

manifestam com o fito de nos fazerem progredir, e não para nos 

divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam 

dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum 

proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões , de 

acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem, 

segundo os gostos particulares de cada um deles; 



Condições básicas para exercer o trabalho mediúnico 

no Centro Espírita  - (LM – Cap. XXIX, itens 341 e 342): 

  Exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas 

aos Espíritos, apenas exprima o desejo de satisfação da 

curiosidade; 

  Recolhimento e silêncio respeitoso, durante as 

confabulações com os Espíritos; 

  União de todos os assistentes, pelo pensamento, ao 

apelo feito aos Espíritos que sejam evocados; 

  Concurso dos médiuns da assembleia, com isenção 

de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de 

supremacia e com o só desejo de serem úteis.  



(LM – Cap. XXIX, itens 341 e 342)   

“Comecemos por aí. São orientações valiosas 

que, se seguidas, darão modificação profunda 

na qualidade dos trabalhos mediúnicos nos 

Centros Espíritas”. 

ASSIM... 



No livro  “Nos Domínios da Mediunidade”  

Cap 17  -  A Serviço do Passe  -  Aprendemos: 

...Vocês sabem, que na própria ciência humana de hoje, o 

átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria... Que, 

antes dele, encontram-se as linhas de força, aglutinando 

os princípios subatômicos, e que, antes desses princípios, 

surge a Vida Mental determinante... 

 

Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o 

pensamento  e tudo se modificará conosco. 
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O EQUILÍBRIO 

ENTRE A FORÇA 

MENTAL E A 

FORÇA 

EMOCIONAL 

DETERMINA  A 

EXPRESSÃO DA 

ALMA, QUE 

MODELA O 

CORPO. 





No processo de absorção do fluido, 
os chacras regulam o abastecimento 
da alma com energia que garante o 
funcionamento do corpo somático. 

Esse fluido absorvido, também, pelos 
demais fulcros energéticos, polarizam 
essa energia, modificando-a 
conforme o órgão a que se destina.  

O metabolismo do corpo somático 
igualmente transforma o fluido 
nervoso, elétrico, magnético ou vital, 
conforme seja distribuído e 
canalizado sob o comando da mente. 



O perispírito dos encarnados 

é de natureza idêntica à dos 

fluidos espirituais, e por isso 

os assimila com facilidade, 

como a esponja se embebe de 

líquido.  

Esses fluidos têm sobre o 

perispírito uma ação tanto mais 

direta, quanto, por sua expansão 

e por sua irradiação, se 

confunde com eles.  
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Indícios de educação mediúnica:  

a) Conheça o processo associado ao uso da mediunidade; 

b) Conheça de maneira profunda suas próprias reações 

perante a mediunidade , de maneira a saber identificar 

sintomas e sinais mediúnicos em si mesmo; 

c) Conheça o grupo e esteja harmonizado com ele, de 

maneira a permitir a formação de um campo mental 

harmonioso para facilitar o trabalho mediúnico; 

d) Seja capaz de manter a própria concentração; 

e) Tenha tempo disponível ao serviço assíduo; 

f)  Pelo seu próprio julgamento se ache em condições de 

trabalhar. 
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Como é o mecanismo da mediunidade? Como se 

processa em nível perispiritual e corporal? 

1. Allan Kardec divide a mediunidade 

basicamente em dois tipos: 

 

a)  Mediunidade de efeitos FÍSICOS; 

b)  Mediunidade de efeitos INTELIGENTES. 

 



Em ambos os casos, o processo do lado do Espírito 

comunicante é o mesmo: 

 O Espírito tem vontade, a materializa em forma de 

pensamento, quando direcionada a um foco, que é 

“eletricamente” transmitido por todo o seu perispírito 

e refletido neste (A Gênese, Cap. XIV) a conexão 

mediúnica é feita perispírito a perispírito, utilizando 

como meio os fluídos espirituais que transmitem esse 

pensamento; 

 





Do lado do médium, os dois tipos de mediunidade 

tem pequenas diferenças: 

a)  Efeitos Físicos - O médium cede um tipo especial 

de fluido vital chamado ectoplasma, que vem do 

seu duplo etérico. Junta-se, portanto, o fluído 

espiritual do comunicante, que transmite sua 

ordem, o ectoplasma do médium para viabilizar o 

efeito material e ainda o fluído universal. 





Ainda do lado do MÉDIUM... 

a) Efeitos Inteligentes – O médium entra em contato 

com o espírito por meio dos fluídos espirituais, com 

os quais também pode interagir – como espírito. 

Capta as orientações do espírito, mas o incumbido 

por “materializar” essas ordens é seu próprio corpo 

físico, que possui ligação direta com ele. O médium 

então “ouve” o espírito e usa o seu corpo físico ou 

para falar (psicofonia), ou para escrever (psicografia). 

 





Tais fluidos agem sobre 

o perispírito, e este, por 

sua vez, reage sobre o 

organismo material 

com o qual está em 

contato molecular.  

Se os seus eflúvios forem de boa 

natureza, o corpo recebe uma 

impressão salutar; se forem maus, a 

impressão é penosa. 

Se os seus eflúvios forem 

de boa natureza, o corpo 

recebe uma impressão 

salutar; se forem maus, a 

impressão é penosa. 



F I M !!! 
Obrigado a todos pela presença... 
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