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Como trabalhar a intuição e a inspiração no 
diálogo na Reunião Mediúnica?

ENCONTRO MICRORREGIONAL DA MEDIUNIDADE
FEEC, FEMAR e FEPI

FORTALEZA (CE), 2 e 3 de setembro de 2017
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MÉDIUNS INSPIRADOS – São 
aqueles cujos pensamentos são 
sugeridos pelos Espíritos a revelia 
do medianeiro, seja em relação aos 
atos da vida comum da vida, seja os 
que dizem respeitos aos grandes 
trabalhos da inteligência. (LM, item 
190)
INSPIRAÇÃO
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MÉDIUNS INSPIRADOS
üTrata-se de uma variedade da mediunidade intuitiva.
üA intervenção de uma força oculta é aí muito menos 

sensível, daí a dificuldade de se distinguir 
pensamentos. 

üEla se aplica a todas as circunstância da vida.
üAssim, todos nós somos médiuns.
üArtistas, sábios, literatos são comumente inspirados.
üO Espírito se comunica pelo pensamento. 

(LM, item 182)
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MÉDIUNS INSPIRADOS
• – Aqui,	André,	observa	você	o	trabalho	simples	
da	transmissão	mental	e	não	pode	esquecer	que	
o	intercâmbio	de	pensamento	é	movimento	livre	
no	Universo.	Desencarnados	e	encarnados,	em	
todos	os	setores	de	atividade	terrestre,	vivem	na	
mais	ampla	permuta	de	ideias.	Cada	mente	é	um	
verdadeiro	mundo	de	emissão	e	recepção	e	cada	
qual	atrai	os	que	se	lhe	assemelham.	[Missionários	
da	Luz,	cap.	3]
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MÉDIUNS INTUITIVOS – Aqueles com 
quem os Espíritos se comunicam pelo 
pensamento e cuja mão é conduzida 
voluntariamente. Diferem dos médiuns 
inspirados em virtude de estes últimos 
não precisam escrever, ao passo que o 
médium intuitivo escreve o pensamento 
que lhe é sugerido instantaneamente, 
sobre um assunto determinado e 
provocado. (LM, item 191)
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TIPOS DE INTUIÇAO
1. INTUIÇÃO	EMPÁTICA	-	Saber	o	que	o	outro	está	sentindo.	

2. INTUIÇÃO	SENSORIAL	-	ligada	realização	de	atividades	de	
forma	automática.	

3. INTUIÇÃO	PREMONITÓRIA	–	Percepção	de	eventos,	fatos,	
acontecimentos	futuros.	

(Reinaldo	José	Lopes,	O	Poder	da	Intuição,	Revista	Super	interessante,	Editora:	Abril,	março	
de	2010,	ed.	276,	ano	24,	n.	3,	São	Paulo-	SP,	p.52.)	
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MÉDIUNS INTUITIVOS
üA transmissão do pensamento também se dá por meio 

do Espírito do médium, ou melhor, de sua alma.
üAtua sobre a alma, com a qual se identifica. 
üA ideia é do Espírito, que a emite por impulso de sua 

vontade, mas a ação de falar ou escrever é do médium.
üNesse caso existe a vontade ativa do comunicante e a 

vontade passiva o médium.
üO médium intuitivo age como faria um intérprete. 

(LM, item 180)
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MÉDIUNS INTUITIVOS

• [...]	Qualquer	pessoa	que	saiba	manejar	a	
própria	atenção	observará	a	mudança,	de	
vez	que	o	nosso	pensamento	vibra	em	certo	
grau	de	frequência,	a	concretizar-se	em	
nossa	maneira	especial	de	expressão,	no	
círculo	dos	hábitos	e	dos	pontos	de	vista,	
dos	modos	e	do	estilo	que	nos	são	
peculiares	[Nos	domínios	da	mediunidade,	cap.	5.]
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DESENVOLVIMENTO DA INTUIÇÃO

•122- QUE SE DEVE FAZER PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA INTUIÇÃO?

•O campo do estudo perseverante, com 
o esforço sincero e a meditação sadia, 
é o grande veículo de amplitude da 
intuição, em todos os seus aspectos.
[Emmanuel, O consolador]
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“(...) a interpretação de
Fábio estava cheia de
maravilhas espirituais
que transcendiam à
capacidade receptiva
de Dona Isabel. A viúva
de Isidoro parecia deter
tão somente uma
parte.”

11(Chico Xavier, Os Mensageiros, cap.36.)Jacobson	FEB
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E	como	a	pessoa	
sente	a	presença	
dos	Espíritos?		
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A	presença dos	
Espíritos	é	sentida	

Por Percepções

Por
Sensações	
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BOAS
OU
MÁS
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Sensações Percepções

ÓRGÃOS	DOS	SENTIDOS MENTE/PSIQUISMO/
EXTRASSENSORIAL
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• EXTRA-SENSORIAIS/ANÍMICOS
• Mediunidade	de	efeitos	patentes e	outras:	
intuição,	pressentimento,	inspiração,	telepatia,	
emancipação	da	alma	etc.	PERCEPÇÕES

• FISICAS
• Viabilizadas pelos	órgãos	dos	sentidos	
e/ou		fenômenos	de	emancipação	da	
alma	

SENSAÇÕES



REUNIÃO MEDIÚNICA
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INTUIÇÃO	e	INSPIRAÇÃO

ØNa equipe em serviço, os médiuns 
esclarecedores, mantidos sob a condução 
e inspiração dos benfeitores espirituais [...] 
(Desobsessão, cap. 24)

Ø1. guardarem atenção no campo intuitivo, a 
fim de registrarem, com segurança, as 
sugestões e os pensamentos dos 
benfeitores espirituais que comandam as 
reuniões; (Desobsessão, cap. 24)
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APARELHOS NA SALA MEDIÚNICA
• – Aquele	aparelho	– informou	Áulus,	gentil	– é	um	
“condensador	ectoplásmico”.	Tem	a	propriedade	de	
concentrar	em	si	os	raios	de	força	projetados	pelos	
componentes	da	reunião,	reproduzindo	as	imagens	
que	fluem	do	pensamento	da	entidade	comunicante,	
não	só	para	a	nossa	observação,	mas	também	para	a	
análise	do	doutrinador,	que	as	recebe	em	seu	campo	
intuitivo,	agora	auxiliado	pelas	energias	magnéticas	
do	nosso	plano.	[Nos	domínios	da	mediunidade,	cap.	
7.]
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DIÁLOGO COM OS 
DESENCARNADOS

EM REUNIÃO 
MEDIÚNICA

ASPECTOS
FORMAIS

ASPECTOS 
SUBSTANCIAIS



“[...] para garantir-se a libertação, é preciso induzir o Espírito perverso a
renunciar aos seus maus desígnios; fazer que nele despontem o
arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente
ministradas, em evocações particulares, tendo em vista a sua educação
moral.” (ESE, cap. 28, item 81)

CONDIÇÕES

ASPECTOS FORMAIS
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ESTRUTURA

ASPECTOS FORMAIS
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FASE	INTERMEDIÁRIA

FASE	INICIAL

FASE	FINAL



FASE	INICIAL
ØA entidade é masculina ou feminina;
ØSabe como ocorreu a desencarnação;
ØQual a condição pós-desencarnação (sabe que
desencarnou, onde está, quem o conduziu até a
sala de sessão);
ØO foco de suas atuais preocupações;
ØLicântropo, suicida, obsessor, vítima, etc.
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FASE	INTERMEDIÁRIA
Diálogo	terapêutico	(ASPECTO	SUBSTANCIAL)

Ø“Compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento

aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a

reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando e quanto

possível, a aplicação dos métodos evangélicos. Observando, ainda, que

a parte essencial no entendimento é atingir o centro de interesse do

Espírito preso a ideias fixas, para que se lhe descongestione o campo

mental, devem abster-se, desse modo, de qualquer discurso ou

divagação desnecessária.” (Desobsessão, cap. 34.)FEB	- 2017
24



CONTEÚDO	DO	DIÁLOGO
MÉTODO	EVANGÉLICO

“Toda	a	gente	admira	a	moral	evangélica;	todos	lhe	
proclamam	a	sublimidade	e	a	necessidade;	muitos,	
porém,	assim	se	pronunciam	por	fé,	confiados	no	
que	ouviram	dizer,	ou	firmados	em	certas	máximas	
que	se	tornaram	proverbiais.	Poucos,	no	entanto,	a	
conhecem	a	fundo	e	menos	ainda	são	os	que	a	
compreendem	e	lhe	sabem	deduzir	as	
consequências.”	(ESE,	Introdução)
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CONTEÚDO	DO	DIÁLOGO
Ø[...]	cada	frase	precisa	ser	medicamento	e	bálsamo.	Claro	
que	não	será	possível	concordar	com	todas	as	exigências	
que	formule;	no	entanto,	não	é	justo	reclamar-lhe	
entendimento	normal	de	que	se	acha	ainda	talvez	longe	de	
possuir.	(Desobsessão,	cap.	32)

ØCultivar	o	tato	psicológico,	evitando	atitudes	ou	palavras	
violentas,	mas	fugindo	da	doçura	sistemática	que	anestesia	
a	mente	sem	renová-la,	na	convicção	de	que	é	preciso	aliar	
raciocínio	e	sentimento,	compaixão	e	lógica,	a	fim	de	que	a	
aplicação	do	socorro	verbalista	alcance	o	máximo	de	
rendimento;	(Desobsessão,	cap.	24)	
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FASE	FINAL
Ø[...] pratiquem a HIPNOSE CONSTRUTIVA:
ØSonoterapia;
ØProjeção de quadros mentais proveitosos;
ØImprovisação de ideias providenciais do ponto de
vista de reeducação;
ØSugestão de produção e ministração de
medicamentos;
ØRecursos de contenção em favor dos desencarnados
que se mostrem menos acessíveis à enfermagem do
grupo. (Desobsessão, cap. 33.)
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