
 

MEDIUNIDADE 

É a capacidade que permite a comunicação dos Espíritos com os homens, independente da religião 

ou doutrina de vida que os mesmos adotem. 

Em algumas pessoas, porém, ela está mais latente, por serem mais sensíveis à aproximação 

espiritual e à transmissão das mensagens da esfera dos espíritos. O que não significa que ela não se 

manifeste igualmente em cada um, mesmo que em graus mínimos. 

A prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base na moral cristã. Portanto, em 
hipótese alguma o médium poderá cobrar, exigir ou aceitar qualquer forma de recompensa 
(presentes, dádivas, agrados, etc.) por suas atividades mediúnicas. 

A mediunidade, quanto ao seu uso, é uma faculdade como outra qualquer. Como a visão, a 
audição, ou a linguagem escrita ou falada, não é boa nem má; o médium é que lhe dá as 
características boas ou más. 

As principais manifestações mediúnicas são:  
 

MÉDIUNS SENSITIVOS OU IMPRESSIONÁVEIS  
São as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos Espíritos por uma sensação geral ou local. 
Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Todos os médiuns são necessariamente 
impressionáveis, sendo assim a impressionabilidade é mais uma qualidade geral do que especial. É a 
faculdade rudimentar indispensável ao desenvolvimento de todas as outras.  
MÉDIUNS DE EFEITOS FÍSICOS 
São os médiuns dotados de faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos. Seus trabalhos 
têm a finalidade de chamar a atenção da incredulidade humana para a existência dos Espíritos e do 
mundo invisível. Produzem fenômenos materiais, tais como: movimento de corpos inertes, ruídos, voz 
direta, curas fenomênicas,  transportes etc.  
MÉDIUNS AUDIENTES  
Estes ouvem a voz dos Espíritos. Algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir no foro íntimo;  
outras vezes, é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes 
podem, assim, travar conversação com os Espíritos.      
MÉDIUNS FALANTES  
Também conhecidos como Médiuns Psicofônicos, é o tipo de faculdade onde o espírito atua sobre a 
fala do médium.   
MÉDIUNS VIDENTES  
São os médiuns dotados da faculdade de ver os Espíritos.  Alguns gozam dessa faculdade em estado 
normal, quando perfeitamente acordados, e conservam lembrança precisa do que viram.  Outros só a 
possuem em estado sonambúlico, ou próximo do sonambulismo.   
 Raro é que esta faculdade se mostre permanente; quase sempre é um efeito passageiro.  
MÉDIUNS SONAMBÚLICOS  
Sonambulismo caracteriza-se por um estado de emancipação da alma que permite ao espírito ver, 
sentir e ouvir o que acontece no plano espiritual.   
MÉDIUNS PNEUMATÓGRAFOS  
Dá-se este nome aos médiuns que têm aptidão para obter a escrita direta dos espíritos, o que não é 
possível a todos os médiuns escreventes.  Esta faculdade, até agora, se mostra muito rara, sobretudo, 
muito fácil de ser imitado pelos trapaceiros.  
MÉDIUNS ESCREVENTES OU PSICÓGRAFOS 
 Os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sob a influência dos Espíritos. 

http://www.guia.heu.nom.br/sonambulismo.htm
http://www.guia.heu.nom.br/escrevente.htm

