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Allan Kardec se utilizou dos recursos mais modernos, ao seu tempo, 
para tornar as ideias e Princípios Espíritas mais acessíveis a todas 

as camadas da sociedade mundial, fazendo conferências, publicando 
livros, revistas e realizando viagens com o objetivo de alcançar o 
maior número de pessoas e tornar o Espiritismo conhecido e assertivo 
em seus fundamentos e teorias.

Os missionários do Cristianismo primitivo também se serviram dos 
meios tecnológicos disponíveis à época para a transmissão da 
Doutrina Cristã. Paulo de Tarso é o maior exemplo de transmissão de 
ensinamentos de forma não presencial. Suas epístolas eram dirigidas 
a comunidades cristãs distantes. Além dele, inúmeros outros 
apóstolos fizeram uso de cartas para propagar o conhecimento da 
Boa Nova, caso de Pedro, Tiago, João e Judas. Tornaram-se, 
juntamente com as anotações dos apóstolos que viriam a se tornar 
Evangelhos, a base da nova Doutrina.

Atualmente, a evolução do alcance das redes sociais e o 
desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação possibilitam 
que praticamente todos os indivíduos do planeta possam se conectar 
a um provedor de informações ou serviços de comunicação.

As atividades doutrinárias virtuais do Centro Espírita se mostram cada 
vez mais imprescindíveis. São muitos os exemplos de pessoas a serem 
favorecidas: indivíduos com profissões que exigem viagens 
constantes, que cuidam de crianças ou adultos, com dificuldades de 
locomoção, que residem em localidades desprovidas de Centros 
Espíritas, que se deparam com os congestionamentos das grandes 
cidades e riscos de segurança pessoal, além das populações 
eventualmente isoladas por força de cataclismos ou pandemias.(1)

ORIENTAÇÕES ÀS 
ATIVIDADES MEDIÚNICAS 
VIRTUAIS 



Entre as atividades que podem ser exercitadas virtualmente: 

 1. Reuniões de trabalho de Diretoria 
 2. Estudos de Obras Básicas
 3. Atendimento Fraterno
 4. Reuniões de Irradiação e Prece
 5. Palestras Interativas (lives)
 6. Seminários Virtuais
 7. Encontros de capacitação para trabalhadores
 8. Valorização e oportunização do protagonismo juvenil (2)

Em atendimento à necessidade de conduzir as atividades mediúnicas 
de forma segura, no momento em que as ferramentas tecnológicas 
nos aproximam e facilitam a comunicação à distância, apresentamos 
as seguintes reflexões a propósito:

Das reuniões mediúnicas

Neste tópico desejamos convidar os companheiros Espíritas para 
refletir  a respeito da realização de reuniões mediúnicas virtuais. 
Convidando os trabalhadores da Área da Mediunidade que 
considerem: 

• Que durante o período de suspensão das atividades presenciais na 
Casa Espírita, no que diz respeito à mediunidade, o socorro espiritual 
não foi interrompido. Os Espíritos superiores tinham conhecimento 
desse momento de provas da humanidade preparando-se para o 
socorro e amparo aos encarnados e desencarnados.

• O lar não oferece as barreiras vibracionais protetoras e homogêneas 
encontradas nos Centros Espíritas, o que pode representar um estado 
de vulnerabilidade para os familiares encarnados. Trata-se de uma 
situação efetivamente delicada, que dificulta a ação dos benfeitores 
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espirituais contra a invasão de Espíritos levianos ou perturbadores, 
antes, durante e após a sessão mediúnica. Por mais que os protetores 
espirituais se habilitem para formar tais barreiras, elas somente seriam 
eficazes se o lar efetivamente estivesse comprometido com a tarefa 
de se tornar local para a prática mediúnica, o que não é o caso. A sala 
mediúnica, entretanto, é preparada com grande antecedência e ali 
permanecem presentes vigilantes espirituais, prontos a intervir se 
alguma anomalia ocorrer. É sempre oportuno rever este esclarecimento 
de Manoel Philomeno de Miranda: Uma reunião mediúnica de 
qualquer natureza é sempre uma realização nobre em oficina de ação 
conjugada, na qual os seus membros se harmonizam e se interligam 
a benefício dos resultados que se perseguem, quais sejam, a facilidade 
para as comunicações espirituais, o socorro aos aflitos de ambos os 
planos da vida, a educação dos desorientados, as terapias especiais 
que são aplicadas, e, naquelas de desobsessão, em face da maior 
gravidade do cometimento, transforma-se em clínica de saúde 
mental especializada, na qual cirurgias delicadas são desenvolvidas 
nos perispíritos dos encarnados, assim como dos liberados do corpo, 
mediante processos mui cuidadosos, que exigem equipe eficiente no 
que diz respeito ao conjunto de cooperadores do mundo físico. 
(FRANCO, Divaldo Pereira. Sexo e obsessão. Pelo Espírito Manoel 
Philomeno de Miranda. 8.ed. 3. imp. Salvador: Leal, 2019, cap. 5, p. 79-
80.) (3)

• A influência do meio é, pois, fator relevante e está, necessariamente, 
relacionada com a qualidade da prática mediúnica. Conhecedores da 
sua importância, os integrantes da reunião mediúnica séria aprendem 
a agir de forma integrada, unidos entre si como em um “feixe”, no dizer 

do Codificador, que afirma: “Uma reunião é um ser coletivo, cujas 
qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, 
formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for 
esse feixe, tanto mais força terá.” (4)
• Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para 
todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à 
experiência. (5) 

Em O Livro dos Médiuns - Cap. XXIX
"329. As reuniões de estudo são, além disso, de imensa utilidade para 
os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles, sobretudo, 
que seriamente desejam aperfeiçoar-se e que a elas não 
comparecerem dominados por tola presunção de infalibilidade. 
Constituem um dos grandes tropeços da mediunidade, como já 
tivemos ocasião de dizer, a obsessão e a fascinação. Eles, pois, podem 
iludir-se de muito boa-fé, com relação ao mérito do que alcançam e 
facilmente se concebe que os Espíritos enganadores têm o caminho 
aberto, quando apenas lidam com um cego. Por essa razão é que 
afastam o seu médium de toda fiscalização; que chegam mesmo, se 
for preciso, a fazê-lo tomar aversão a quem quer que o possa 
esclarecer. Graças ao insulamento e à fascinação, conseguem sem 
dificuldade levá-lo a aceitar tudo o que eles queiram. Nunca será 
demais repetir: aí se encontra não somente um tropeço, mas um 
perigo; sim, verdadeiro perigo, dizemos. O único meio, para o médium, 
de escapar-lhe é a análise praticada por pessoas desinteressadas e 
benevolentes que, apreciando com sangue frio e imparcialidade as 
comunicações, lhe abram os olhos e o façam perceber o que, por si 
mesmo, ele não possa ver."(6)
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Requisitos da reunião: união de pensamentos, concentração e 
silêncio respeitoso, perfeita comunhão de vistas e sentimentos, 
cordialidade entre seus participantes e desejo do bem. 

• Eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís: "Qualquer 
que seja a confiança legítima que vos inspirem os Espíritos que 
presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca 
será demais repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa 
lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos: é a de pesar e 
meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as 
comunicações que receberdes; é a de não deixardes de pedir as 
explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um 
ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro." (8)

• LM – Cap. XXIV, 15ª - Para não ser enganado, basta que alguém esteja 
animado de boas intenções? 
E os homens sérios, que não mesclam de vã curiosidade seus estudos, 
também se acham sujeitos a ser enganados? "Evidentemente, menos 
do que os outros; mas, o homem tem sempre alguns pontos fracos 
que atraem os Espíritos zombeteiros. Ele se julga forte e muitas vezes 
não o é. Deve, pois, desconfiar sempre da fraqueza que nasce do 
orgulho e dos preconceitos. Ninguém leva bastante em conta estas 
duas causas de queda, de que se aproveitam os Espíritos que, 
lisonjeando as manias, têm a certeza do bom êxito."

Ao refletirmos a respeito do assunto e do atual momento que ora 
vivenciamos, as seguintes palavras de Emmanuel referentes à maior 
necessidade do médium permanecem atuais: “A primeira necessidade 
do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às 
grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar 
sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua 
missão.” (9)

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PRESENCIAL

Sugestões:

A. Caráter da Reunião: privativa (sem público);

B. Duração: no máximo 1h (uma hora);

C. Participantes: um coordenador, colaboradores treinados na 
irradiação e disciplina mental, para a sustentação vibratória; 

D. Requisitos dos participantes: conhecimento da Doutrina Espírita, 
equilíbrio emocional e espiritual, fé e capacidade de concentração, 
conduta moral, ausência de vícios (fumo, álcool, etc...);

E. Recomendações permanentes aos participantes: manter o hábito 
da prece e da meditação, exercitar a concentração, estudar as 
formas pensamentos, manter vigilância mental;

F. Desenvolvimento das atividades: leitura; preparatória; prece 
inicial; vibrações; prece final; 

G. Cada membro exerce uma função. O doutrinador é o cirurgião 
chefe; o passista contribui como sendo o instrumentista, que oferece 
a aparelhagem hábil para a operação; os que oram oferecem os 
recursos próprios para a anestesia, e cada qual tem uma função de 
amor que resulta na equipe disciplinada e harmônica. (7)
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