24 – INSTITUTO DA MEDIUNIDADE
“Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas trevas; mas, terá a luz da vida.” (João, 8:12).
Jovem amigo, o Instituto da Mediunidade é o departamento da Casa Espírita que se responsabiliza pelo atendimento
aos encarnados e desencarnados que buscam socorro espiritual além de promover as atividades de
desenvolvimento mediúnico e formação dos médiuns da Casa que atuarão nas tarefas do Tratamento Espiritual.
Vejamos quais são as s oportunidades de trabalho deste Instituto.
“Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, quando não seja destinada a
socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhe rondam as portas, para defesa e conservação de si mesma.” (André Luiz,
Desobsessão, introdução)

Jesus, o excelso Médium de Deus
“Jesus, que na Terra exerceu a função de Médium de Deus, e com Seu pensamento mantinha constante identificação,
jamais se escusava de atender à infelicidade e ao sofrimento de qualquer procedência [...] enfim, atendeu aos enfermos do corpo
e da alma que somos quase todos nós, e que, tanto tempo após a sua estada em nosso meio, prossegue sem nos abandonar por
um momento sequer.” (Manoel P. de Miranda, Temas da vida e da morte, 4. ed., p. 141).
Com Jesus, o Excelso Médium de Deus, que favoreceu o intercâmbio entre os dois mundos, a mediunidade
recebeu a diretriz do amor e da caridade.
Estabeleceu-se com Ele e os discípulos a era da Mediunidade alicerce de todas as realizações do
Cristianismo, através dos séculos e também das atividades do Espiritismo evangélico. Por seu intermédio as luzes
do plano superior são derramadas inspirando os trabalhadores de boa-vontade. Bendita porta de comunicação
com a esfera Maior que possibilita a condução superior e o amparo divino!

O que é o Instituto da Mediunidade?
O Instituto da Mediunidade é o responsável pela organização, orientação e acompanhamento das atividades e cursos
mediúnicos da Casa Espírita, possuindo diversos Núcleos de Trabalho.
Somente se vincula a este Instituto o trabalhador que esteja assiduamente participando dos cursos em um dos Institutos
(da Criança, do Jovem, da Caridade, do Esclarecimento e Família, da Divulgação), e nas atividades práticas.
Objetivos Específicos

- Estudar a ciência do magnetismo aliada ao Espiritismo
- Manter o intercâmbio com o Plano Espiritual
- Desenvolver grande número de médiuns
- Formar equipes de servidores da desobsessão
- Propiciar meios adequados para o desenvolvimento da faculdade mediúnica
- Realizar palestras doutrinárias para pacientes em tratamento
- Manter tratamentos fluidoterápicos e a água fluidificada
- Manter equipes de vibração
- Recepcionar, entrevistar e encaminhar pacientes para tratamento

Formação de Médiuns
A Escola de Médiuns é a responsável pelos cursos mediúnicos da Casa Espírita e funciona após as
atividades mediúnicas da Casa Espírita na quarta feira.
É importante lembrar que qualquer aluno desta escola deve ter cursado o Ciclo Introdutório e estar
cursando o Ciclo de Especialização da Escola de Estudos Espíritas e ser um trabalhador das atividades de
assistência da Casa Espírita.
“O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela sua própria
iluminação.” (Emmanuel, O consolador, 15. ed., perg. 392).
“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.” (Emmanuel, O
consolador, 14. ed., perg. 387).

Currículo

Casos de André Luiz I

Casos de André Luiz II

O Livro dos Médiuns I

O Livro dos Médiuns II

1º semestre

2º semestre

3º semestre

4º semestre

Os núcleos de trabalho
O Instituto da Mediunidade possui uma extensa lista de oportunidades de serviço para o trabalhador da Casa
Espírita mantendo um programa exercício disciplinado e harmônico da Mediunidade em benefício do equilíbrio dos
trabalhadores, dos pacientes e frequentadores e da Casa Espírita como um todo.
Os núcleos de trabalho do Instituto da Mediunidade são:
- Desenvolvimento Mediúnico: se responsabiliza pela formação dos novos médiuns e acontece na 4ª feira.
- Passe: Se responsabiliza pelo serviço do Passe Magnético aos pacientes da Triagem na 2ª feira, dos frequentadores da Reunião
Pública na 3ª feira, aos pacientes da Desobsessão na 4ª feira e no Tratamento Espiritual Infanto-Juvenil no Sábado
- Desobsessão: Se responsabiliza pela organização e funcionamento de todos os trabalhos de desobsessão na Casa Espírita tanto
por Corrente Magnética quanto por Doutrinação
- Triagem: Se responsabiliza pelo atendimento individualizado à pessoa que busca o Tratamento Espiritual e/ ou outras atividades
na Casa Espírita. Acontece na 2ª feira
- Vibração: responsável pelas atividades de sustentação vibratória das atividades da Casa Espírita na 4ª feira.
- Cura: esta equipe atua também na 4ª feira e atende aos pacientes com problemas de saúde que foram encaminhados ao
Tratamento Espiritual na Casa Espírita
- Evangelização de Pacientes: se responsabiliza pelos cursos do Tratamento Espiritual na 4ª feira que auxiliam o paciente em
seu esclarecimento e iluminação interior.

“Exercitemos a mediunidade com abnegação e humildade, amando e servindo sem cessar, [...] e,
produzindo no bem, oremos por eles, nossos irmãos obsidiados sem o notarem, amando-os e perdoandoos, de nossa parte prosseguindo com Jesus, para Jesus e por Jesus, sem cansaço nem receio, conforme as
vigorosas recomendações de Allan Kardec, no luminoso postulado: ‘Fora da Caridade não há salvação.’”
(Bezerra de Menezes, Compromissos iluminativos, p. 19).

CENTRO ESPÍRITA: _____________________________________________
MOCIDADE ESPÍRITA:___________________________________________
Aula: Instituto da Mediunidade
Instrutores:
Data:
Duração: 45 minutos
Objetivos: Compreender que o Instituto da Mediunidade é o departamento da Casa Espírita que se responsabiliza
pelo atendimento aos encarnados e desencarnados que buscam socorro espiritual; Esclarecer ao jovem o verdadeiro
sentido da mediunidade; Entender que o Instituto da Mediunidade é o responsável pela organização, orientação e
acompanhamento das atividades e cursos mediúnicos da Casa Espírita, possuindo diversos Núcleos de Trabalho;
Conhecer os núcleos de trabalho do Instituto da Mediunidade.
CONTEÚDO

TEMPO

Recepção e Prece

02’

Preparação e
desenvolvimento
da dinâmica

08’

DESENVOLVIMENTO

Dinâmica da sintonia
O instrutor esconderá os brindes pela sala de aula antes dos
jovens chegarem.
Desenvolvimento: dividir os jovens em duplas e vendar os
olhos de um jovem de cada dupla.
Para o prosseguimento da dinâmica usaremos um aparelho de
som, e dois tipos de músicas, uma harmônica e outra pesada
(rock, eletrônica, trance). O jovem que não estiver vendado,
guiará o jovem vendado, sem tocá-lo, até o brinde. Enquanto o
jovem tenta achar o brinde, o instrutor irá colocar a música
pesada em som alto, e após 30 segundos colocar a música
harmônica. O jovem terá apenas 1 minuto para encontrar o
brinde. Fazer o mesmo procedimento com o restante das
duplas.
Conclusão: Concluir a dinâmica mostrando aos jovens a
diferença da sintonia com a música pesada e harmônica, com
a música pesada os jovens tiveram mais dificuldades de
encontrar os brindes, e com a música harmônica o ambiente
fica mais leve e o jovem com os olhos vendados consegue
prestar mais atenção no que o jovem orientador está dizendo.

RECURSOS

- Brindes (bombons, balas,
pirulitos, canetas, cadernetas)
- Vendas (pano meio grosso e
escuro)
- Aparelho de som
- Música pesada (rock,
eletrônica, trance)
- Música harmônica
(instrumentais espíritas)

Slides

15’

Dinâmica do dado

12’

Fazer uma comparação com os médiuns, esclarecendo de que
quando o médium está sintonizado com o trabalho, ele tem
mais facilidade de escutar e sentir as orientações dos bons
Espíritos, e se o médium não estiver bem sintonizado com o
plano superior, provavelmente ele terá dificuldades nos
trabalhos de mediunidade da Casa Espírita.
Esclarecer aos jovens o que é o Instituto da Mediunidade, a
importância da mediunidade para a Casa Espírita e o
verdadeiro sentido da mediunidade, conforme slides de 1 a 8.
Após o estudo dos slides, fazer a dinâmica do dado com
perguntas sobre o conteúdo estudado.

Esclarecimentos e
Conclusão.

Prece de
encerramento

08’

Dinâmica do Dado
A dinâmica do dado é para o instrutor certificar-se de que os
jovens absorveram bem o conteúdo estudado.
O dado terá as seguintes prendas:
- Ganhe uma bala
- Ganhe um pirulito
- Ganhe um bombom
- Ganhe dois bombons
- Passou a vez
- Dance a música do patinho
Colocar as perguntas (anexo) em uma caixinha, pedir ao jovem
que jogue o dado, ele só ganhará a prenda se acertar a
pergunta. Fazer o mesmo com todos os jovens.
Após o término da dinâmica, esclarecer as dúvidas e fazer a
conclusão.
“Exercitemos a mediunidade com abnegação e humildade,
amando e servindo sem cessar, [...] e, produzindo no bem,
oremos por eles, nossos irmãos obsidiados sem o notarem,
amando-os e perdoando-os, de nossa parte prosseguindo com
Jesus, para Jesus e por Jesus, sem cansaço nem receio,

conforme as vigorosas recomendações de Allan Kardec, no
luminoso postulado: ‘Fora da Caridade não há salvação.’”
(Bezerra de Menezes, Compromissos iluminativos, p. 19).

Anexo

Perguntas e respostas (Dinâmica do Dado)

1- O que é o Instituto da Mediunidade?
R. O Instituto da Mediunidade é responsável pela organização, orientação e acompanhamento
das atividades e cursos mediúnicos da casa espírita, possuindo diversos núcleos de trabalho.

2- Cite um objetivo do Instituto da Mediunidade.
R. Estudar a ciência do magnetismo aliada ao Espiritismo
- Manter o intercâmbio com o Plano Espiritual
- Desenvolver grande número de médiuns
- Formar equipes de servidores da desobsessão
- Propiciar meios adequados para o desenvolvimento da faculdade mediúnica
- Realizar palestras doutrinárias para pacientes em tratamento
- Manter tratamentos fluidoterápicos e a água fluidificada

- Manter equipes de vibração
- Recepcionar, entrevistar e encaminhar pacientes para tratamento

3- Como o jovem deve colaborar com o Instituto da Mediunidade?
R. O jovem pode ajudar na reunião pública, ajudando na recepção, na arrumação da sala,
arrumando os copinhos da água fluidificada, e várias outras coisas.
4- Qual a importância do Instituto da Mediunidade para a Casa Espírita?
R. Proporciona muitos núcleos de trabalho para o trabalhador, no desenvolvimento mediúnico,
desobsessão, passe e corrente magnética.
5- Qual a necessidade do médium?
R. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar as
grandes tarefas doutrinárias.
6- Qual deve ser a sintonia na Casa Espírita?
R. O médium tem obrigação de estar muito sintonizado com a força maior, e trabalhar todos os
instantes pela sua própria iluminação.

