
Imprimindo:
Este  pôster  tem  122  cm  de  largura  por  91  
cm  de  altura.  Ele  foi  projetado  para  ser  
impresso  em  uma  impressora  de  grandes  
formatos.


Personalizando  o  Conteúdo:
Os  espaços  reservados  deste  pôster  estão  
formatados  para  você.  Digite  nos  espaços  
reservados  para  adicionar  texto  ou  clique  
em  um  ícone  para  adicionar  uma  tabela,  
gráfico,  elemento  gráfico  SmartArt,  
imagem  ou  arquivo  mulOmídia.

Para  adicionar  ou  remover  marcadores  do  
texto,  basta  clicar  no  botão  Marcadores  da  
guia  Página  Inicial.

Se  precisar  de  mais  espaços  reservados  
para  Qtulos,  conteúdo  ou  texto  do  corpo,  
faça  uma  cópia  do  que  você  precisa  e  
arraste  para  o  lugar.  Os  Guias  Inteligentes  
do  PowerPoint  o  ajudarão  a  alinhá-‐lo  com  
todo  o  resto.

Quer  usar  suas  próprias  imagens  em  vez  
das  nossas?  Não  tem  problema!  Basta  
clicar  com  o  botão  direito  do  mouse  em  
uma  imagem  e  escolher  Alterar  Imagem.  
Mantenha  a  proporção  das  imagens  ao  
redimensionar  arrastando  um  canto.
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INTRODUÇÃO 
Muitas reuniões mediúnicas – cujo objetivo principal consiste em 
auxiliar quem parte da vida material e se encontra ainda em 
confusão na vida espiritual – desenrolam-se país fora no 
movimento espírita, semanalmente. Quantas seria possível 
apurar?  

É certo que as reuniões mediúnicas realizadas no movimento 
espírita podem ser de teor diverso. Allan Kardec, em «O Livro 
dos Médiuns», classificou no capítulo XXIX estas reuniões na 
sua época em reuniões frívolas, experimentais e instrutivas, de 
acordo com o objetivo e o grau de consciencialização dos 
participantes.  

Enquanto as reuniões frívolas eram praticamente inúteis, as 
experimentais voltavam-se sobretudo para o estudo dos 
fenómenos de efeitos físicos. Porém, as mais ricas de 
informação eram, sem dúvida, as reuniões instrutivas. Estas 
reuniões instrutivas foram-se ajustando e adquiriram 
designações próprias.  

É o caso das reuniões de Educação da Mediunidade. Nestas 
convergem os médiuns principiantes. Em convivência com 
médiuns mais experientes e fornecida a devida formação num 
roteiro de aprendizagem, educam passo a passo as suas 
faculdades mediúnicas. Há aprendizado teórico e prático, pelo 
que se divide o tempo entre o estudo e o exercício.  

Há também as chamadas reuniões de Desobsessão, destinadas 
ao atendimento de casos mais expressivos de obsessão, 
entendendo-se por obsessão todo o tipo de influência perniciosa 
que um Espírito desencarnado logra adquirir sobre um 
encarnado. Somente médiuns cuja sensibilidade foi devidamente 
educada devem participar em reuniões de desobsessão. 
Trabalha-se de forma direcionada para atender determinadas 
pessoas em séria dificuldade que precisam do apoio do grupo, 
sendo prudente elas não assistirem à reunião para evitar 
sugestionamento inconveniente. 

Mais habituais, talvez, existem as habitualmente chamadas 
reuniões de Pronto-socorro Espiritual. As manifestações do 
transe mediúnico, embora igualmente disciplinadas, são aqui 
espontâneas. Atendem-se os Espíritos desencarnados trazidos 
ao grupo pelos mentores espirituais segundo uma agenda 
adequada às possibilidades reais do grupo mediúnico.  

Deve salientar-se à partida que há vários espiritualismos – que 
não são espiritismo – capazes de incluir de determinada 
maneira, nas suas práticas, o transe mediúnico. Essas reuniões 
não foram contempladas neste estudo. 

OBJETIVOS 
Pretendeu-se fazer uma estimativa da quantidade de reuniões 
mediúnicas espíritas que existiriam em 2017 em funcionamento 
em Portugal e apurar algumas características do seu 
funcionamento. 

METODOLOGIA 
Optámos por construir um inquérito simples, sucinto, que foi 
enviado às associações por e-mail. «Estamos particularmente 
interessados em reuniões de auxílio a entidades espirituais em 
necessidade, seja em trabalhos de desobsessão ou não», lia-se 
no preâmbulo do questionário composto por uma dezena de 
perguntas. Disponível entre 24 de setembro de 2017 e 30 de 
outubro do mesmo ano, num universo de 100 associações com 
correio eletrónico na listagem da Associação de Divulgadores de 
Espiritismo de Portugal (ADEP), 34 tiveram a gentileza de 
responder via internet durante o prazo estipulado. Entretanto, 
depois de 31 de outubro, durante sensivelmente uma semana as 
associações que não responderam pela internet foram 
contactadas telefonicamente. Feito isso, o número de respostas 
obtidas mais que duplicou, atingindo as 73.  
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reuniões mediúnicas (11%). Este facto não surpreende, pois as 
reuniões deste jaez não devem ocupar zonas cinzentas, isto é, 
ou se fazem bem ou então mais vale não as fazer. Ainda assim, 
lançando mão a ferramentas válidas como o estudo bem 
orientado nas coordenadas da educação da mediunidade, no 
porvir, mais tarde ou mais cedo, virá a surgir esta outra clareira 
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vinculados à doutrina espírita.  
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CALENDÁRIO DE ATIVIDADES REUNIÕES MEDIÚNICAS? 

TIPOLOGIA DA REUNIÃO MEDIÚNICA 
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