
 
 

 
 

OS 13 PASSOS DO INICIANTE 

AULA 3 

MEDIUNIDADE  

O TERCEIRO PASSO 

(CONHECIMENTO DOS TIPOS DE MEDIUNIDADE) 

A mediunidade é a capacidade de comunicação com entidades não-
físicas ou espirituais. Os chamados médiuns são pessoas que tem a capacidade 

de mediunidade, ou seja, a capacidade de ser uma ponte entre este mundo, (o 
mundo dos vivos, o mundo físico), e o mundo espiritual, (o mundo dos espíritos). 
Hoje em dia chamados médiuns pelas doutrinas espíritas, foram noutros tempos 

chamados videntes ou foram sacerdotes em templos dedicados a religiosidade de 
várias linhas de espiritualidade. 

Médiuns Sensitivos 

Estas pessoas são tão sensíveis que sentem a presença de espíritos, 

podendo reconhecer se são bons ou ruins e até mesmo suas características. 

Médiuns com Efeito Físico 

Estas pessoas produzem fenômenos paranormais de forma consciente ou 
inconsciente quando dominada por um espírito. 

Médiuns Clarividentes ou Videntes 

Conseguem enxergar claramente os espíritos através dos olhos da alma. 

Médiuns Audientes 

São aqueles capazes de escutar os espíritos, sendo essa voz manifestada 
de forma interior ou exterior. 

Médiuns da Cura 

São pessoas que possuem o grande dom da cura, através de um simples 

contato, ou olhar, sem passar nenhum medicamento ao enfermo. Este poder lhe 
é possível graças ao magnetismo que muitos não têm nem o conhecimento de 
possuírem ou do que se trata. Seu poder de atingir os níveis espirituais é tão 



 
 

 
 

grande que elas estabelecem a conexão para a cura geralmente através de preces 
muito profundas. 

Médiuns Psicofônicos 

Estas pessoas conseguem se conectar com o campo espiritual através do 
seu próprio espírito, cedendo sua voz para que as almas falem por seu intermédio. 

Médiuns Psicógrafos e suas Derivações 

São responsáveis de transmitir o desejo e pensamento dos espíritos através 

da escrita, eles se dividem em três categorias que se distinguem de acordo com 
a sua forma de recebimento espiritual. 

Médiuns Intuitivos 

São médiuns que ao passar as mensagens dos espíritos psicografam de 
forma voluntária. Ele sabe o que está escrevendo, a alma do receptor recebe a 

mensagem do espírito e a transmite. O médium tem total consciência do que ele 
está redigindo, apesar de não ter controle do que será dito, há o domínio de suas 

ações e consciente. 

Médiuns Mecânicos 

O movimento realizado na escrita não tem nenhum controle. A mão deste 
médium é totalmente dominada pelo espírito e ele age por sua vontade e por 

consequência ele também não possui consciência alguma do que está escrevendo 
ou acontecendo. 

Médiuns Semimecânicos 

São os mais comuns. Ele é uma mistura do médium mecânico e do intuitivo. 

Não possuem controle sobre o que estão escrevendo ou fazendo, nem de seus 
movimentos, mas possui consciência de tudo que está acontecendo. 

Médiuns Inspirados 

Essa classificação é muito parecida com o do médium intuitivo, mas 

acontece que a pessoa recebe de forma espontânea uma mensagem do espírito e 
este se mistura aos seus próprios pensamentos e torna-se difícil de decifrá-los. 
Essas pessoas não são tão sensíveis para conseguirem se conectar como os 

outros, mas possuem a influência do mundo espiritual em sua vida. 

Existem também os médiuns espíritas que muitas vezes não nascem com o 
dom, mas procuram o autoconhecimento detalhado sobre um estudo espiritual e 

trabalham de forma orientada para proporcionar o bem pessoal e a comunidade. 


