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De efeitos físicos 



• Trata-se de um fenômeno mediúnico que permite aos Espíritos 
tornarem-se visíveis e até tangíveis às pessoas em geral, 
mesmo que não sejam médiuns videntes. 

• A principal finalidade é a comprovação da sobrevivência, 
individualidade e imortalidade do Espírito após a morte do 
corpo físico. 

• Envolve a utilização e movimentação de diferentes fluidos, 
sobretudo o ectoplasma fornecido pelo  
médium de efeitos físicos. 

• Recomenda-se a leitura do livro  
Um caso de desmaterialização,  
de Alexandre Aksakof, FEB Editora. 

Materialização de Espíritos 



• Trata-se de uma mediunidade rara 

• O transporte mediúnico de objetos é produzido tanto 
por Espíritos esclarecidos quanto por entidades 
menos evoluídas. 

• A ocorrência do fenômeno pode ser resumida em 3 
etapas: 

1. o Espírito desencarnado retira da  
natureza um objeto que não tem dono 

2. ocorre a desmaterialização desse  
objeto durante o transporte 

3. dá-se a materialização do objeto  
em local específico 

Mediunidade de transporte 



• A mediunidade curadora surge como manifestação da 
misericórdia divina para aliviar ou sanar enfermidades, de 
acordo com os propósitos reencarnatórios de cada indivíduo. 

• "A cura se opera mediante a substituição de uma molécula 
malsã por uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na 
razão direta da pureza da substância inoculada; mas depende, 
também da energia da vontade [do médium curador]." 

Mediunidade curadora 

KARDEC, A. A gênese. • A doação magnético-espiritual do 
passe, usual no meio espírita, pode ser 
veículo de cura de enfermidades ou de 
alívio ao sofrimento do enfermo. 

Pode ser feita diretamente ou à distância  
por meio dos efeitos plasmadores (ideoplásticos) 

do pensamento e da vontade. 



• Trata-se de uma manifestação dos Espíritos que utilizam, 
para comunicarem-se, aparelhos e equipamentos 
localizados no plano físico. 

• O médium é utilizado como doador de fluidos 
ectoplásmicos. 

Recomenda-se a leitura dos livros: 

• A transcomunicação através dos  
tempos, de Hernani Guimarães de  
Andrade, Editora FE 

• Ponte entre o aqui e o além –  
teoria e prática da transcomunicação, 
de Hildegar Scafer, tradução de  
Gunter Altmann, Editora Pensamento 

Transcomunicação instrumental 

KARDEC, A. A gênese. 


