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  Etapa inicial 

Etapa intermediária 

Etapa final  .   
conclusão do atendimento 

esclarecer e apoiar 

fraternalmente o Espírito 

ouvir o Espírito e identificar as suas 

principais dificuldades 



Etapa Inicial: ouvir o Espírito e 

identificar as suas principais dificuldades 

• Deixar o Espírito falar, colhendo informações, 

identificando problemas e características 

individuais 

• Fazer perguntas esclarecedoras, se necessário, 

caso não consiga reconhecer o seu principal 

problema 

• Manter-se no foco do problema apresentado é a 

melhor forma de auxiliar 

• Ficar atento às ideias fixas que podem dificultar 

ou impedir o diálogo 
O esclarecimento doutrinário (3 etapas) não deve ultrapassar o tempo de 

60 minutos, segundo o opúsculo Orientação ao centro espírita, da FEB/CFN, 

referenciado em orientações de esclarecidos benfeitores espirituais 



Etapa Intermediária: esclarecer e 

apoiar fraternalmente o Espírito 

• Assim que o doutrinador perceber a 

problemática do Espírito, começa o 

esclarecimento doutrinário propriamente dito 

• O diálogo não deve ser longo,  

nem excessivamente curto  
(André Luiz, no livro Desobsessão recomenda até 10 minutos) 

• Deve-se evitar múltiplas manifestações 

psicofônicas ao mesmo tempo 

• Não se deve induzir, direta ou indiretamente, os 

médiuns a receber essa ou aquela entidade 

É importante ler atentamente alguns pontos destacados na pág 181 do Programa II Modulo III 



Etapa Final: conclusão do atendimento 

Passado o momento da argumentação doutrinária e o 

atendimento propriamente dito, encaminha-se para o 

encerramento do diálogo, propiciando o afastamento do 

Espírito manifestante 

• frases indicativas de despedida 

• indução ao sono 

• encaminhamento pelos benfeitores espirituais presentes 

• emissão de uma prece 

• prestar esclarecimento respeitoso de motivos que obrigam 

o afastamento como: 

 desgaste energético do médium e a consequente sobrecarga 

mental 

 necessidade de outros Espíritos se comunicarem 

 tempo que se esgotou, mas outras oportunidades surgirão 

 


