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Tema 2 



 Beneficiar os Espíritos encarnados e desencarnados 
necessitados de auxílio 

 Alguns recursos tecnológicos são usuais nas reuniões 
mediúnicas e outros só são instalados ocasionalmente em 
reuniões específicas 

Objetivo 

Pavilhão ou 
gabinete 

assistencial 

leitos 

padiolas 

medicamentos 

utensílios médicos 

aparelhos de condensação do oxigênio 

psicoscópio 

condensador ectoplásmico 

aparelho magnético de contato mediúnico 

amplificador da voz 

aparelho de comunicação com encarnados 

aparelho para emissão e recepção de mensagens 



Aparelho de condensação do oxigênio 

Oxigênio ativo ou Ozonização 

Objetivo de remover as impurezas do ar e 
destruir microrganismos nocivos 

"Não decorreram muitos instantes, e alguns trabalhadores de nossa esfera 
compareceram, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos 
reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentavam 
em todas as direções. Estes amigos – explicou o meu generoso instrutor 
(Alexandre) – estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda 
a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível aos olhos 
dos homens requer elevado teor de ozônio e, além disso, é indispensável 
semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de 
atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior 
é necessária como trabalho bactericida." 

XAVIER, F.C. Missionários da Luz. Pelo espírito André Luiz.  



Psicoscópio 

 

 Aparelho delicado e minúsculo de poucos  
gramas, utilizado pelos trabalhadores 
espirituais para analisar as vibrações dos 
encarnados. 

 Destina-se à auscultação da alma, com o poder de definir-lhe 
as vibrações e com capacidade para efetuar diversas 
observações em torno da matéria. 

 Funciona à base de eletricidade e magnetismo, utilizando-se 
de elementos radiantes, análogos na essência aos raios 
gama. 

 Utiliza recursos semelhantes à radiografia ou raios X. 



Condensador ectoplásmico 

 Tela de gaze tenuíssima 
(em torno de 1m2) 

 Projeta imagens  
provenientes da mente 
dos trabalhadores de 
ambos os planos de vida 

 Capta emanações radiantes, físicas, perispirituais e psíquicas 
e reproduz, na forma de imagens, acontecimentos relaciona- 
dos à vida pregressa do Espírito com quem se dialoga 

 Permite a análise do doutrinador, que recebe as imagens em 
seu campo intuitivo, auxiliado pelas energias magnéticas do 
plano espiritual 

 



Aparelho magnético de contato mediúnico 

 Pequeno aparelho, instalado por benfeitores espirituais, em 
médiuns com espírito de sacrifício e amor ao próximo, que 
os mantêm sintonizados entre si 

 Espécie de funil de luz 

 Aparelho magnético ultrassensível  
com que o médium vive em 
constante contato com o 
responsável pela obra espiritual 
que por ele se realiza 



Amplificador da voz 

 Minúsculo aparelho que permite que a voz e as falas dos 
encarnados e desencarnados sejam ouvidas à distância no 
plano espiritual 

 Em Obreiros da vida eterna consta a utilização do 
instrumento em regiões de grande sofrimento, durante um 
trabalho de atendimento aos 
Espíritos sofredores 

 



Aparelho de comunicação com os encarnados 

 Trata-se de equipamento constituído de "... um grande 
globo cristalino, da altura de dois metros presumíveis, 
envolvidos, na parte inferior, em longa série de fios que se 
ligavam a pequeno aparelho, idêntico aos nossos alto-
falantes", descreve André Luiz em Nosso Lar 

 A principal finalidade é a 
comunicação com encarnados, 
nem sempre situados na 
reunião mediúnica, para 
atender finalidades específicas 

 É constituída de material 
isolante de energias mentais 



Aparelho para emissão e recepção de mensagens 

 Recurso tecnológico utilizado no 
plano espiritual quando se deseja 
estabelecer comunicação urgente 

 Citado no livro Sexo e destino 

 O aparelho fora utilizado em situação de emergência, 
durante o atendimento a um encarnado que se encontrava 
em processo obsessivo 

Não conseguira auscultar as minudências do plano obscuro que se formava. Os 
pensamentos de Claudio (encarnado em processo de auxílio) e do vampirizador 
entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação, em 
despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade de nosso encontro, 
recolhendo-lhe a resposta, que não me alentava. Viria à noitinha, não mais cedo, à 
vista das inadiáveis obrigações. 

XAVIER, F.C. Sexo e destino. Pelo Espírito André Luiz.  


