
Desenvolvimento mediúnico
Conceitos & Aplicações
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Este curso de desenvolvimento mediúnico foi elaborado para os médiuns da Casa Fraternidade da Luz, buscando
balizar conhecimentos, trocar experiências e associar determinados fundamentos à aplicação prática dos
trabalhos de Cirurgia Espiritual, Desobsessão e Apometria.
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O curso

A aplicação das técnicas pode variar de acordo com a natureza do Centro Espírita, dos Espíritos vinculados aos
trabalhos e da disciplina e conhecimento do médium, entre outros fatores, tais como constantes inovações e
recursos espirituais, uma vez que no lado espiritual também há constante progresso.

Contudo, todo o conhecimento espiritual, independentemente de sua envergadura, apenas terá êxito em sua
aplicação se, da parte do médium, houver humildade e fé, características que, além de alavancarem o
desenvolvimento mediúnico, zelarão pela proteção do próprio médium diante das armadilhas do orgulho, da
vaidade e, consequentemente, do charlatanismo.

O acompanhamento dos assistidos da Fraternidade da Luz é realizado semanalmente, gerado desta forma um
indicador sobre a qualidade e eficiência do trabalho realizado em conjunto com o Plano Espiritual.

O Centro atua como um Pronto Socorro Espiritual e o objetivo final é que, após o tratamento, o assistido consiga
fazer sua própria manutenção através do entendimento e da reforma íntima.
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Lembrete I: mediunidade em nenhum momento é sinal de desenvolvimento espiritual ou moral. Trata-se de uma
latente característica sensitiva (tal como os demais sentidos humanos) comum a todos.

O intercâmbio espiritual ocorre através de afinidade entre encarnado e desencarnado, o que determina se o
processo mediúnico ocorrerá através de espíritos elevados ou de espíritos zombeteiros ou obsessores, de acordo
com os nossos padrões de pensamento.

Lembrete II: a mediunidade é uma excelente ferramenta a serviço do bem.
Devido a isto, muitas vezes é dito que o médium é um devedor de vidas anteriores, especialmente se já nasce com
esta característica (médium orgânico), pois o uso caritativo da mediunidade passa a ser uma alavanca que lhe
permite reparar suas falhas abrangentemente.

A mediunidade também pode ser desenvolvida independentemente de características orgânicas, através de
estudo, aplicação e humildade.

“A evolução não salta, dá pequenos passos”.

Lembrete III: a mediunidade deve ser exercida de forma gratuita (Dai de graça o que recebeste de graça).

Mediunidade
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O ser integral
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O ser integral é composto basicamente por:

● Corpo (terapias físicas, clínicas)
● Mente (terapias psíquicas)
● Espírito (terapias espirituais)

As doenças surgem de um desequilíbrio destas partes, que envolvem 
aspectos mais abrangentes em sua análise e tratamento:

● Quem é você? 
● Quem era você? 
● O que significa esta doença para você? 
● Por que você precisa dela? 
● O que aconteceu, na sua vida, antes de você adoecer? 

→ Através das sucessivas reencarnações, podemos sempre afirmar que “somos herança de nós mesmos”;
→ Desequilíbrios são oportunidades de autoconhecimento que levam até a reforma íntima;
→ Por isto a necessidade do envolvimento do assistido (“tua fé te cura¨) durante o tratamento (e além dele).
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Ser integral
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É no Espírito (alma) que nascem os desequilíbrios que acabam afetando a mente e posteriormente o corpo.

→ A participação do assistido é fundamental, pois através de sua reforma íntima, gera novos pensamentos, que, por 
sua vez, geram novo equilíbrio e estado de saúde.

“A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que as bactérias e vírus conhecidos”.
(Emmanuel)

A mente, sempre ativa, é uma força ativa que projeta sua energia sobre a estrutura psicológica da pessoa e sobre sua 
estrutura celular.
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Ser integral

98% dos átomos presentes no interior das moléculas que compõem as células do corpo humano são renovados
anualmente através do ar que respiramos, dos alimentos que ingerimos e dos líquidos que consumimos.

Este ciclo renovador também é influenciado pelo magnetismo, tanto por energias espirituais (desobsessões,
cirurgias espirituais, passes de equilíbrio, etc.) como por energias mentais (emoções, pensamentos, etc.),
constituindo-se uma interseção clara entre tratamento físico e espiritual.
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Na Apometria, o homem integral é
composto de 7 corpos.

Trata-se de um conceito milenar
difundido entre as crenças hindus, entre
Egípcios, Chineses, Essênios, Hebreus e
outros povos.

Os corpos são sobrepostos, contudo são
cada vez mais sutis e vibram em
dimensões diferentes.
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Corpo físico

▪ É o corpo carnal, mortal e somático;
▪ Permite a atuação do espírito na matéria;
▪ Composto de energia inerente ao Planeta Terra;

Nele somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais
corpos, níveis ou sub-níveis da consciência, em forma de doenças,
desajustes ou desarmonias, que são simples efeitos e não causa.
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1. Corpo físico

Não temos a competência, nem muito menos a pretensão, de aprofundar-nos em conceitos da Medicina,
lembrando sempre que todos os assistidos que frequentam o Centro Espírita devem ser orientados a procurar
assistência médica.

Entretanto, durante as cirurgias espirituais (totalmente não invasivas) existem muitas semelhanças entre as
técnicas utilizadas, já que parte da Equipe Espiritual é composta por médicos (neurologistas, ortopedistas,
cardiologistas e assim por diante)
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Corpo físico

Em nossas atividades no Centro Espírita Fraternidade da Luz, os médiuns raramente trabalham incorporados,
mas sim, fortemente envolvidos pelas Entidades afins.

Uma das principais formas de intercâmbio mediúnico ocorre justamente através da inspiração, que pode vir
através de imagens, pensamentos, vozes.

Quanto maior for o conhecimento do médium, maior será a base sobre a qual a Entidade pode inspirá-lo.

Daí a necessidade de constantemente atualizar os conhecimentos, sendo o estudo uma das principais maneiras
de se desenvolver a mediunidade.
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Corpo físico

Portanto, para os médiuns que trabalharem em conjunto com Entidades Médicas, é de grande ajuda mediúnica
o conhecimento básico de algumas funções do corpo físico.

Por exemplo:

Longe de querer se aprofundar no ramo da medicina, caso o médium trabalhe com um cardiologista, é de
grande valia ter algumas noções básicas sobre:

• O funcionamento do coração

• As principais doenças cardíacas

• Tipos de tratamento

Com este conhecimento ampliado, a comunicação durante os trabalhos entre Entidade e Médium torna-se mais
precisa, é o que chamamos de “entrar na faixa” (estar na mesma sintonia).

Durante os tratamentos espirituais deve-se evitar no assistido, em especial nos de sexo oposto.

Apenas alguns cortes para drenagem (nas pernas, articulações, costas), ou energizações nestas mesmas regiões
podem excepcionalmente, ser utilizados, sempre longe de qualquer região mais íntima, conduta esta
terminantemente proibida e recriminável.
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Duplo etérico

▪ É o agente intermediário entre o perispírito e o corpo físico, é a camada mais próxima a
ele. Vibra em média 1 cm acima do Corpo Físico, do qual é uma cópia;

▪ A estrutura do Corpo Etérico, semelhante a uma teia, está em constante movimento,
interagindo com o corpo físico, sustentando sua harmonia.

▪ Associado à produção do ectoplasma, é de estrutura extremamente tênue, matéria
quintessenciada, muito sutil, fluído muito depurado;

▪ Dissocia-se do corpo físico logo após a morte e, a seguir, dissolve-se em questão de
horas.

Funções:

▪ distribuir as energias captadas do cosmo, através dos chakras, pois é onde eles

estão localizados;

▪ estabelecer a saúde, automaticamente, sem a interferência da consciência. (possui
individualidade própria, mas não tem consciência);
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2. Duplo etérico

http://www.hwcuentos.com/


Sua estrutura em forma de teia/rede, tem como correlação, por exemplo, os meridianos nas
medicinas orientais. É o que explica a presença de espíritos ligados a acupuntura em diversas
equipes espirituais.

Numa analogia ao corpo físico, a teia seria representada por veias, artérias, nervos, tendões,
etc.

→ Grande parte das cirurgias espirituais ocorrem neste corpo.

Antes de estar físico, as doenças têm a sua pegada de energia no corpo etérico,
apresentando situações como vazamentos de energia, bloqueios, manchas, opacidade,
inflamações, aparelhos, etc.

O corpo etérico absorve os desequilíbrios dos demais corpos e é o último “filtro” antes
destes se manifestarem no corpo físico. Por isto, nas cirurgias espirituais, tratamos de
algumas doenças das quais o assistido nem desconfia que tem ou que está prestes a ter, pois
ainda estão tão somente manifestadas no corpo etérico.
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Chakras:= palavra sânscrita que significa roda.
→ captam energias e as distribuem pela “teia”, tais como uma rotatória para a qual afluem
diversas ruas. Cada chakra gira em uma determinada frequência, daí a utilização da
Cromoterapia na harmonização.

Os chakras superiores tem rotação e frequência mais elevadas do que os inferiores que estão mais vinculados a terra.
O movimento horário faz com que o chakra projete energia para fora (exaustor, eliminar energia).
O anti-horário é para captar energia do ambiente (ventilador, captar energia).
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Chakras
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Os chakras principais:

Coronário: ligação com a espiritualidade

Frontal: pensamento, 5 sentidos, sist. nervoso

Laríngeo: fala, respiração

Cardíaco: emoções, circulação

Gástrico: calma, digestão

Esplênicio: vitalidade, circulação (fígado, rins)

Básico: estrutura, sexualidade

As cores acima são orientativas, mas os chakras maiores operam com maior frequência (tendência mais
azulada).
Como cada chakra tem diferentes “camadas”, simbolizado muitas vezes por uma flor de lótus, e de acordo com a
sua defasagem, pode-se atuar com diferentes cores, se assim o for inspirado pela Entidade.
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No Centro Espírita Fraternidade da Luz, os desequilíbrios energéticos citados anteriormente, antes da manifestação física, são
primordialmente tratados por Entidades de Umbanda (Pretos Velhos, Caboclos, Baianos, etc.) ou entidades afins (Acupuntura,
Homeopatas, etc.).

Cabe ressaltar que a Equipe Espiritual da Fraternidade da Luz não discrimina qualquer entidade trabalhadora de Jesus, tendo grande
respeito e admiração pelas equipes da Umbanda, cujos trabalhos realizados são muito diversos e complexos.

Para o curso, trataremos neste estágio apenas de alguns aspectos específicos de sua atuação nas cirurgias espirituais, sem entrar
em aspectos mais amplos como os trabalhos de proteção e de defesa, de desobsessão, além dos inúmeros resgates de espíritos
realizados por estes equipes nas zonas mais densas, de maior sofrimento, especialmente nas giras.

Diferentemente das Equipes Médicas, as Entidades da Umbanda apresentam características específicas de atuação e aproximação
para o trabalho conjunto com o médium.

São comuns diferentes posturas corporais (curvamentos (ex.: Pretos Velhos), retidão extrema (ex.: Exus, Entidades Guerreiras),
mancar (ex.: Caboclas), que servem principalmente para que o médium possa identificar melhor quem o está assessorando, e assim
entrar melhor na mesma faixa de atuação.

Como com as demais Entidades Espirituais, os trabalhos são realizados em silêncio e com a necessária disciplina mediúnica que as
Entidades exigem.
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Algumas atuações da Umbanda na cirurgia espiritual:

● Inicialmente, deve se drenar a região afetada (cortes espirituais), retirando
inflamações (regiões vermelhas), energias acumuladas (inchaços);

● Verificação de aparelhos (estacas, pontas, aparelhos sofisticados, etc,) e possível
obsessão;

● Promover limpeza. Neste estágio, ervas servem para desinfetar, quebrar e também
para aglutinar energias deletérias (limpar e eliminar), a fumaça (defumação) para
desprender energias ou espíritos e a água para limpar e preparar a operação
espiritual / clínica se necessário, que também pode ser executada por entidades da
Umbanda ou então por Médicos do Astral, através de outro médium ou aproximação
de entidade com o mesmo médium;

● Ao final do tratamento, estes mesmos elementos voltam a atuar, agora com outras
propriedades:

● Ervas para energizar, fumaça para proteger e água para harmonizar.
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Porque os Espíritos precisam dos médiuns para atuarem nas cirurgias espirituais?

A energia dos espíritos é de maior frequência do que a dos assistidos e portanto não consegue atuar
diretamente sobre os necessitados.

O médium, da mesma constituição que o assistido, serve para modular a energia do Espírito, que utiliza-se
deste para poder atuar sobre os assistidos. Uma analogia é a geração e transmissão de energia elétrica.

Hidroelétrica 
800.000 Kwh

Sub-estação 
380.000 Kwh

Transformadores 
13.000 Kwh

Lâmpada 
110/220V

Trata-se de um trabalho em conjunto, por isto a assiduidade e a preparação física (ex.:comidas leves, sem álcool,
etc), emocional (ex.: sem discussões, maledicência) e espiritual (ambientes de baixo padrão) são fundamentais.

A elevação do padrão vibratório do médium e o seu estudo / conhecimento, facilita a comunicação e a
inspiração com a Entidade Espiritual com a qual trabalham durante as sessões.
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Exemplo prático: através da preparação dos trabalhadores antes dos inícios dos trabalhos de cirurgia espiritual, iremos 
ver a seguir, como parte dos conceitos repassados já são aplicados antes mesmo do médium adentrar ao Centro 
Espírita. 

a) Preparação da sala:

a limpeza espiritual do ambiente é realizada pela equipe espiritual (Umbanda) antes dos trabalhos.

Com a abertura dos trabalhos na Casa Espírita, através de uma leitura e de orações, estabelece-se a conexão entre os
Médiuns e os Espíritos Trabalhadores. A partir deste instante, a responsabilidade pela limpeza e harmonia das
dependências do Centro Espírita é tanto do Plano Maior quanto dos Trabalhadores.

“O silêncio é uma prece.”

(Fraternidade da Luz):

Antes de um Centro Espírita ser fundado, ele necessariamente já existe no Astral. Da mesma forma que na psicografia
se diz que o “telefone toca do lá para cá”, o mesmo ocorre com os Centros, cujos trabalhos indispensavelmente
precisam estar vinculados a uma equipe médica & hospital no Plano Astral.

O estágio de preparação da sala também serve para acoplar os trabalhos mediúnicos realizados no Centro Espírita ao
Hospital & Equipe da Fraternidade da Luz no Astral, liderada pelo espírito Damian.
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b) Passe do trabalhador:

O médium passista trabalha envolto por uma Entidade Espiritual, portanto deve permanecer em sintonia, com padrão
elevado e concentração.

É uma excelente oportunidade de exercitar a mediunidade, buscando estabelecer uma comunicação mais afinada com
o espírito. O mesmo se aplica aos trabalhadores enquanto os trabalhos de atendimento não se iniciam, pois
encontram-se em ambiente protegidos e já com passe tomado.
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Resumo prático

O médium passista, modulando através do corpo a energia do Espírito, aplica o passe. A técnica pode variar de acordo
com a Entidade presente, mas sempre contém os seguintes passos:

● Captação de energia
● Abertura dos campos / corpos do trabalhador (incluindo chakras)
● Limpeza dos corpos
● Harmonização dos corpos (distribuição via chakras)
● Proteção

(Obs.: O tratamento de obsessores dos médiuns inicia-se através do guardião do Centro e segue as mesmas leis de
merecimento de todo encarnado).
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Aqui percebe-se uma das principais características dos corpos sutis: sua maleabilidade.

É o que permite, por exemplo, a realização de cirurgias espirituais e processos de harmonização.
Cortes, extrações, desinflamações, alinhamentos, descontaminações, operações, desobstruções, reconstruções
e entre tantas outras ações são facilmente manipuláveis nos corpos astrais através do magnetismo, capaz de
atuar sobre este corpos.
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Resumo prático

Todo pensamento gera magnetismo e é por isso que a fé cura.

A fé altera a vibração do espírito, pois eleva o pensamento, traz entendimento, otimismo, melhores ações,
promove a reforma íntima que acaba levando a Deus e a Jesus, a cura da alma e consequentemente do corpo
físico (quando não karmático).

Por isto o tratamento espiritual, sempre reforçado pelos palestrantes da Fraternidade da Luz, é um trabalho
conjunto entre assistido, médium e equipe espiritual.
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Após o passe do trabalhador, o médium encontra-se em seu ponto mais equilibrado e propício para o
intercâmbio espiritual. A mediunidade é, em grande parte, fruto de afinidade e sintonia.

Recomenda-se, portanto, o máximo de silêncio e concentração para a manutenção deste padrão.
Conversas exageradas, contatos físicos diversos, pensamentos viciosos são algumas de tantas situações que
podem debilitar este padrão.
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Resumo prático
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