
ROTEIRO

COMO MANTER A EQUIPE MEDIÚNICA UNIDA EM ATIVIDADE VIRTUAL

Apresentamos abaixo uma sugestão de roteiro para a realização de atividade virtual por meios
eletrônicos com a equipe mediúnica.

JUSTIFICATIVA

Considerando que:

1 – A população brasileira está submetida ao isolamento social, sem prazo definido de retorno às
atividades normais, inclusive das Casas Espíritas;

2  –  A  dimensão  espiritual  permanece  em  plena  atividade  e  sem  restrições  por  parte  dos
desencarnados que continuam atuando sobre o plano físico;

3 – O plano físico e o espiritual interagem um sobre o outro, destacando o estado de angústia,
medo e incerteza, prejudicando a atmosfera espiritual do planeta;

4  –  Muitos  médiuns  ativos  sentem-se  mais  vulneráveis  pela  impossibilidade  do  exercício  da
mediunidade, especialmente os que se desguardam da vigilância e da oração; 

5 – As entidades infelizes encontram, diante do estado mental  das criaturas, ocasião facilitada
para provocar processos obsessivos de várias ordens; 

 6 – A desencarnação em massa de Espíritos em estado de aflição e o desespero de muitas famílias

 A  U.S.E.  Regional  de  SP,  por  intermédio  de  seu  Departamento  de  mediunidade,  sugere  aos
dirigentes das Casas Espíritas e/ou das Reuniões Mediúnicas a realização de Reunião Virtual, por
meios eletrônicos, em apoio aos trabalhos e trabalhadores das Reuniões Mediúnicas.

FINALIDADES 

1 – Estudo e reflexão em torno de questões referentes à mediunidade;  

2 – Beneficiar encarnados e desencarnados necessitados por meio da prece, das irradiações e/ou
vibrações espirituais.

ROTEIRO 

 1  –  Escolher  dia  e  hora  da  semana  em  que  se  possa  contar  com  a  participação  do  grupo
mediúnico,  preferencialmente os  mesmos da reunião presencial  realizada na Casa Espírita,  de
modo a manter uma unidade com os trabalhos que prosseguem na dimensão espiritual; 

 2 – Designar um dos participantes para dirigir a reunião, de preferência o próprio dirigente da
reunião presencial; 



 3 – A reunião será aberta com uma prece, simples e espontânea, proferida pelo próprio dirigente
ou por algum participante que ele escolher, buscando o amparo de Deus e a direção segura de
Jesus para a melhor conexão entre os encarnados e desencarnados; 

 4 – Leitura breve de um trecho curto de O Evangelho Segundo o Espiritismo, como inspiração,
para o trabalho da ocasião, seguido da leitura do estudo habitual de cada grupo mediúnico; 

4.1 – Caso inexistente esse tipo de estudo, na dinâmica das reuniões habituais do grupo,
que, para efeito deste trabalho de apoio, sugere-se que se leia um capítulo do livro Seara
dos Médiuns, ditado por Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, que atenderá os
fins propostos;

5 – O dirigente comentará o texto lido, com palavras simples e compreensíveis, buscando sempre
a aplicação dos ensinamentos de Jesus na conduta pessoal e na vida diária, podendo qualquer dos
presentes participar dos comentários com objetividade e clareza, um de cada vez, evitando-se
debate ou qualquer discussão desnecessária; 

 6 – O dirigente, ou alguém por ele designado, realizará, em seguida, irradiações / vibrações de
fraternidade e de amor para os necessitados, na seguinte ordem:

• para  o equilíbrio  mental  e  espiritual  dos  próprios  participantes  e  de seus  familiares,
visando a preservação da afinidade e sintonia do grupo durante o período de isolamento
social;

• para o auxílio dos Espíritos que desencarnam razão da pandemia, para que as equipes
socorristas possam acolhê-los no plano espiritual;

• para os Espíritos infelizes e contrários ao bem, no intuito de serem esclarecidos pelos
bons  Espíritos,  minimizando  o  impacto  de  suas  influenciações  perante  encarnados  e
desencarnados;

• para os profissionais de saúde e demais trabalhadores que estão na linha de frente na
luta contra a pandemia;

•  pelas  autoridades  locais,  nacionais  e  internacionais,  para  que  sejam  amparados  e
inspirados em suas decisões diante da crise. 

7  –  O  dirigente,  ou  alguém  por  ele  designado,  proferirá  na  sequência  uma  breve  prece  de
encerramento, agradecendo a Deus e aos bons Espíritos pela proteção e assistência durante a
reunião,  e colocando-se,  enquanto grupo,  com boa vontade e disposição para o emprego nos
trabalhos espirituais que se desdobram na dimensão do Espírito.

OBSERVAÇÕES 

 1 – Para este trabalho poderão ser adotados aplicativos como Conecte USE, Skype, Hangout ou
outro equivalente.

 



2 – A duração da reunião não deverá exceder 30 minutos, para evitar dispersão de pensamento ou
desvio de finalidade da mesma; 

 3 – Não será adotada a manifestação ostensiva de Espíritos, uma vez que o ambiente do lar não
dispõe das condições espirituais e fluídicas indispensáveis, assim como não permite intervenções
diretas do dirigente em relação a comunicações mais difíceis; 

3.1 – Sugere-se ainda que, a cada trabalho, já no início de cada participação, o dirigente renove sempre o
alerta  da  vigilância  para  que  os  médiuns  ostensivos  desdobrem  os  cuidados  para  não  se  permitirem
qualquer desdobramento mediúnico durante as vibrações; 

 4 – Não é recomendado a participação de médiuns inseguros ou em estágio inicial da prática
mediúnica, de modo a afastar  o risco de qualquer possibilidade de envolvimento espiritual do
médium, sem suporte presencial do dirigente e em ambiente pouco favorecido;

O  presente  trabalho  foi  proposto  conjuntamento  por
Fernando  Porto  (Departamento  de  Atendimento  Espiritual  no
Centro  Espírita)  e  Edson  Roberto  Amaral  (Departamento  de
Mediunidade),  devidamente  referendado  pelo  Conselho
Deliberativo da USE Regional de SP.

São Paulo, 18 de abril de 2020.

Julia Nezu – Presidente
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