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Serviço de Atividades Espirituais e Mediúnicas - SEAM 

PROJETO  

 “Mediunidade sem Tabu” 
CICLO DE CAPACITAÇÃO DE TAREFEIROS DA MEDIUNIDADE 

 

1.  APRESENTAÇÃO 

 

O Serviço de Atividades Mediúnicas - um dos Serviços que compõem a Área de Educação Espírita do 

Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro (CEERJ) - compôs o presente Projeto em atendimento à solicitação 

da Área de Educação Espírita do 6º Conselho Espírita de Unificação/CEERJ, que tem por objetivo reunir as casas 

espíritas de Magé e Guapimirim e assim unificar o movimento espírita na região. A solicitação do Projeto foi 

manifestada pela pessoa de seu representante, por ocasião do Fórum de comemoração do XII Mês Espírita de 

Magé, que contou com a participação do SeAM/CEERJ e Serviço de Atividades Espirituais e Mediúnicas do 6º 

CEU/CEERJ.  

 

O Projeto traz um programa de capacitação para os tarefeiros da Mediunidade das Casas Espíritas do 6º CEU, 

com um conteúdo que julgamos amplo e ao mesmo tempo basilar para quem deseja seguir com segurança nas 

atividades mediúnicas. A capacitação proposta no Projeto irá contemplar todos os tarefeiros da prática mediúnica, 

assim entendidos: os dirigentes; os que conversam com os Espíritos; os médiuns de todas as funções; os 

aplicadores de passes e os que se incumbem particularmente do apoio vibratório às reuniões dessa natureza.  

 

O elenco dos temas que irá compor o Ciclo de Capacitação foi destacado no ensejo da solicitação feita e será 

apresentado em Módulos, cada Módulo com uma programação de dia e horário e um conteúdo programático 

específico. Os Módulos que compõem o Ciclo de Capacitação são os seguintes, na ordem que irão ocorrer: 

 

1. A Organização das Atividades Mediúnicas na Casa Espírita 

2. Mediunidade – Responsabilidade de todos nós – Médium Produtivo 

3. A Fisiologia da Comunicação Mediúnica 

4. O Diálogo com os Espíritos: técnicas e argumentos para o esclarecimento e doutrinação, e o passe em 

Reunião Mediúnica 

5. Dirigente de Reunião Mediúnica 

6. A Obsessão – Reuniões de Atendimento aos casos de Obsessão 

 

2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do Ciclo de Capacitação dos Tarefeiros da Mediunidade há de ser, sempre, a melhoria da 

prestação dos serviços que envolvem a prática mediúnica da Casa Espírita. Espera-se alcançar esse objetivo na 

medida em que forem adquiridos maiores níveis de habilidade e de autoconfiança dos espíritas que a essa prática se 

dedicam, pela extensão, pelo aprofundamento e pela compreensão correta dos conhecimentos voltados ao 

atendimento aos Espíritos, ao trato com as pessoas que das reuniões mediúnicas se beneficiam, e à segura 

coordenação dos grupos mediúnicos conscientes das responsabilidades para manutenção da ambiência sadia e 

funcionamento mesmo da Instituição no exercício das atividades a que se destina, para bem acolher, consolar, 

esclarecer e orientar.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. 

Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios;  

de graça recebestes, de graça dai. Mateus 10:7-8 
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A prática mediúnica está contida nos mandamentos de Jesus aos discípulos. E preconiza a Doutrina Espírita 

que cuidemos da alma humana, do ser imortal, mais do que do corpo perecível. Entendendo assim, a ordem de 

curar e de limpar seria, na sua razão mais profunda, o atendimento às limitações da consciência humana quando se 

deixa adoecer e encher-se de sujidades conscienciais a ponto de isso se refletir no organismo físico. Refere-se 

Jesus, pois, à verdadeira cura e à verdadeira assepsia, que produzirão resultados salutares tanto ao Espírito imortal 

quanto ao corpo que lhe serve de instrumento à evolução. 

Preciso é, pois, que nós, Espíritas, nos aprofundemos na ciência de conhecer o Espírito que sorri e que chora; 

que se ilude e se atrapalha; que ensina conceitos formais e não aprende com as experiências práticas; que se infla 

de conhecimentos e se equivoca na interpretação desses e dos fatos da vida e até mesmo no entendimento das luzes 

evangélicas. Enfim, é preciso conhecer a alma humana que é feita de sombra e de luz – como no dizer de Leon 

Denis (*), e que procura a Casa Espírita na esperança de um desafogo moral, de uma melhora física, de um 

caminho de superação ou de segurança a percorrer. E se nessa prática Espírita se faz necessária a ciência do 

conhecimento espírita-doutrinário, igualmente se faz necessário o aprendizado da arte da conversa, da habilidade 

do convencimento, da destreza no uso da palavra, da atitude certa de servir, que expressam o sentimento que Jesus 

requer de seus verdadeiros discípulos. (*Cap. IX do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Léon Denis - FEB). 

 

4. ESCOPO E ABRANGÊNCIA 

 O 6ª CEU/CEERJ tem, como adesas, as seguintes Casas Espíritas: 

 Casa Espírita Caminho de Suruí (CECS) - Rua Tupiniquins, 247 - Suruí - Magé 

 Centro Espírita Amor ao Próximo (CEAP) - Rua Joaquim Machado Fagundes, 394 - Fragoso - Magé 

 C. E. Cultivadores do Evangelho (CECE) - Rua Maria do Patrocínio, 40 - Raiz da Serra - Magé 

 Centro Espírita Luz e Caridade (CELC) - Av. Simão da Motta, 315 - Centro - Magé 

 C. E. União, Amor e Caridade (CEUAC) - Rua Malvino Ferreira de Andrade, 118 - Santo Aleixo - Magé 

 Grupo Espírita Allan Kardec (GEAK) - Rua Mirabel, 119 - Piabetá - Magé 

 Grupo Espírita André Luiz (GEAL) - Rua Maria Marques, 86 - Mundo Novo - Magé 

 Grupo Espírita Cristão André Luiz (GECAL) - Rua Saquarema, 23 - Fundos 5 - Vila Nova - Magé 

 Grupo Espírita Joana D’Arc (GEJD) - Rua Joaquim Machado Fagundes, 415 - Fragoso - Magé 

 Sociedade Espírita Amor e Luz (SEAL) - Rua Conde de Itaguaí, 350 - Lagoa - Magé 

 Sociedade Espírita de Assistência e Estudo (SEAE) - Rua das Hortênsias, 133 - Centro - Guapimirim. 

O Projeto prevê alcançar a todos os tarefeiros das Casas Espíritas ligadas ao 6º CEU/CEERJ, sendo que cada 

um dos Módulos de Capacitação buscará focar o seu conteúdo no público alvo mais interessado no escopo do tema 

específico que irá abordar. 

 

5. METODOLOGIA DO PROJETO 

 

Destacamos como base da metodologia a ser aplicada no Projeto o enunciado de questões que 

conduzam a reflexões acerca de pontos relevantes de cada tema; no desenrolar das reflexões, a mente se 

abre para o desvelar dos conhecimentos que já possui cada pessoa e que deles ainda não se deu conta – 

trata-se da metodologia da pergunta, ou da pedagogia da reflexão.  

Fundamentamos nossa escolha pela metodologia da pergunta, entendendo que a apresentação de 

questões levadas à reflexão gera o interesse; e que o interesse é tido por alguns grandes educadores e 

pensadores como sendo a mola mestra do processo da educação humana. 

Pela pergunta o condutor leva o seu interlocutor a um processo de reflexão e à descoberta dos 

próprios conhecimentos que jazem esquecidos por ele mesmo. Para isso faz-se uso de perguntas simples, 
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que têm por objetivo revelar as contradições presentes na atual forma de pensar do interlocutor, 

auxiliando-o na redefinição de valores e conceitos, no exercício de pensar por si mesmo. 

Num diálogo sadio cultivam-se virtudes como respeito, saber ouvir,  aceitar críticas, a 

aprendizagem com o outro e com as experiências do outro, assim como a aceitar o erro como natural a 

qualquer empreendimento humano. Num verdadeiro diálogo cultivamos a nossa humanidade. 

Kardec adotou em O Livro dos Espíritos a pedagogia da pergunta sequencial, que leva ao 

entendimento iniciático do Espiritismo -  uma forma de conhecimento gradativo e construtivista do 

conceito global. 

Desta forma, cada Módulo do Ciclo de Capacitação será desenvolvido a partir de questões levadas à 

reflexão. Os comentários finais dessas reflexões se fundamentarão em textos colhidos nas obras básicas 

da Doutrina Espírita e nas obras subsidiárias de reconhecido valor para a Doutrina.   

 

6. ATRIBUIÇÕES 

 

O Ciclo de Capacitação de que trata o presente Projeto estará sob a Coordenação do Serviço de Atividades 

Mediúnicas – SeAM, e contará, previamente à sua execução, com a aprovação da Área de Educação Espírita do 

CEERJ e da correspondente Área junto ao 6º CEU/CEERJ. 

 

Serão assim distribuídos os seguintes papéis no planejamento e execução do Projeto: 

 

 

Atividade Descrição da Atividade Atribuição Temporalidade  
(ver cronograma) 

1. Elaboração do Projeto Elaborar e encaminhar o Projeto para 
aprovação  

SeAM 
Única 

2. Aprovação Ler e aprovar o Projeto. Reencaminhar à 
revisão, se necessário (volta a atividade 1) 

AREE/CEERJ e 
AREE/6º CEU 

Única 

 
3. Elaboração dos 

Módulos de Capacitação 

e respectivo instrumento 

de avaliação 
 

 
Elaborar o conteúdo programático e a 

bibliografia de cada Módulo do Ciclo de 

Capacitação  

 
 

SeAM e AREE/6º CEU 

 
 

6 etapas de Programa com 

intervalo de 2 meses 

4. Divulgação do Ciclo 
de Capacitação e Convite 

aos participantes 

 

Elaborar Cartaz e Carta-Convite às Casas 
Espíritas para a identificação dos 

participantes de cada Módulo 

 
6º CEU 

 
Janeiro e Fevereiro /2015 

 

5. Inscrições 

Promover as inscrições dos participantes. 

Elaborar relação dos participantes no ensejo 

de cada Módulo.  

 

6º CEU Janeiro e Fevereiro /2015 

 

6. Execução e Avaliação 
do Ciclo de Capacitação   

Executar cada Módulo do Ciclo de 

Capacitação. Aplicar e apurar a avaliação 
pontual 

SeAM em parceria com 

a AREE/6º CEU 

1 dia para cada Módulo 

com intervalo de 2 meses 

 

7. Avaliação do Projeto 

como um todo 

Pensar e discutir em conjunto sobre o 

aprendizado do grupo, a conduta dos 

participantes e dos coordenadores, e as etapas 

que cabem ao 6º CEU desenvolver em 

continuidade ao Ciclo de Capacitação 

 

SeAM, AREE/CEERJ 

e AREE/6ºCEU 

 

1 dia de Encontro, no 

CEERJ 
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7. CRONOGRAMA 

ETAPAS NOV/14 DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 MAI/15 JUL/15 SET/15 NOV/15 DEZ/15 

Elaboração do Projeto Até 04/12         

Aprovação CEERJ/AREE  Dia 06         

Aprovação AREE do 6º CEU  Até 15         

Elaboração dos Módulos  Até 15/01        

Divulgação do Projeto   Até 28/02       

Inscrições   Nos meses       

Execução do 1º Módulo     Dia 15      

Execução do 2º Módulo      Dia 17     

Execução do 3º Módulo       Dia 26    

Execução do 4º Módulo        Dia 13   

Execução do 5º Módulo         Dia 08  

Execução do 6º Módulo          Dia 06 

Avaliação dos Módulos     Ao final de cada módulo 

Avaliação do Projeto          Até 20 

 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

“A educação da mediunidade paralelamente enseja a alegria de o indivíduo ser feliz pelo bem que pode realizar e pelo prazer de 

experimentar o bem que se recebe”. (Médiuns e Mediunidade. Vianna de Carvalho – Cap. V) 

 

Os resultados esperados têm relação com a premissa de que o Ciclo de Capacitação de Tarefeiros da Mediunidade 

representará para os participantes do 6º CEU não um plano de aulas básicas da Mediunidade Espírita, mas, sim, 

uma sistematização e um reforço ao conhecimento e à prática que já possuem, pela reflexão de conceitos cujo 

entendimento claro, muitas vezes nos escapa no simples ato de ler ou de ouvir. Espera-se, pois, do Projeto, uma 

parceria dos coordenadores (SeAM e AREE/6º CEU) com todos os participantes para a obtenção: 

 

 Do aprofundamento do conhecimento teórico-prático da Mediunidade à luz da Doutrina Espírita e do 

Evangelho de Jesus;  

 

 Da formação de equipes mediúnicas harmônicas, conscientes da importância do seu papel no concerto 

(concerto no sentido de uma orquestra, ou seria conceito?) geral do atendimento às almas em sofrimento; 

 

 Da Organização das Atividades Mediúnicas das Casas Espíritas, alinhando coordenação de serviços, 

funções, papéis, atribuições e normas de conduta às diretrizes que preceitua Allan Kardec, mormente em O 

Livro dos Médiuns; 

 

 Da integração das Casas Espíritas que formam o 6º CEU - de Magé e Guapimirim -  a ponto de se 

auxiliarem mutuamente, trocando ideias e experiências e, também, repassando atendimento de uma para 

outra quando não lograr em uma delas o nível de serviço requerido.   

* 

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2014 

        (Revisado em 26/11 e em 04/12 

           Equipe SeAM/AREE/CEERJ 
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