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PROJETO/PLANEJAMENTO

O que é um projeto?

“É o processo de reunir e liderar uma equipe de pessoas e outros 
recursos, para estimar, planejar, acompanhar e controlar um número 

de tarefas relacionadas entre si, que resulta num produto final 
específico, que deve ser criado num prazo, dentro de um orçamento e 

de acordo com as especificações.”
American Management Association

O projeto vai funcionar como um guia de implementação da 
proposta apresentada. Um projeto é a intenção de fazer algo no 

futuro ou a descrição detalhada de um determinado 
empreendimento a ser feito. É o plano, o esquema a ser usado 

para alcançar um objetivo.



PROJETO/PLANEJAMENTO
- O QUE – Implantação dos estudos da Mediunidade através do Programa Mediunidade Estudo e 

Prática – MEP I e II

- POR QUE – Devido à necessidade de aprimoramento das atividades da área da Mediunidade, 
através da melhor formação e qualificação dos trabalhadores da área através do estudo. E 
proporcionar o estudo da mediunidade para todo o trabalhador espírita, sendo esta uma prática 
essencial, independente do trabalhador ter mediunidade ostensiva ou pretender fazer parte de um 
grupo mediúnico ou não. 

- QUEM – Responsáveis: departamento/coordenação da Área da Mediunidade

- Público alvo – trabalhadores espíritas, em especial trabalhadores da área da Mediunidade

- ONDE – Casa espírita (ou URE) – ( definir se presencial ou virtual)

- QUANDO – Março/2023 a Novembro/2023 em aulas semanais de 2h de duração, às quartas-feiras, 
20h (abertura anual de novas turmas)

- COMO – Utilizando as apostilas elaboradas pela FEB, com a equipe de facilitadores conforme os 
requisitos e orientações do Programa. 

- QUANTO CUSTA – Estimativa de valor para compra de apostilas para facilitadores, divulgação, 
material para as aulas ou assinatura de plataforma para aulas online



PROJETO/PLANEJAMENTO

Planejamento:

- Reuniões com Direx para as definições

- Definir cronograma de aulas

- Definir cronograma de reuniões de equipe

- Montar equipe de facilitadores

- Escolher as obras complementares para estudo e formato

- Aquisição e distribuição de material aos facilitadores

- Definição de data de início e término das aulas, feriados, recesso

- Data para seminário, convite para expositor

- Definir sala (ou plataforma para aula online), material, adquirir apostilar para os facilitadores

- Divulgar, convidar a participar

- Abrir inscrições 

- Apresentação primeira aula



PROJETO/PLANEJAMENTO

Lembrando que toda ação/projeto deve buscar atender às Diretrizes do
Planejamento Estratégico Participativo e do Plano de Trabalho do
Movimento Espírita Brasileiro

PEP:

- E13 - Criar grupo de estudos da Doutrina Espírita On-Line

- E24 - Criar grupos de estudos das Obras Básicas

- G41- Capacitar permanentemente voluntários para as diversas atividades do Centro Espírita e 
do Movimento Espírita

PTMEB:

- 1 - Difusão da Doutrina Espírita

- 4 - Adequação dos Centros Espíritas para o atendimento às suas finalidades

- 6 - Formação continuada do trabalhador e das lideranças espíritas

E ainda, o projeto deve definir objetivos e metas. Periodicamente fazer a avaliação dos
resultados



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

HISTÓRICO:

- FEB - Brasília, 2012 – Reunião para revisão conteúdo utilizado para formação do
trabalhador da Mediunidade.

- Revisão dos conteúdos doutrinários do curso, que foram testados e avaliados em conjunto
pela coordenação nacional da mediunidade, pelos seus dois assessores nacionais: Esther
Fregossi e Jacobson Sant’Anna Trovão (que também eram à época os coordenadores
regionais Sul e Centro). E ainda pelos coordenadores e assessores da cada região localizada
nas quatro regionais (Nordeste, Centro, Sul e Norte).

- Plano de ação denominado Plano Piloto, para testagem e avaliação dos conteúdos dos
programas 1 e 2, focado em construir coletivamente os textos destinados ao curso
Mediunidade: Estudo e Prática.

- 26 Casas Espíritas integraram o Plano Piloto aplicando o material em centros espíritas da
capital e/ou do interior do Estado, em casas espíritas maiores ou outras menores,
localizadas na periferia de grandes cidades.

- Organizadora do Curso Mediunidade: Estudo e Prática: Martha Antunes de Oliveira Moura



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

FINALIDADES:

- Formação do espírita em geral, ainda que este não seja portador de
mediunidade ativa, ou que revele interesse/aptidão para fazer parte de um grupo
mediúnico.

- Análise do papel que cabe ao médium espírita, independentemente dele possuir
mediunidade produtiva.

- Formação do trabalhador da mediunidade.

- Visão da amplitude e da transcendência da faculdade mediúnica. 

- Orientações seguras quanto  à realização da prática mediúnica no Centro Espírita

- Apresentar esclarecimentos espíritas capazes de orientar o indivíduo a identificar
e saber lidar com as ações incessantes dos desencarnados, aprendendo a absorver as boas
influências e neutralizar as más.



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

ESTRUTURA DO CURSO:

Dois programas:

Programa 1 (MEP 1) destinado à formação do trabalhador espírita em geral. A teoria focaliza
aspectos básicos relacionados à faculdade mediúnica, ao médium e à ação incessante dos Espíritos,
independentemente do participante possuir mediunidade ostensiva ou pretender integrar-se ao
grupo mediúnico, no futuro. A prática é direcionada para a melhoria da intuição e percepção
espirituais, com ênfase na necessidade de manter a harmonização intima

Programa 2 (MEP 2) Teoria direcionada para os aspectos fundamentais relacionados à
prática mediúnica propriamente dita, usual na Casa Espírita. Prática com a realização de estágio nos
grupos mediúnicos e reunião mediúnica supervisionada, ao longo do estudo, independentemente
da possibilidade do participante ser encaminhado ao grupo mediúnico no final do Curso

- Os conteúdos dos programas podem ser realizados em 12 meses (07 meses para o Programa 1 e 05
meses para o Programa 2), se excluir as atividades complementares sugeridas. Incluindo estas, a
duração do curso pode se estender por 18 meses ou 02 semestres letivos, se houver suspensão dos
estudos em feriados e ocorrerem recessos.



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

ESTRUTURA DO CURSO:

O Programa 1 (MEP 1) vai se realizar em encontros semanais de até 2 horas de
duração, e apresentar uma parte teórica, desenvolvida na maior parte do tempo e outra
parte prática com objetivo de ampliar as sensações e percepções espirituais dos
participantes de forma harmônica.

O Programa 2 (MEP 2) também vai se realizar em encontros semanais, porém o
tempo destinado ao conteúdo teórico é mais reduzido, dando mais tempo à parte prática
que consistirá na realização de uma reunião mediúnica. Pode-se dividir em aulas somente
teóricas e aulas somente da prática mediúnica ou destinar a primeira parte da aula para a
parte teórica (entre 30 e 40 minutos) e a segunda parte para a reunião mediúnica que
ocupará o maior espaço de tempo (entre 1h e 20min e 1h e 30min).



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

A QUEM SE DESTINA:

- Ao espírita em geral, mesmo que não seja portador de mediunidade ostensiva, ou que
não pretenda participar de um grupo mediúnico.

- Trabalhador da mediunidade.

- Estudo aberto aos jovens e demais adultos de todas as faixas etárias, desde que
possuam conhecimento básico do Espiritismo. Portanto é perfeitamente aceitável que um adolescente se
matricule no curso, caso revele condições para participar das atividades programadas, podendo estar
integrado a um grupo de estudo espírita para a juventude e, concomitante fazer parte do estudo da
mediunidade.

- Para participar do Programa 1 do curso, a pessoa deve possuir conhecimento básico
do Espiritismo, adquirido no estudo de obras básicas da Codificação, sobretudo O Livro dos Espíritos, nos
encontros da juventude espírita ou do ESDE.

- Para participar do Programa 2 é desejável que os participantes conheçam O Livro dos
Médiuns, que pode ser estudado em paralelo.



A sua aplicabilidade pode ser 

assim visualizada



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA 1 :

ESTRUTURA DO CURSO MEP 1:

- Conteúdos doutrinários firmemente assentados nos princípios da Doutrina
Espírita, nas obras codificadas por Allan Kardec e nas de autores sintonizados com estas e
nos valores morais do Evangelho de Jesus.

- Temas teóricos e práticos que são simples roteiros básicos de estudo que devem
ser ampliados e enriquecidos em sala de aula e adaptados à realidade e às peculiaridades
da região, do estado, da cidade e da Casa Espírita.

- O material não é um padrão para todos os espíritas. A revisão e atualização dos
conteúdos devem ser continuadas.

- Sugestões de atividade complementares como seminários com temas
relacionados aos módulos, clube do livro, curso de passe. A sua execução envolve o
participante do Curso, sendo coordenada pelo monitor/facilitador. Tem como finalidade
envolver trabalhadores do Centro Espírita e estimular o gosto por leituras espíritas sérias,
de autores respeitados



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA 1 :

ESTRUTURA DO CURSO MEP 1:

O programa é dividido em 04 Módulos e cada Módulo possui um número variado de
Temas

MÓDULO I – Fundamentos ao estudo da Mediunidade = 10 temas e 10 atividades práticas

Evolução histórica da mediunidade; Mediunidade, metapsíquica e parapsicologia; Método
kardequiano de comprovação mediúnica; Espírito, matéria e fluídos; Perispírito e princípio
vital; A prece segundo o Espiritismo, prece na reunião mediúnica; Classificação da
mediunidade – efeitos físicos e efeitos inteligentes; O passe espírita; A emancipação da
alma

MÓDULO II – As bases da comunicação mediúnica = 07 temas e 07 atividades práticas

Eclosão da mediunidade; Transes; Ação dos fluidos, do perispírito e da mente na
comunicação mediúnica; Laboratório do mundo invisível; Reuniões mediúnicas sérias;
Influência moral dos médiuns nas comunicações dos Espíritos; Educação da faculdade
mediúnica



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA 1 :

ESTRUTURA DO CURSO MEP 1:

MÓDULO III – Mediunidade. Obsessão. Desobsessão = 06 temas e 06 atividades práticas

Ação dos espíritos no plano físico; Obsessão: Causas e tipos; O obsessor e o obsidiado; O
processo obsessivo; Desobsessão: recursos espíritas; A prática da caridade como ação
desobsessiva

MÓDULO IV – A vida no plano espiritual = 05 temas e 05 atividades práticas

A desencarnação; Os espíritos errantes; As comunicações do plano extrafísico (1 e 2);
Exemplos de comunidades espirituais

As atividades práticas consistem em exercícios de mentalização, exercícios de irradiação
mental associado à prece, como fazer irradiação mental, aplicação do passe, como
trabalhar a harmonização psíquica, exercícios de autoconhecimento, harmonização e
percepção espirituais



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

ORIENTAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO MEP 1:

Definição de dia, horário e duração das aulas:

Aulas semanais

Duração: de 1 hora e 30 minutos a 2 horas

Horário: conforme a possibilidade de cada Casa

Fatores a serem considerados para a escolha do dia e horário do curso:

Aconselha-se que as aulas da mediunidade ocorram em dias diferentes dos dias de
estudos de obras básicas ou ESDE

Também se aconselha que os dois programas sejam desenvolvidos no mesmo dia
da semana e horário, possibilitando a continuidade do estudo do MEP 2 ao
participante que concluiu o MEP 1.

Ao escolher o dia da semana e horário, considerar que o MEP 2 terá a prática
através de reuniões mediúnicas e então necessitará ser desenvolvido em dia da
semana em que a Casa proporcione ambiente adequado para tal atividade



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

ORIENTAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO MEP 1:

Definição de dia, horário e duração das aulas virtuais

A Casa Espírita ou a URE pode optar pelo Curso MEP 1 no formato
virtual. Porém, desta forma, ficam prejudicadas as atividades práticas.
Algumas são possíveis de realizar, como as irradiações. Mas mesmo
para essas deve-se ter muito critério uma vez que entre os
participantes pode ter médiuns com a mediunidade em eclosão e que
podem sentir a aproximação de espíritos ao se concentrarem e não
conseguirem evitar a passividade.

Por isso não é recomendável a atividade prática do MEP 1 em aulas
virtuais.

Também é adequado que ocorram encontros presenciais no decorrer
do curso



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

28 ENCONTROS

28 ENCONTROS

(um reunião 
semanal de até 2 

horas)

28 estudos teóricos

28 exercícios práticos (prece, 
irradiação, harmonização, 

percepção)

* Considerar os feriados na programação se a Casa decida por não 

ter aulas nos feriados



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

32 ENCONTROS

28 estudos teóricos 
e 

28 estudos práticos

04 Atividades 
Complementares 

Facultativas ao final 
de cada módulo

Curso de  passe,
seminários, Clube 

do Livro, etc. 

* Considerar os feriados na programação se a Casa decida por não 

ter aulas nos feriados



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

ORIENTAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO MEP 1:

A Equipe

Coordenador – responsável pelo planejamento, preparação do ambiente, escolha
dos facilitadores, montar cronograma das aulas

Facilitador – será o mediador da aprendizagem

É recomendável que na equipe de facilitadores do MEP, existam dialogadores e médiuns com 
experiência, atuantes em reunião mediúnica, para que colaborem com os iniciantes no 
compartilhamento de conhecimentos doutrinários e da prática mediúnica. 

Deve possuir conhecimento espírita e capacidade de adequar os conteúdos. 

Demonstrar conduta compatível com a seriedade do trabalho que abraçou como voluntário. As
atitudes e comportamentos morais e éticos do facilitador são cruciais ao bom andamento do
trabalho e aos resultados daí decorrentes. Cada tema estudado deve refletir o conteúdo espírita
e as consequências morais e éticas desse aprendizado.



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

ORIENTAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO DO MEP 1:

Facilitador

Deve saber adequar conteúdos, tornar o assunto interessante e atrativo, ser paciente com
as dificuldades do próximo, dedicado à tarefa e saber admitir as próprias limitações, sem
constrangimentos, esforçando-se para superar as dificuldades.

Portanto, alguém que se posiciona como companheiro de jornada, que auxilia os seus
alunos a aprender e a se transformar em pessoas de bem.

Capacitação

A sugestão é de que a capacitação dos facilitadores seja realizada de forma continuada,
previamente definida em calendário próprio e, numa forma de também proporcionar a
integração das áreas, que receba o suporte da área dos Estudos para viabilizar esta
formação de facilitadores.



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

O Ambiente

O ambiente da aprendizagem e o espaço da interação sociocultural existente na Casa
Espírita deve ser um local acolhedor por excelência, mesmo em condições ambientais
simples e sem muitos recursos materiais, onde o participante se sinta bem-vindo,
respeitado e aceito.

Espaço de convivência onde haja o respeito às diferenças e a valorização do participante.

Os roteiros de estudo devem ser ampliados e enriquecidos em sala de aula mas,
sobretudo, adaptados à realidade e às peculiaridades da região, da cidade e da Casa
Espírita.



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

Os Participantes

Como já citado, o MEP 1 tem o objetivo de formar adeptos esclarecidos, capazes de 
compreenderem a mediunidade e a ação dos espíritos nas diversas circunstâncias da vida, 
favorecer o autoconhecimento que poderá auxiliá-los a perceber a influência dos espíritos em 
seus pensamentos e contribuir para o aprimoramento intelecto-moral dos participantes.

Não é objetivo principal a formação de médiuns para a reunião mediúnica, mas sim a formação 
do ser humano integral, consciente de sua dimensão espiritual. É PARA TODOS. 

Sugere-se que o número de participantes não ultrapasse 25, visando uma melhor dinâmica e 
aproveitamento dos momentos de estudo e prática.

Os participantes que se revelem necessitados de assistência espiritual devem ser encaminhados 
para as atividades do AE e podem permanecer no estudo, caso revelem condições para isso.

Recomenda-se que os participantes do estudo estejam integrados nas demais atividades do 
Centro Espírita e sejam orientados quanto à importância da realização do Evangelho no Lar.



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

Os Participantes

O encaminhamento às reuniões mediúnicas NÃO é compromisso
assumido durante o curso, pois a prática mediúnica espírita prevê um
certo grau de maturidade espiritual (emocional, afetiva, psicológica,
ética e moral) e, também, compromisso com a tarefa.

Há centros espíritas que encaminham alguns participantes ao grupo
mediúnico por considerarem que eles revelam condições espirituais
harmônicas e afinidade com a tarefa. Contudo, é decisão que somente
à direção da Casa Espírita cabe discernir



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

Atividades complementares

- Clube do Livro, onde participantes ou grupo de 
participantes façam exposição sobre capítulos de um 
livro pré-determinado – Sugestão: Memórias de Um 
Suicidade; Missionários da Luz; Nos Domínios da 
Mediunidade; Os Mensageiros; Diálogo com as 
Sombras, etc.

- Seminário com temas relacionados ao conteúdo
- Curso de passe



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

▪Distorções doutrinárias

▪Inseguranças 

▪Práticas estranhas 

▪Falta de condições para análise das mistificações, 
contradições, animismo etc.

▪A priorização do fenômeno em detrimento do estudo

▪Introdução na reunião mediúnica de pessoa portadora 
de mediunidade, mas que ainda não é espírita       



O PROGRAMA MEDIUNIDADE ESTUDO E PRÁTICA:

▪Reuniões “à moda da casa” – direção dos grupos com 
estilo pessoal dos dirigentes

▪Trabalhadores antigos que acham que não precisam
mais estudar

▪O endeusamento de médiuns e/ou dirigentes 
/dialogadores

▪Isolamento do grupo mediúnico das demais atividades 
da casa espírita



O Livro dos Médiuns, Primeira Parte, Capítulo III – Do Método, Item 18

[...] Dissemos que o Espiritismo é toda uma 
ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, 

seriamente queira conhecê-lo deve, como 
primeira condição, dispor-se a um estudo 
sério e persuadir-se de que ele não pode, 

como nenhuma outra ciência, ser aprendido 
a brincar. [...]


