






Coral Scheilla em manhã de gala

Ricardo Melo

O TALISMÃ DIVINO levou dezenas de pessoas à Livraria



Rui Mesquita (E), Adriana Lavarini, Geraldo Trovão e Cláudia no hall de entrada do Centro Oriente



Talentos artísticos se despontam

Criatividade e imaginação



Disposição e muita alegria











(27/09/2009) Nelson Antônio de Souza num 



(27/09/2009) Nelson Antônio de Souza num Jair Soares e Irmã Ló







Tipo de médium  Mediunidade  

1 – Efeitos 

Físicos  

 A - Dá-se esta denominação às pessoas suscetíveis de pressentir a 

presença dos Espíritos, por impressão vaga, um como ligeiro atrito 

em todos os membros, fato que não logram explicar. 

2 – Audientes  

 B - Em dadas circunstâncias, têm uma imprecisa intuição das 

coisas futuras. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla 

vista, que faculta se entrevejam as consequências das coisas 

presentes; mas, doutras vezes, resulta de comunicações ocultas. 

3 – Falantes  
 C - Em estado normal e perfeitamente despertas, estes médiuns 

gozam da faculdade de ver os Espíritos. 

4 – Escreventes 

ou psicógrafos  

 D - Esses ouvem os Espíritos; é, algumas vezes, como se 

escutassem uma voz interna que lhes ressoasse no foro íntimo; 

doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma 

pessoa viva. Estes médiuns também podem conversar com os 

Espíritos. 

5 - Sensitivo ou 

impressivos 

 E - São os mais aptos, especialmente, à produção de fenômenos 

materiais, como o movimento de corpos inertes, os ruídos, a 

deslocação, o levantamento e a translação de objetos, etc. 

6 – Videntes  
 F - Estes não escutam os Espíritos comunicante. Com eles, o 

Espírito atua sobre os órgãos da Palavra. 

7 – De 

Pressentimento  

 G - Essa denominação é dada às pessoas que escrevem sob a 

influência dos Espíritos. 
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