
04 DE DEZEMBRO DE 2022

LABORATÓRIO 
DO MUNDO 
INVISÍVEL 

COORDENADORIA DE AÇÃO MEDIÚNICA 
CONVIDA PARA MESA REDONDA SOBRE



Coordenadoria de ação mediúnica — CAM 
NORMA BERTOLINI E EDNA GONÇALVES 

MESA REDONDA 
SOBRE 
LABORATÓRIO DO 
MUNDO INVISÍVEL 

Acoordenadoria de ação mediúnica do grupo de Fraternidade Espírita Albino 
Teixeira, por meio de suas coordenadoras - Norma Bertolini e Edna Gonçalves, 
convida a todos para sua primeira mesa redonda que terá como tema central 

“O laboratório do mundo invisível” a ser realizada no dia 04 de dezembro do ano atual 
das 15h00 às 17h00. 

Esta mesa redonda será um evento aberto, embora voltado em especial aos tarefeiros 
da CAM e àqueles matriculados em estudos acerca da mediunidade e contará com o 
lanche colaborativo organizado por fraternistas indicados pelos organizadores. 
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LABORATÓRIO DO MUNDO INVISÍVEL  
“Laboratório do mundo invisível” é o nome dado ao capítulo oitavo da segunda parte 
de O livro dos médiuns publicado em 1861 pelo codificador Allan Kardec, sendo uma 
das obras basilares do Pentateuco espírita. Na obra referida, Kardec elucida como se 
dá o intercâmbio mediúnico bem como os fatores que o afetam na qualidade. Em 
específico, no capítulo entitulado “Laboratório do mundo invisível”, o codificador 
esclarece quanto ao poder da mente na criação (formação, talvez seja mais correto) 
por vontade própria do Espírito, sendo-lhe a vontade um atributo essencial que é 
diretamente proporcional a capacidade magnetizadora do ser. 

O referido capítulo é composto por quatro temas correlatos, sendo eles Vestuário dos 
Espíritos, Formação espontânea de objetos tangíveis, Modificação das propriedades da 
matéria, por fim, Ação magnética curadora. Embora o texto do capítulo seja curto, por 
se tratar da ação magnética e o poder cocriador do Espírito, deseja-se que os temas 
propostos no capítulo sejam esclarecidos e que, ainda, sejam correlacionados com a 
prática da mediunidade dentro das nossas reuniões mediúnicas. Assim, entende-se 
que a mesa redonda ampliará o entendimento da vontade do ser e do grupo na ação 
magnética e na formação de objetos no plano espiritual como ferramentas de auxílio 
no esclarecimento aos irmãos desencarnados que são atendidos pela equipe 
mediúnica. 

A MESA REDONDA  
Esse é um formato de conversa ou troca de ideias entre os convidados presentes 
sobre um determinado tema específico. Esse nome se deve a estrutura utilizada, onde 
as pessoas ficam em torno de uma mesa ou formam um semicírculo de frente para o 
público. É como a criação de um ambiente característico de uma reunião corporativa, 
mas no sentido de passar informações para o público que acompanha a discussão. 
Por essa característica, sempre deve estar presente um moderador no palco, que será 
a pessoa responsável por fazer a discussão entre todos os convidados ficar em torno 
do tema principal que foi definido. 

Faz parte desse modelo delimitar um tempo para a fala de cada um, com o intuito de 
evitar que algum dos convidados fique com falas maiores do que os demais. Ainda, 
nesse formato tem a vantagem de trazer opiniões e visões diversas, muitas vezes 
divergentes, sobre um determinado tema. Como somos todos neófitos e iniciantes na 
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Doutrina dos Espíritos, ainda que se apresente visões divergentes, não cabe uma 
sobrepor a outra, pelo contrário, pode ser que elas se somem para atingirmos um 
nível mais alto de entedimento; até mesmo em discordância cada uma das visões será 
útil à determinado grupo e a determinado intuito. Assim, não será um debate, mas 
uma conversa fraterna que incluirá os facilitadores convidados, os moderadores 
escolhidos e o público que também poderá participar da conversa, inclusive sendo 
isto desejado. 

Para tanto, dividimos o evento em três partes, como dito acima, partem do conteúdo 
do capítulo, extrapolando-o para estudos mais aprofundados dentro do tema para 
cada facilitador que poderá utilizar de bibliografia espírita e científica que desejar. 

Os temas deverão ser expostos primeiramente, tendo cada facilitador 15 minutos para 
exposição inicial. Entre as falas dos facilitadores poderá ocorrer perguntas ou mesmo 
suscitar questões de interesse geral para que possam instigar a curiosidade ou 
enfatizar determinado assunto. A divisão fica determinada da seguinte forma: 

Lembrando que o tema designado é o ponto de partida, deve-se buscar conciliá-lo 
com conhecimentos acerca do magnetismo e o uso destes conhecimentos como 
ferramentas práticas durante as reuniões mediúnicas. 

Outro ponto de destaque é a mediação, ou seja, a condução do evento que deve ser 
responsável, fraterna e produtiva, de modo a alimentar a curiosidade e o interesse do 
público. Portanto, cabe aos mediadores estudarem previamente o tema e escutar 
atenciosamente o que é dito para que possam envolver o público e os facilitadores, 
sempre com carisma e altivez para manter a fraternidade e a discussão dentro do 
tema para que se alcance o objetivo desejado. Tendo sido escolhidos para mediar o 
encontro Alcilei Brandão, Carlos Cardinalli e Leonardo Vaz.

Temas Facilitador Tempo 

Vestuário dos Espíritos Elaine Cordeiro 15 minutos

Formação espontânea de objetos tangíveis Marcos Cruz 15 minutos

Modificação das propriedades da matéria George Valadão 15 minutos
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