CURSO DE FUNDAMENTOS
PARA O DESENVOLVIMENTO MEDIÚNICO
Início: 06.10.2018
Tutor: Márcio Kain – Sacerdote de Umbanda
Duração: 23 semanas.
Aulas: semanais, através de vídeo, com apoio de apostila (download), suporte de
Whatsapp (direto com o Márcio), certificado ao final do curso.
As aulas ficam disponíveis em nossa plataforma EAD para serem assistidas em
qualquer dia e horário, até o final do curso.
Custo: R$ 50,00 de inscrição e 6 x de R$ 95,00 de manutenção mensal.
Pagamento através de depósito bancário na Caixa ou lotéricas, cuja conta segue
abaixo.
Como fazer a inscrição
Deposite o valor da inscrição na conta abaixo. Em seguida envie o comprovante
com seu nome completo e e-mail pelo Whatsapp +55 15 98119 1061, para Nilton.
Faremos a sua matrícula e posteriormente a sua implantação na nossa Plataforma
EAD.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência 4984 – Manchester Paulista – Sorocaba/SP
Operação 001
Conta corrente: 00021828-6
Nilton Luiz Severino: CPF 890.385.418-72
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. O curso – o que se espera dos alunos
2. Noções da história da Umbanda
3. Noções básicas sobre mediunidade – I
3.1 O que é mediunidade?
3.2 Tipos de mediunidade
3.3 Benção ou maldição?
3.4 Como saber se tenho mediunidade?

3.5 A ameaça e o conflito – vou ter problemas caso não faça o desenvolvimento? O
conflito – sou obrigado a desenvolver?
3.6 Livre arbítrio
3.7 O sentimento necessário, o motivo correto
3.8 A importância do estudo
3.9 Cuidado com livros, vídeos e sites da internet
3.10 O respeito ao sagrado
4. Noções básicas sobre mediunidade – II
4.1 Com que idade se inicia a manifestação mediúnica?
4.2 Qual o melhor momento para desenvolver minha mediunidade?
4.3 Mediunidade aflorada
4.4 Mediunidade atrasada
4.5 Mediunidade consciente e inconsciente
4.6 Mediunidade é para sempre?
4.7 Mediunidade no dia a dia - intuição
4.8 A missão de cada um
5. Primeiros passos
5.1 Escolhendo o terreiro
5.2 Iniciando em um terreiro
5.3 Métodos de desenvolvimento mediúnico na Umbanda.
5.4 Qual linha desenvolver primeiro: direita ou esquerda?
5.5 Como acontece uma incorporação?
5.6 Obrigações do médium em desenvolvimento
5.7 Preceitos
5.8 As roupas
5.9 Os fios de contas
5.10 Banhos que ajudam no desenvolvimento
5.11 Postura mediúnica
5.12 Humildade e paciência
6. Iniciando o desenvolvimento mediúnico
6.1 Primeiras manifestações3
6.2 O medo, a vergonha, a frustração
6.3 Respeite o desejo que vem a sua mente
6.4 Incorporação não é possessão
6.5 Teoria da partida a frio

6.6 O axé das linhas de trabalho
6.7 Sou eu ou é minha entidade?
6.8 Pensamentos, atos e palavras
6.9 Recebendo um obsessor
6.10 Energia boa atrai bons espíritos
6.11 Não existem padrões para a manifestação espiritual
6.12 O nome da minha entidade
6.13 As entidades são minhas ou do terreiro?
6.14 Pedidos das entidades
6.15 As entidades podem mudar de comportamento?
6.16 É possível afastar minhas entidades?
6.17 Confiando nas suas entidades
6.18 Firmeza de cabeça
7. Respondendo perguntas
7.1 Quanto tempo demora um desenvolvimento?
7.2 O que é maturidade mediúnica
7.3 Álcool e fumo são obrigatórios?
7.4 O batismo melhora o desenvolvimento?
7.5 Posso interromper meu desenvolvimento? O que acontece?
7.6 Preciso saber quem é meu Pai de Cabeça e Adjunto?
7.7 Posso visitar ou incorporar em outros terreiros?
7.8 Homens recebem entidades femininas?
7.9 Como saber se meu desenvolvimento está indo bem?
7.10 Como saber quando estou pronto para o atendimento?
7.11 Mediunidade é para sempre?
7.12 Mistificação
7.13 Animismo
7.14 Cuidados com a vaidade
8. Final
8.1 A caridade e a responsabilidade do médium
8.2 Equilíbrio e Fé – A sintonia com a espiritualidade superior
8.3 Orai e vigiai sempre!
8.4 A Umbanda melhorando você e sua vida

