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ESPAÇO DO 
EDITOR
CORAGEM POSTA À PROVA

Na última edição da RCE pedíamos por 
médiuns, parece que nossa aclamação 
foi ouvida, nesse meio tempo já vínha-
mos trabalhando num projeto que visa-
va um estudo piloto considerando 
médiuns videntes e água submetida ao 
passe. Para que esse estudo ocorresse 
foi necessária uma médium e então  ti-
vemos a colaboração de uma bela se-
nhorinha, não kardecista, que veio a 
nos ajudar a responder algumas per-
guntas e rever conceitos já enraizados 
a tempos. O resultado desse trabalho 
está exposto nessa edição da RCE e 
contempla uma abrangente verifica-
ção, esta que vai desde uma avaliação 
da mediunidade de vidência até a efici-
ência dos passes.

Num grupo de pesquisadores e 
estudiosos tivemos o privilégio de com-
partilhar o andamento desse estudo e 
dessa forma despertou-se o interesse 
de alguns médiuns atuarem como vo-
luntários para novos estudos.

É isso que temos hoje, além do belo e 
metodológico trabalho, já se iniciou ou-
tro para rumar na busca de respostas 
para novas perguntas que surgiram nes-
se primeiro, algo como: O passe coleti-
vo tem a mesma eficiência que o passe 
isolado? O passe coletivo funciona de 
fato? Como ocorre o animismo na me-
diunidade de vidência?

Embora seja comum haverem opiniões 
de vários lados, nosso referencial será 
sempre “os fatos”. Estes não podem 
estar submissos a opiniões vagas ou 
totalmente teóricas, precisamos de mé-
todos bons, médiuns atuantes e uma 
avaliação imparcial dos resultados, so-
mente assim chegaremos nas respostas 
corretas.

Toda a experiência por mais simples 
que seja requer coragem, posso falar 
isso sem medo de errar. Diferentemen-
te de outras ciências, a ciência espirita 
é mais complexa pois cada pesquisa 
coloca em cheque a crença de cada 
um e de um grupo inteiro. Essa cora-
gem tem que vir dos médiuns pois es-
tão expondo em fatos (e sob controle) 
o que realmente são capazes ou não 
de fazer. Existe a coragem dos pesqui-
sadores pois nem sempre os resultados 
são os esperados, e quando não são, 
lhes compete a ética e moral para tra-
zer isso ao público, mesmo que pos-
sam ser alvos de críticas por uma gran-
de massa de crédulos.

Essa edição eu gostaria de deixar meu 
elogio sincero à “humilde senhorinha”1 
médium que com sua coragem nos aju-
dou a dar mais um passo dentro ciên-
cia espírita.

Sandro Fontana

1 Nome omitido para preservar a intimidade da médium
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CRENÇA VERSUS 
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Os corajosos médiuns 
que se submetem a 
estudos controlados.
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MAIS PESQUISAS COM MÉDIUNS 
VIDENTES

Uma nova equipe, formada por pesquisadores, 

médiuns videntes e passistas estão juntando 

esforços para mais estudos referentes ao tema. 

O objetivo é replicar o estudo aqui publicado 

e analisar suas variáveis.

Os resultados serão publicados em edições fu-

turas da RCE.

COMUNICAÇÃO ENTRE VIVOS

Membros do IPCE estão iniciando um estudo 

piloto para testar a comunicação entre vivos 

em estado de vigília. A fase preliminar já ocor-

reu e agora se avança para etapas mais com-

plexas. Após isso um artigo será gerado e apre-

ciado em revisão por pares para ser publicado 

aos espíritas.

SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O 
ENCONTRO DE PESQUISADORES DO 

ESPIRITISMO

Como ocorre todos os anos, o ENHLIPE, 

encontro da Liga de Pesquisadores do 

Espiritismo, está aceitando trabalhos em forma-

tação científica. O prazo se encerra no dia 30 

de abril deste ano.

Maiores informações podem ser encontradas no site da Liga: 

http://www.lihpe.net/wordpress/?p=1675
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SONAMBULISMO E MEDIUNIDADE

No espiritismo, sonambulismo é o estado de desprendimento da alma, deixando o corpo inerte. É um 
estado de transe. Nessa condição o espirito goza de suas faculdades naturais, como a capacidade de 
visitar outros locais e descreve-los, interpretar livros fechados, descrever enfermidades, interagir melhor 
com outros espíritos e, principalmente, maior lucidez intelectual. Esta última característica é devido o 
espirito estar sob a posse de seus conhecimentos adquiridos em vidas passadas e planos espirituais.

Neste estado de desprendimento, o corpo não precisa estar necessariamente imóvel. Muitas vezes o 
sonâmbulo age com seu corpo físico, usando-o como uma "marionete", sendo o espírito, mais despren-
dido, o "ventríloquo". Nestes casos observamos o fenômeno da lucidez intelectual juntamente com su-
as habilidades espirituais falando e agindo, interagindo com os desencarnados e descrevendo coisas e 
situações.

A capacidade do sonambulismo é inerente a constituição orgânica, permitindo um maior desprendi-
mento espiritual em relação ao seu corpo físico. A pessoa do sonâmbulo, muitas vezes, não percebe 
quando está em transe, e por isso, vive constantemente em relação com o mundo espiritual. São mui-
tas vezes chamados comumente de sensitivos, clariaudientes, clarividentes,  etc. Estas habilidades são 
devido a isso: um maior desprendimento constante do espirito, permitindo uma maior interação espiri-
tual e percepção do que ocorre nos planos chamados "astrais".

O sonâmbulo é um médium? Não, o desprendimento espontâneo ou induzido do corpo espiritual é 
uma característica do organismo do próprio indivíduo e sua percepção do que ocorre no mundo espiri-
tual é chamada de Animismo,  ou seja, percepções da própria alma. 

Ser médium é ser intermediário entre os desencarnados e encarnados. Quando o sonâmbulo entra em 
contato com os espíritos e transmite alguma informação a alguém ele esta sendo sonâmbulo e médium 
ao mesmo tempo.

Para entender melhor sobre sonambulismo leia artigo sobre a ayahuasca, pág 33 desta edição.

.
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A história de vida de William Stainton Moses se assemelha a uma obra literária repleta de aventuras, 

com alguns capítulos tristes, porém cheios de exemplos de superação. Pode parecer um tanto quan-

to repetitivo essa exaltação recorrente das suas qualidades intelectuais e morais, mas em todos os 

momentos de dificuldade ele apresentou qualidades morais que se destacavam tais como capacida-

de de superação, abnegação e fé inabalável no poder divino. De certa forma todo homem tem sobre 

a Terra uma pequena ou uma grande missão, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem; 

desviá-la do bem é fracassar no seu cumprimento. 

William teve uma missão, e a cumpriu com excelência em todos os aspectos possíveis. Como 

médium, como editor, como escritor, como fundador de sociedades, como professor, como tutor, e, 

principalmente, como organizador de uma série de instruções espirituais dadas por Espíritos Superio-

res, que viriam a demolir por completo todos os erros enraizados nos dogmas religiosos desde os 

tempos do Sagrado Império Romano, as deturpações e os erros arraigados nas teologias, descorti-

nando e demonstrando os inúmeros abusos, as farsas, a ganância sem limites, a presunção e o des-

vio feito intencionalmente do caminho que liga os homens e a sua religiosidade ao ministério dos an-

jos em direção a Deus. 
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Os ensinos contidos nas obras que publicou são 

de elevadas moral, lógica e concordância com os 

preceitos fundamentais, seja do Espiritualismo 

Moderno, seja do Espiritismo. Mas, além disso, 

possuem uma beleza, uma clareza e uma profun-

didade que atingem diretamente a razão, a lógi-

ca, e, principalmente, o coração do leitor.  

Sua vida inteira foi um desafio, uma saúde frágil 

lhe atormentou sempre através de graves enfer-

midades e impedimentos. Nada, entretanto, im-

pediu a marcha ascendente e meteórica deste 

Espírito ímpar, derrubando todas as dificuldades 

do caminho, tornando-se um dos mais destaca-

dos Mestres de Gramática na University College 

School em Londres, e um dos maiores Gramofo-

nes do Espiritualismo Moderno, amado e queri-

do em todos os lugares por onde passava. Se-

guiu na carreira profissional, a exemplo de seu 

pai, dedicando-se ao ensino da gramática e à 

vida eclesiástica. Sua história de vida está repleta 

de exemplos de dever e servidão ao próximo, 

devotamento ao estudo e à excelência, e, tam-

bém, apresentou muita coragem, como profes-

sor, como curato, como Teosofista, e por fim, 

como paladino do espiritualismo moderno. 

Desbravar a vida de William Stainton Moses, mes-

mo bem antes do seu contato com o espiritualis-

mo, é ter acesso direto a uma fonte viva de inspi-

ração. A prova cabal de que nós, encarnados, so-

mos os senhores do nosso destino, os artífices 

da nossa trama, mesmo quando do céu caem pe-

dras sobre nossas cabeças; e que Fé Inabalável 

existe de fato, e ao alcançá-la nos tornamos imor-

tais, ainda no corpo.

A mérito de comparação, nós espíritas, atribuí-

mos a Kardec a figura de um grande missionário, 

um Espírito Superior que trouxe, através das suas 

qualidades intelectuais e morais, a Doutrina 

Espírita como ensinada pelos próprios espíritos, 

tirando do abismo profundo e da ignorância reli-

giosa muitas almas imperfeitas e ávidas por com-

preender o mundo visível e invisível que frequen-

temente nos influi e as relações íntimas com os 

seres queridos que já deixaram o corpo. 

Pois bem, William Stainton Moses, assim como o 

Mestre Rivail, dedicou boa parte da sua vida a 

defesa e ao esclarecimento da verdade espiritual 

e também desencarnou assim que sua missão foi 

concluída, ainda em idade pouco avançada. 

Kardec deu vida e forma a uma Ciência Filosófi-

ca, enquanto Moses dava vida a uma nova Teolo-

gia espiritualista, sem religião, sem dogmas, sem 

crenças e espiritualizada, derrubando o dogmatis-

mo da igreja, expondo as distorções e o atraso 

proposital imposto pela ganância de dominação 

e de poder. Fez isso como médium, recebendo 

várias instruções, posteriormente como escritor 

e, por fim, como editor, sempre acompanhado e 

guiado pelo Espírito Superior de Imperator e 

seus assistentes, Rector, Doctor e outros 47 abne-

gados de alta hierarquia, muitos dos quais partici-

param na composição da Codificação Espírita. 

Imperator, aprendiz de Preceptor, que por sua 

vez foi aprendiz direto de Jesus, utilizou-se desta 

ferramenta impecável chamada William Staiton 

Moses para realçar as bases fundamentais da 

sobrevivência, a inexistência do inferno e de luga-

res circunscritos, o intercâmbio entre os homens 

e os desencarnados, e, principalmente, a Sobera-

nia do Criador absoluto, trazida à Terra em sua 

perfeição através do Espírito Puro conhecido 

como Cristo. 

Esperamos que o leitor possa se interessar pelas 

obras de Stainton Moses, sob o pseudônimo de 
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Dr. A. Oxon, e que nelas reconheça a grandeza 

da missão que desempenhou por um breve perí-

odo da sua vida. As lições contidas nestas obras 

revelam a alta hierarquia dos Espíritos que se co-

municavam por ele, como as de Imperator e Rec-

tor, que, em vida, animaram as figuras do Profeta 

Malaquias e Hipólito de Roma. 

A biografia adiante foi escrita por Charlton Tem-

pleman Speer, seu aluno e tutorado. Ninguém 

melhor poderia fazê-lo, pois conviveram na mes-

ma casa durante vários anos. Boa leitura!

Seu pai, William Moses, era reitor da Escola se-

cundária de gramática de Donnington, perto de 

Lincoln, e sua mãe, do mesmo condado, era filha 

de Tomas Stainton d’Alford. O jovem William co-

meçou os estudos sob a direção de seu pai e foi 

em seguida confiado a um professor particular 

que, maravilhado pelas suas aptidões, se empe-

nhou ardentemente com seu pai para enviar o 

filho a uma escola pública. Moses foi sonâmbulo 

durante a infância, e certa vez neste estado, le-

vantou durante a noite, foi até a sala de estar e 

escreveu um notório ensaio sobre um tema que 

lhe havia preocupado muito na noite anterior. 

Foi o melhor da classe, após este episódio não 

houve mais nenhum outro incidente de ordem 

psíquica até a idade madura. 

Em 1855, William entrou para a Escola de Gramá-

tica de Bedford; os três anos que ali passou pro-

porcionaram-lhe os mais lisonjeiros elogios e tes-

temunhos dos seus mestres, encantados por no-

tar que as suas brilhantes faculdades se achavam 

aliadas a um inalterável sentimento de dever. 

William deixou a Escola depois de ter ganho inú-

meros prêmios e obtido uma das duas bolsas fun-

dadas em favor desse estabelecimento.

De Bedford, Stainton Moses entrou para o Exe-

ter College, Oxford, no começo de 1858. A sua 

vida de estudante foi toda digna da vida escolar, 

e os professores tinham nele as maiores esperan-

ças, quando as forças lhe faltaram, pois, o exces-

so de trabalho o fez adoecer mesmo na véspera 

do dia em que devia fazer o último exame.

Na convalescença mandaram-no viajar. Quase 

um ano consagrou ele a percorrer o continente 

com amigos e, na volta, passou seis meses no 

velho mosteiro grego do monte Atos. A curiosi-

dade e sobretudo uma grande necessidade de 

meditação e de insulamento o obrigaram a ficar 

por muito tempo nesse convento. Alguns anos 

depois,  IMPERATOR, seu guia espiritual, cientifi-

cou-o de que, desde essa época, estava ele sen-

do influenciado por amigos invisíveis, que o 

haviam dirigido para o Monte Atos com o fim de 

ajudar na sua educação espiritual.

Aos 23 anos Stainton Moses voltou para Oxford, 

e aí, recebendo o diploma, deixou a Universida-

de em 1863. A sua saúde, posto que muito me-

lhor, não se achava, todavia, bastante vigorosa. 

O médico aconselhou-lhe a vida do campo, o 

que o induziu a aceitar um curato em Maughold, 

perto de Ramsey, Island of Mann, onde permane-

ceu quase cinco anos  substituindo o reitor que, 

por idoso e enfermo, não podia mais exercer as 

suas funções, assumindo Moses tarefa dupla. 

Uma epidemia de varíola que se manifestou pôs 

em relevo os recursos do coração e a intrepidez 

do caráter de Stainton Moses. Como não havia 

médico no distrito, o jovem pastor, que tinha al-

guns conhecimentos de medicina, tratou dos cor-

pos e das almas das suas ovelhas. Dia e noite ele 

se multiplicava enquanto o flagelo ia assolando, 

até que, uma ou duas vezes depois de haver cui-
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dado dos doentes e de os ter consolado, se viu 

obrigado a amortalhá-los e a preparar-lhes o tú-

mulo, pois o pânico fez evadir até o próprio co-

veiro. 

As forças de Stainton Moses não enfraqueceram 

um instante nessa terrível provação, que o tor-

nou ainda mais caro aos seus paroquianos; po-

rém a sua saúde, que não podia suportar as obri-

gações impostas pela administração de duas pa-

róquias, obrigou-o a procurar uma outra residên-

cia.

Logo que conheceram o projeto do pastor, dirigi-

ram-lhe espontaneamente uma petição, redigida 

pelos habitantes grados, pedindo-lhe desistisse 

do seu intento e exprimindo o reconhecimento 

que lhe devotavam. Stainton Moses retirou-se 

pesaroso para ocupar, em 1868, o curato de 

Saint-Georges, Douglas, ilha de Man, onde caiu 

gravemente doente, sendo tratado pelo Doutor 

Stanhope Speer, que residia em Douglas com 

sua mulher e que não exercia mais a sua arte.

Dessa época datam as relações, que se tornaram 

íntimas e exerceram considerável influência 

sobre o futuro dessas três pessoas. Em setembro 

de 1869, Stainton abandonou o curato, onde ti-

nha deixado profunda impressão pela prédica e 

caridade. Depois de alguns meses passados ain-

da em desempenhar interinamente funções ecle-

siásticas em Langton, e em um curato da diocese 

de Salisbury, uma moléstia de garganta, rapida-

mente agravada, obrigou o pastor a renunciar ao 

ministério, pois que o médico o proibiu de pre-

gar. 

Moses partiu para Londres, onde desejava em-

pregar-se como professor, e aí permaneceu per-

to de um ano, hóspede do Doutor e da Senhora 

Speer, dirigindo como amigo a educação de seu 

filho, autor do presente artigo. Entre fins de 

1870 e começo de 1871, Stainton obteve o lugar 

de professor de inglês na University College 

School, cargo que ocupou até 1889. Inútil será 

dizer que, tanto quanto lhe permitira a saúde, 

exerceu o cargo com zelo e talento.

Na qualidade de professor de inglês de uma 

grande escola, soube exercer influência sobre 

inúmeros discípulos, e muitos dentre eles recor-

davam-se de seus excelentes conselhos, das su-

as amigáveis e perspicazes críticas sob o ponto 

de vista do estilo e gosto literários.

A acentuada personalidade de Moses exercia 

enorme influência sobre os colegiais confiados 

aos seus únicos cuidados, pois era costume anti-

go da University College School entregar a al-

guns dos professores um certo número de mo-

ços para dirigir-lhes ao moral e o físico. A influên-

cia de Stainton não cessava com a partida dos 

discípulos, que muitas vezes, em ocasiões críti-

cas, lhe iam pedir conselhos, sempre dados com 

cordialidade, retidão e bondade.

Como as nossas relações de professor com o dis-

cípulo duraram mais de sete anos, sem interrup-

ção, posso testemunhar a excelência do seu mé-

todo de ensino. O seu esforço vencia qualquer 

dificuldade, e verificou-se que ele conseguia fa-

zer compreender claramente o que ensinava. 

Quando, devido ao estado de saúde, foi obriga-

do a resignar as funções, o conselho da Univer-

sity College votou os seus agradecimentos a 

Stainton Moses em reconhecimento pelos lon-

gos e úteis serviços que tinha prestado à escola. 

Foi-lhe também enviada uma carta assinada por 

vinte e oito dos seus colegas, em que se expri-

miam os mais afetuosos sentimentos.
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A atenção de Moses foi em 1870 atraída para o 

espiritualismo, durante o tempo em que residiu 

na casa do Doutor Speer, em Londres. A Senhora 

Speer durante três semanas permanecera enfer-

ma, e para se distrair lia um dia  “Debatable 

Land” (Terra Contestada), de Robert Dale Owen. 

Interessando-se ardentemente por esse livro, 

logo que ela pôde reassumir o lugar na reunião 

de família, pediu ao seu hóspede para o ler e 

procurar descobrir o que podia haver de verídico 

nos fatos que o autor narrava. 

Ainda que pouco inclinado a ocupar-se do espiri-

tualismo, que o não interessava e lhe parecia um 

efeito da prestidigitação, prometeu atendê-la. 

Havia já algum tempo que Stainton Moses e o 

Doutor Speer discutiam sobre diversos pontos 

de controvérsia religiosa. Ambos tendiam gradu-

almente para ideias pouco ortodoxas, quase 

gnósticas, mas, como estivessem cada vez me-

nos satisfeitos com as doutrinas existentes, queri-

am a absoluta verdade sobre a vida futura e a 

imortalidade.  Obter uma prova de base estrita-

mente científica parecia impossível ao Doutor 

Speer, que se tornara rapidamente um materialis-

ta intransigente. Stainton, para cumprir a palavra 

que tinha dado a Senhora Speer, começou a estu-

dar o espiritualismo, assistindo a várias sessões 

onde se achavam médiuns; a sua primeira 

experiência, digna de ser citada, realizou-se na 

primavera de 1872 com Lottie Fowler. 

Pouco depois o Doutor Speer, que continuava a 

considerar o  espiritualismo  como um  absurdo 

contra-senso, foi levado pelo seu amigo à casa 

do médium William. Aí voltaram eles várias vezes 

e ficaram desde logo convencidos de que havia 

uma força exterior em ação; ficaram certos dessa 

opinião por uma notável sessão que se realizou 

na casa do Doutor Speer, sendo William (não 

Stainton Moses) o médium.

Nessa época, o poder mediúnico de Stainton 

Moses começou a desenvolver-se. As particulari-

dades sobre essa fase da sua vida são amplamen-

te narradas nas  “Memórias da Senhora Speer”, 

publicadas na Revista Light. Penso, porém, que 

devem interessar algumas das minhas recorda-

ções pessoais. Tive o privilégio de assistir às ses-

sões que se realizaram durante os dois últimos 

anos da mediunidade de Moses. As impressões 

de uma outra testemunha podem ser úteis, quan-

do confirmam novamente os poderes extraordi-

nários do médium e a realidade dos fenômenos 

obtidos com a sua intervenção.

É importante notar que nunca se produziam me-

nos de dez espécies diferentes de manifestações 

no decurso dessas sessões. Quando elas eram 

numerosas, diziam-nos que as condições eram 

desfavoráveis. Quando, ao contrário, as condi-

ções eram favoráveis, as manifestações se multi-

plicavam, as pancadas tornavam-se mais frequen-

tes, as luzes mais brilhantes e os sons musicais 

mais distintos.

E N U M E R A R E I R E S U M I D A M E N T E A S 
FORMAS DIVERSAS DOS FENÔMENOS

— I —

Grande variedade de pancadas, muitas vezes si-

multaneamente, produzindo ruídos que iam do 

som de uma pancada com a unha ao de fortes 

passadas que ,estremeciam o aposento. Cada 

Espírito produzia sempre um som distinto e algu-

mas vezes de tal maneira particular que imediata-

mente era reconhecido. Esses sons eram muitas 
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vezes ouvidos no quarto bem iluminado, para 

que os assistentes pudessem ver-se e, o que é 

mais importante, pudessem ver suas mãos; perce-

biam-se frequentemente pancadas batidas na 

porta, no guarda-louça e na parede, distante da 

mesa em torno da qual estavam sentados. Certifi-

quei-me por todos os meios imagináveis de que 

essas pancadas não podiam ser devidas à inter-

venção humana.

— II —

Pancadas respondendo conexa e claramente a 

perguntas formuladas, dando às vezes comunica-

ções muito extensas por meio do alfabeto. Nes-

sa ocasião, todos os ruídos cessavam, exceto o 

que era peculiar ao Espírito que se comunicava; 

uma tranquilidade perfeita reinava até o fim da 

mensagem. Podíamos quase sempre designar 

imediatamente o Espírito, graças à feição muito 

distinta das pancadas que se provocava. Espíri-

tos mais elevados nunca se manifestavam por 

pancadas; depois das primeiras sessões eles 

anunciavam sua presença por uma nota de músi-

ca ou um rápido clarão, porém, entre os que se 

manifestavam conforme o modo ordinário, seria 

difícil esquecer o passo pesado de Rector, que 

estremecia o aposento ao mesmo tempo em 

que se tinha a impressão de que ele andava ao 

redor dos assistentes.

— III —

Inúmeros clarões, em geral visíveis a todos os as-

sistentes, eram de duas espécies: objetivos e sub-

jetivos. Os primeiros assemelhavam-se habitual-

mente a pequenos globos luminosos, que brilha-

vam francamente sem vacilar, e moviam-se com 

rapidez ao redor da sala, sendo vistos por todos 

os assistentes. Maravilhou-me sempre um fato 

curioso relativo a essas luzes; olhando-se por 

sobre a tábua da mesa podia-se ver um clarão 

subir lentamente do chão e, conforme toda a 

aparência, passar através da madeira da mesa, 

que parecia não opor nenhum obstáculo nem à 

luz, nem à vista dos assistentes. E difícil dar uma 

explicação perfeita do que quero dizer, mas ain-

da que a tábua da mesa fosse de vidro, o efeito 

da luz ascendente teria sido o mesmo que o que 

víamos através do acaju maciço, sendo além dis-

so preciso que o vidro fosse perfurado para dei-

xar emergir o clarão. As luzes subjetivas eram 

descritas pelos que podiam vê-las (Moses, a Se-

nhora Speer e alguns outros) quais grandes mas-

sas de vapor luminoso, a flutuar no quarto sob as 

mais variadas formas. Sendo eu e o Doutor 

Speer de natureza antimediúnica, nunca pude-

mos observar senão os clarões objetivos, que ti-

nham a propriedade de, qualquer que fosse o 

seu brilho, não irradiar nem iluminar todo o local 

como a lâmpada ordinária o fazia. Em cima, em-

baixo e ao redor reinava a escuridão.

— IV —

Perfumes variados eram sempre trazidos ao nos-

so grupo; principalmente o almíscar, a verbena, 

o feno fresco e um aroma desconhecido; cheiro 

de Espírito, disseram-nos. Algumas vezes uma 

aragem saturada de perfumes perpassava em re-

dor de nós, outras vezes derramavam grande 

quantidade de almíscar líquido nas mãos dos as-

sistentes, ou em nossos lenços quando o pedía-

mos. Ao terminar as sessões, quase sempre se 

exalava da cabeça do médium um perfume, que 

quanto mais enxugávamos mais intenso se torna-

va.
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— V —

Inúmeros e variados sons musicais ocupam um 

lugar proeminente na série dos fenômenos de 

que fomos testemunhas. Tendo eu recebido pro-

funda educação musical, estava habilitado a aqui-

latar em seu justo valor a importância dessas ma-

nifestações, bem somo me achava em posição 

de julgar da maior ou menor possibilidade da 

sua emissão por meios naturais ou pela interven-

ção humana. Esses sons podem, no todo, ser di-

vididos em duas classes: os que provinham incon-

testavelmente de um instrumento, um harmônio, 

colocado no compartimento onde fazíamos to-

dos a cadeia ao redor da mesa, e os que ressoa-

vam em um local onde não havia piano, violão 

ou qualquer outro instrumento. Os sons obtidos 

sem nenhum intermédio aparente eram natural-

mente os que mais nos admiravam. Desses podi-

am distinguir-se cerca de quatro, que ofereciam 

sensíveis diferenças:

A)  – Aquele a que chamávamos as campainhas 

mágicas parecia o tilintar produzido por um pe-

queno martelo batendo sobre teclas de vidro; 

eram claros os sons, vibrantes, melodiosos, e, 

posto que nunca exibissem um trecho completo, 

deslizavam, a pedido, uma escala perfeita ascen-

dente e descendente. Era difícil saber donde pro-

vinham os sons. Muitas vezes apliquei o ouvido 

na mesa, mas o músico parecia estar na madeira, 

por baixo, e se, ao contrário, me colocava embai-

xo, então o executante parecia estar em cima da 

mesa.

B) – Um som que parecia ser emitido por um ins-

trumento de cordas, assemelhando-se mais ao 

nosso violoncelo que a qualquer outro, ainda 

que mais sonoro e poderoso, o qual apenas pro-

duzia notas insuladas e só era emitido por um 

Espírito que se servia dele para responder às per-

guntas em vez de o fazer por pancadas.

C)  – Um som que imitava exatamente o tilintar 

de uma campainha ordinária, e que era vibrado 

alegremente para anunciar a presença do Espíri-

to ao qual esse som pertencia. Como era natural, 

tínhamos tomado a precaução de verificar se não 

existia campainha no local, mas, embora houves-

se alguma, dificilmente poderia ela tanger de to-

dos os lados ao longo das paredes e do teto.

D) – Um som dificílimo de descrever, mesmo de 

maneira aproximativa. Não posso dar uma ideia 

dele sem o auxílio da perspicácia do leitor; peço-

lhe, pois, imaginar o agradável som de um clari-

nete, aumentando de intensidade até produzir o 

som estrepitoso de um clarim e diminuindo de 

novo até a primeira emissão abafada, som que 

às vezes também se extinguia em gemido longo 

e melancólico. Como nunca ouvisse nada que se 

aproximasse desse som verdadeiramente extraor-

dinário, só posso descrevê-lo muito insuficiente-

mente, O caso extraordinário que só tivéssemos 

obtido notas insuladas e, quando muito, compas-

sos destacados. Os agentes invisíveis atribuíam 

isso à organização antimusical do médium.

— VI —

Recebíamos muitas vezes a escrita direta em 

uma folha de papel colocada ao centro de mesa, 

em igual distância de cada um dos assistentes. 

Às vezes um de nós colocava as mãos sobre um 

pedaço de papel datado e marcado, e ordinaria-

mente ao fim da sessão achava-se nele escrita 

uma comunicação; se colocarmos ou um lápis ou 

um fragmento de chumbo sobre o papel, o resul-

tado era o mesmo. Em geral, a escrita respondia 

às nossas perguntas, mas recebíamos uma ou ou-
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tra vez comunicações independentes, resumidas 

e de boa fonte.

— VII —

Não era raro verem-se corpos pesados, mesas, 

cadeiras, postos em movimentos assinalados, 

por exemplo: ser a mesa elevada a um ângulo 

considerável; as cadeiras de um ou de vários as-

sistentes serem empurradas para longe da mesa, 

até a parede, que se achava a alguma distância, 

ou, enfim, a mesa afastar-se das pessoas que es-

tavam sentadas de um lado para se aproximar 

irresistivelmente das que se achavam em frente, 

e que tinham de se retirar para não serem ofendi-

das por tão pesado móvel. Esse móvel, ao redor 

do qual tínhamos o costume de nos sentar, era 

uma mesa de sala de jantar, de sólido acaju de 

Honduras, de enorme peso, o que lhe não impe-

dia fosse movida com uma facilidade que os nos-

sos esforços reunidos não podiam atingir, sendo-

nos pois impossível impedi-la de ir a tal ou qual 

direção. Experimentamos muitas vezes, porém 

sempre em vão, impedir essa invisível e podero-

sa força.

— VIII —

Passagem da matéria através da matéria, que se 

produzia algumas vezes de maneira surpreenden-

te pelo transporte de diversos objetos através de 

portas fechadas e aferrolhadas, fotografias, qua-

dros, livros e outros objetos provenientes dos 

quartos vizinhos ou dos do andar superior nos 

eram trazidos, não sei como, sem que todavia o 

processo empregado os estragasse.

— IX —

Emanação vocal diretamente do Espírito, em vez 

da voz produzida pelo médium em transe, raras 

vezes foi ouvida e nunca era distinta. Quando, 

excepcionalmente, se obteve essa manifestação 

pudemos, prestando grande atenção, distinguir 

uma ou duas frases truncadas, antes sibiladas em 

um murmúrio rouco, do que pronunciadas. Esses 

sons emitidos, com evidente dificuldade, pareci-

am, em geral, lançados no ar sobre nós. Muitos 

outros meios de comunicação oferecidos, como 

a voz direta, pouco pesquisamos.

— X —

A Senhora Speer tratou extensamente, nas suas 

“Memórias”, dos discursos pronunciados por Mo-

ses em estado de transe, sob a direção de diver-

sos Espíritos. Acrescentarei a minha impressão 

pessoal. Que a voz, passando pela boca do 

médium, não era a dele, isso se percebia imedia-

tamente; as ideais também estavam muitas vezes 

em desacordo com as que naquele momento 

Stainton Moses professava. Inúmeros Espíritos se 

serviam desse modo de comunicação, e a voz 

que se ouvia mudava e reconhecíamos perfeita-

mente nela a inteligência que se comunicava, 

pelo som da voz e pela maneira de se enunciar. 

Ouvíamos um ou dois discursos em cada sessão, 

os quais eram sempre articulados com um tom 

digno e moderado, em termos claros e persuasi-

vos.

Durante o  período ativo da sua mediunidade, 

Stainton Moses ocupou-se assiduamente em for-

mar sociedades cujo fim era o de estudar o espiri-

tualismo e todas as questões a ele concernentes. 

Contribuiu para criar: –  A Associação Nacional 

Britânica dos Espiritualistas, em 1873; a Socieda-

de Psicológica da Grã-Bretanha, em abril de 

1875, da qual foi um dos primeiros membros do 

Conselho; a Sociedade das Pesquisas Psíquicas, 

em 1882. Enfim, fundou a Aliança Espiritualista 
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de Londres, da qual foi o primeiro presidente, 

cargo esse em que se conservou até a morte. Ele 

passou para outro, pouco antes do seu decesso, 

a incumbência de dir igir a publ icação 

do “Light”, jornal espiritualista. A sua atividade 

mediúnica quanto aos fenômenos físicos cessou 

completamente,  mas até a morte conservou a 

faculdade de escrever automaticamente.

Desde 1889, a sua saúde enfraqueceu, ataques 

sucessivos de  influenza  minaram-lhe a constitui-

ção, que nunca fora robusta, e a 5 de setembro 

de 1892, no momento em que todos o julgavam 

fora de perigo, expirou, causando esse aconteci-

mento profunda emoção nas pessoas que o co-

nheciam.

A personalidade de Stainton Moses era muito in-

teressante, só podendo apreciá-la em seu justo 

valor quem vivesse em sua intimidade. A força 

do seu caráter era pouco comum, surpreendente 

as suas faculdades excepcionais e a variedade 

das suas aptidões. Nenhum trabalho rejeitava, 

nenhuma particularidade lhe parecia insignifican-

te quando se tratava de servir a verdade. Consci-

encioso até ao escrúpulo, cumpria os seus deve-

res profissionais devotadamente e ocupava-se 

das pesquisas espiritualistas e da imensa corres-

pondência que elas impunham, com enérgico ar-

dor. Sempre pronto a responder e a auxiliar, o 

mais que pudesse, aos pesquisadores da verda-

de, ele consagrava uma parte do tempo a visitar 

muitas personagens consideradas por sua posi-

ção social, política, literária, científica ou artística, 

as quais, interessando-se pelos fenômenos espiri-

tualistas, desejavam ouvi-lo sobre esse assunto. 

Essas pessoas estão vivas, mas não querem que 

os seus nomes sejam publicados.

Fora do espiritualismo, Stainton Moses oferecia 

um conjunto de qualidades, raras vezes reunidas 

em um só indivíduo. Justo, cordato, de um julga-

mento reto e são, nunca outro homem teve cora-

ção mais cálido, simpatias mais ardentes nem foi 

mais empenhado em ajudar por conselhos àque-

les que se lhe dirigiam. Muito modesto, ele não 

tinha nenhuma vaidade pelos seus dons mediúni-

cos, raros no gênero; não recusava jamais discu-

tir, nem menosprezava nenhum contraditor. A es-

clarecida inteligência de Moses e o seu espírito 

lógico permitiam-lhe confundir de modo decisi-

vo os antagonistas que se arriscavam a atacá-lo 

sem razão nem saber. Stainton Moses gostava 

do retiro e fugia de exibir-se em público para fa-

lar ou presidir “meetings”. Os seus dons obriga-

ram-no a sacrificar a sua inclinação e a sair mui-

tas vezes dos hábitos de pesquisador, mas a isso 

se submetia com coragem, tato e discrição, pre-

enchendo o seu dever e dando exemplo do per-

feito esquecimento de si mesmo. Granjeou o res-

peito afetuoso e a estima de centenas de ho-

mens, que amam a lembrança da sua amizade e 

a conservam como um legado precioso.

Nos limites de uma curta notícia é impossível dar 

um esboço completo do caráter de Stainton Mo-

ses. Ser-me-ia agradável insistir sobre os admirá-

veis elementos que lhe compunham o caráter; o 

amor da verdade, a pureza, a integridade, a ami-

zade confiante, generosa, grande e calorosa des-

se homem, ao qual nenhuma soma de orgulho, 

de fanatismo ou de presunção maculava. Que 

elogios poderia eu fazer que pudessem aumen-

tar o afeto e a veneração das pessoas que o co-

nheceram, quando àqueles que não tiveram essa 

felicidade só posso dar uma fraca ideia do seu 

mérito e do seu talento. Que  possamos colher 

um útil auxílio dos inspirados ensinos que ele 

14

REVISTA CIÊNCIA ESPÍRITA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                 Março/2017



nos legou e aos quais esta memória deve servir 

de introdução, e durante algum tempo repita-

mos ainda a velha fórmula: “Requiescat in pace“.

C O N H E Ç A U M P O U C O M A I S D O S 
PERSONAGENS QUE SE COMUNICAVAM 
ATRAVÉS DA MEDIUNIDADE DE STAINTON 
MOSES 

A mediunidade de Rev. William Stainton Moses, 

pastor anglicano, começou em 1872. De acordo 

com seu biógrafo, Charlton Speer, que muitas 

vezes se sentou com Moses durante suas ses-

sões, sua mediunidade começou com uma varie-

dade de raps (batidas) e progrediu para a voz di-

reta, escrita direta, a voz em transe, e a escrita a 

automática.

Speer escreveu que a voz direta, fenômeno em 

que às vozes surgem pelo ar acima ou ao redor 

do médium, não era clara ou distinta, enquanto 

que a escrita direta, fenômeno em que um lápis 

intocado por mãos humanas, proporcionava men-

sagens curtas, como as que recebia de um músi-

co distinto, era muito raro.

Speer relatou ainda que a voz em transe mediúni-

co, fenômeno em que os espíritos usufruíam do 

corpo em estado de sonambulismo extático de 

Moses, vinha através de um tom “digno, tempe-

rado, claro e convincente”. Além disso, era sem-

pre evidente que a personalidade que se endere-

çava ao grupo, não era a do médium. As vozes 

eram distintamente diferentes e as ideias expres-

sas eram algumas vezes contrárias as de Moses.

Embora diferentes espíritos vinham comunicar-se 

através de Moses, o primeiro espírito comunican-

te identificou-se como Imperator. Sra. Speer, a 

mãe de Charlton, fez a gravação das mensagens 

durante o estado de transe. Alegava, porém, ser 

muito difícil capturar a “beleza e o requinte das 

manifestações” ou o “poder e a dignidade da 

influência de Imperator”.

“Eu, eu mesmo, Imperator Servus Dei, sou o lí-

der de um bando de quarenta e nove espíritos, o 

espírito que preside e controla, sob cuja orienta-

ção e direção os demais trabalham” ―  Sra. 

Speer tomou nota. ―  “Eu vim da sétima esfera 

para espalhar afora a vontade do Todo-Podero-

so; e, quando o meu trabalho estiver completo, 

voltarei para aquela esfera da bênção da qual 

ninguém retorna novamente para a Terra. Mas 

isso não se dará até que o trabalho do médium 

na Terra esteja concluído, e sua missão na Terra 

seja então substituída por uma ainda maior, nas 

esferas”.

Imperator acrescentou que espíritos nomeados 

como Rector e Doctor eram seus assistentes ime-

diatos. Ele tinha vindo, ― dizia ―  para explicar 

o mundo espiritual, como é controlado, e a for-

ma como a informação é transmitida aos seres 

humanos.

“A escada entre o céu e a terra sempre existiu” 

― Imperator falando por Moses, ― “mas a incre-

dulidade do homem interrompeu-a a partir do 

ministério dos anjos”

Certa vez quando Imperator falava através de 

Moses, os assistentes observaram uma grande 

cruz brilhante, atrás da cabeça e seus raios em 

torno de Moses. As luzes pareciam culminar em 

uma bela linha de luz de grande brilho a vários 
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pés de altura e movendo-se de lado a lado. Um 

dos assistentes pediu para Imperator para expli-

car as luzes. Ele respondeu que o pilar de luz era 

ele mesmo, a luz brilhante atrás dele e seus assis-

tentes, e as inúmeras luzes vistas na sala pertenci-

am ao bando dos 49. Ao todo, haviam sete círcu-

los de sete espíritos cada. Cada círculo compu-

nha um espírito que presidia a uma determinada 

missão e seis ministros.

Em 30 de março de 1873, as mensagens dos es-

píritos começaram a chegar através das mãos de 

Moses por meio da “escrita automática”. Este 

método foi adotado, ―  Moses fora informado, 

― para fins de conveniência de modo que pode-

ria melhor preservar o corpo de ensino. Quer 

isto dizer, para organização, classificação e con-

sulta futura.

Inicialmente, a escrita era muito pequena e irre-

gular, e foi necessário para Moses escrever lenta 

e cautelosamente. No entanto, a escrita tornou-

se rapidamente mais regular e mais legível. A 

maioria das primeiras mensagens vieram de Doc-

tor, mas depois de um tempo outros espíritos co-

meçaram a usar as mãos de Moses. Cada qual 

distinguia-se por uma caligrafia diferente, bem 

como peculiaridades no estilo e na expressão. 

Quando alguns espíritos concluíam que não con-

seguiam influenciar as mãos de Moses, eles cha-

mavam a Rector para obter assistência. Rector 

mesmo, agiu como um amanuense para Impera-

tor.

Em 1883, Moses compilou o resultado de alguns 

de seus escritos em um livro intitulado Spirit Tea-

chings (Ensinos Espirituais - em português dispo-

nível para download gratuito na internet).

Moses perguntava como poderia ter certeza de 

que Imperator e seu bando não eram espíritos 

malignos ― lobos em pele de ovelha ― na tenta-

tiva de levá-lo ao erro. Ele esteve continuamente 

preocupado, pois muito do que os espíritos ti-

nham a dizer parecia contrário aos dogmas e a 

sua interpretação da doutrina Cristã. Imperator 

respondeu, elogiando a Moses, pelo “espírito” 

questionador em sua mente e salientando que 

esta era uma das razões pelas quais ele fora esco-

lhido como o seu veículo. ―  “Saudaremos suas 

dúvidas quanto a melhor prova de nossa inten-

ção, pelo sucesso com você”, ―  disse ele, ― 

passando a mencionar, entretanto, que há um 

ponto além do qual não é possível fornecer pro-

vas.

Ele convidou Moses a aplicar os padrões de Je-

sus, ― “Pelos seus frutos os conhecereis” e “não 

se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos 

abrolhos”, ― dizendo ainda que ele deveria con-

siderar aplicar todo o teor de seus ensinamentos 

a prova do que é ou não, Divino.

Para a prova definitiva, ―  Imperator continuou, 

―  Moses deveria contentar-se em esperar até 

que estivesse em sua companhia. O máximo que 

se pode esperar é o estabelecimento progressi-

vo de convicção. ―  “Nós queremos que você 

aplique a nós a mesma lei pela qual o Mestre jul-

gava. ―  A lei divina de julgar os outros como 

você mesmo gostaria de ser julgado”.

Moses pediu continuamente pelas identidades 

terrenas de Imperator e dos outros. Imperator 

inicialmente resistiu, informando Moses que reve-

lar seus nomes terrenos resultaria em lançar dúvi-

das adicionais e desnecessárias sobre a validade 

das mensagens. No entanto, Imperator mais tar-

de revelou os seus nomes, aconselhando a Mo-
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ses que eles não deveriam ser mencionados nos 

livros que ele haveria de escrever. Foi só depois 

da morte de Moses que as identidades foram tor-

nadas públicas por A. W. Trethewy em um livro 

intitulado: Os controles de Stainton Moses.

Imperator foi Malachias, o profeta do Antigo Tes-

tamento. Rector fora  Hipólito  de Roma, foi o 

mais importante teólogo do século III na Igreja 

antiga e Doctor fora Athenodorus. Imperator to-

mou instruções de Preceptor, que fora Elias. Pre-

ceptor, por sua vez, comungou diretamente 

com Jesus. Outros comunicadores incluíam Dani-

el, Ezequiel, João Batista, Salomão, Platão, Aris-

tóteles, Sêneca, Plotino, Alexandre Achillini, Al-

gazzali, Kabbila, Chom, Said, Roophal e Magus.

Moses retornou para o mundo dos espíritos em 

1892, mas logo o bando começou a se comuni-

car novamente em 1895 através da mediunidade 

de Sra. Leonora Evelina Simonds ou Leonora Pi-

per de Boston, Massachusetts, EUA. Até então, 

Piper tinha sido controlada pelos espíritos de Phi-

nuit e “George Pelham” (um pseudônimo para 

George Pellew).

A qualidade das mensagens que chegavam atra-

vés da Sra. Piper tinha começado a deteriorar-se 

e haviam indicações de que espíritos inferiores e 

levianos haviam sido capazes de controlar o orga-

nismo de Piper. Escritores falecidos como Sir Wal-

ter Scott e George Eliot supostamente comunica-

ram-se diretamente através das mãos de Piper, 

mas a natureza inferior e incompatíveis das comu-

nicações, sugeriam impostores.

Pellew e Phinuit gradualmente deram lugar a 

“Rector”, que lhes advertiu que organismo de 

Piper estava enfraquecendo e que precisava de 

um descanso. Posteriormente, enquanto Rector 

e o bando dos 49 utilizavam o organismo de Pi-

per, era com mais cuidado do que Pellew e Phi-

nuit poderiam proporcionar. Rector disse que 

eles (Pellew e Phinuit) estavam substituindo uma 

“melodia suave”, por um dialeto áspero, desar-

monioso e inculto, referindo-se principalmente a 

Phinuit.

Apesar de não ser “da Terra”, Rector esclareceu 

que Phinuit estava também vinculado às atrações 

de mentes terrenas. Ele advertiu ainda Dr. Ri-

chard Hodgson, o investigador-chefe dos 

fenômenos mediúnicos de Piper, para não confi-

ar demais em Pellew como infalível ou muito su-

perior, ou seja, muito avançado, para ser eficaz. 

― “Seu espírito é puro, sua mente sincera, toda 

a sua vida aqui é honrada e a ser respeitada por 

todos nós”, ― escreveu Rector através das mãos 

de Piper. ― “No entanto, gostaríamos de falar a 

verdade e dizer que o seu trabalho em seu cam-

po está completo”

Alguns pesquisadores questionaram se o espírito 

de Rector através da mediunidade de Piper era o 

mesmo que o Rector de Moses.

“É um quebra-cabeça”, ―  disse Sir Oliver 

Lodge, afirmando não acreditar que se tratava 

do mesmo bando de Imperator.

Logo depois de sua morte, em 1905, Dr. Richard 

Hodgson começou a se comunicar através de Pi-

per. Durante uma sessão em 1906 com Piper, o 

pesquisador George Dorr perguntou a Hodgson 

sobre Rector. Hodgson por sua vez, explicou que 

Rector é quem estava no controle completo da 

médium e que ele, Rector, era quem falava com 

ele próprio. Hodgson passou a dizer que Rector 

era quem realmente se comunicara e que estava 

constantemente sob a direção do Imperator.
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Os ensinamentos do bando de Imperator vieram 

lançar a luz sobre muitos pontos que permaneci-

am obscuros do velho testamento e, principal-

mente, sobre os dogmas da Igreja, derrubando 

os mitos religiosos criados pelos homens através 

de argumentos insofismáveis e racionais.

É, na literatura espiritualista, o que há de mais 

elevado nos ensinos de teor moral, com exem-

plos práticos e irretocáveis.

 

REFERÊNCIAS:

Barrett, Sir William, On the Threshold of the Un-

seen (New York: E.F. Dutton & Co., 1917).

Holt, Henry, On the Cosmic Relations (Boston 

and New York: Houghton Mifflin Company, 

1914).

Lodge, Sir Oliver, The Survival of Man  (London: 

Methuen & Co., Ltd., 1909)

Moses, William Stainton, Spirit Teachings (New 

York: Arno Press, New York, 1976, reprinted from 

1924 edition published by London Spiritualist 

Alliance)

Moses, William Stainton, More Spirit Teachings

Myers, F. W. H., Human Personality and its Survi-

val of Bodily Death (2 vols) (London: Longmans & 

Green, 1903; reprint, New Hyde Park, NY: Univer-

sity Books, Inc., 1961).

18

REVISTA CIÊNCIA ESPÍRITA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                 Março/2017



Um dos temas mais debatidos entre os 

estudiosos do Espiritismo é um conceito elabora-

do por Allan Kardec denominado Controle Uni-

versal do Ensino dos Espíritos. Interpretações 

sobre esse conceito são, constantemente, objeto 

de discussões entre os espíritas sobre sua real 

natureza e finalidade.

Podemos afirmar, sem sombras de dúvida, que 

toda a forma de conhecimento fundamenta seus 

sistemas de ideias em alguma concepção de ver-

dade, pois disso depende a garantia de sua pró-

pria legitimidade. Para que as proposições defen-

didas, no âmbito desses sistemas, possam se tor-

nar objeto válido de estudo e experiência, estas 

devem ser consideradas verdadeiras. O valor de 

verdade de uma proposição é determinado pelo 

uso de um critério de verdade, que consiste em 

um sinal capaz de distinguir se a mesma apresen-

ta características de refletir satisfatoriamente a 

natureza dos fatos. 

O Espiritismo, em busca dessa mesma garantia, 

também necessita do uso de critérios de verda-

de na confirmação dos princípios adotados em 

seu corpo doutrinário. Em sua fase inicial, o 

Espiritismo era um celeiro de ideias, muitas ve-

zes desconexas e sem parâmetros racionais que 

abonassem sua veracidade. Como consequência 

os espíritas formavam grupos com interpreta-

ções distintas sobre determinados princípios e 

não possuíam soluções efetivas para resolver di-

vergências doutrinárias, o que prejudicava a for-

mação de uma unidade. Para resolver este pro-

blema, Kardec buscou recursos para elaborar um 

critério de verdade capaz de desenvolver uma 

unidade principiológica.  
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Kardec, como homem integrado à filosofia e à 

ciência de seu tempo, empregou na elaboração 

de sua obra métodos e critérios do paradigma 

positivista, conforme esclarecido em A Gênese: 

“Como meio de elaboração, o Espiritismo 

procede exatamente da mesma forma que 

as ciências positivas, aplicando o método 

experimental”. 

Apesar dessa adesão ao modelo positivista, 

Kardec critica duramente alguns de seus aspec-

tos como o de não considerar como legítimas as 

evidências de natureza não observável, impres-

cindíveis na comprovação e pesquisa sobre a 

existência de uma realidade espiritual. Para ele, 

o princípio positivista da verificação poderia per-

feitamente ser aplicado nas pesquisas sobre 

fenômenos que transcendiam os domínios do 

mundo material. 

Os itens (escopo) que compõem o conhecimen-

to espírita podem ser empíricos ou metafísicos. 

Dentre estes, a maior parte é composta por ele-

mentos metafísicos, sobre os quais se tem algum 

conhecimento unicamente pelo relato e opinião 

dos Espíritos, no entanto, o processo para a ob-

tenção desse tipo de informação deve seguir pro-

cedimentos totalmente metódicos e experimen-

tais. Este, por exemplo, foi o processo adotado 

por Kardec na elaboração de sua magnum opus: 

“Da comparação e da fusão de todas as 

respostas, coordenadas, classificadas e 

muitas vezes retocadas no silêncio da me-

ditação, foi que elaborei a primeira edição 

de O Livro dos Espíritos” (Obras Póstu-

mas).

Kardec, diante da dificuldade existente em se 

comprovar as teorias expostas pelos Espíritos, 

defende que a aplicação de um processo de veri-

ficação sobre um conteúdo com menor nível de 

evidência empírica, teria que se fundamentar 

sobre um critério capaz de avaliar a sua condição 

de veracidade e através dos parâmetros de coe-

rência, convenção e espontaneidade. 

A concepção de um critério de verdade para 

aceitação de novos princípios espíritas é apresen-

tada, na edição de março de 1864 da Revista 

Espírita:

“Só a concordância pode dar-lhes a consa-

gração, pois aí está o único e verdadeiro 

controle do ensino dos Espíritos. Eis por 

que estamos longe de aceitar como verda-

des irrecusáveis tudo quanto ensinam indi-

vidualmente; um princípio, seja qual for, 

para nós só adquire autenticidade pela uni-

versalidade do ensinamento, isto é, por 

instruções idênticas, dadas em todos os 

lugares, por médiuns estranhos entre si e 

que não sofram as mesmas influências, no-

toriamente isentos de obsessões e assisti-

dos por Espíritos bons e esclarecidos.” 

Na edição de abril do mesmo ano, o critério kar-

dequiano é objeto de um artigo especial, rece-

bendo a denominação de Controle Universal do 

Ensino dos Espíritos. Tratava-se de um critério de 

verdade que estava inserido nos parâmetros de 

objetividade do positivismo, dentre eles a confi-
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ança de que a verdade estava contida nos fatos, 

sendo seu acesso adquirido por meio de seus 

registros documentados. Cabia, portanto, ao pes-

quisador o trabalho de reunir o maior número 

possível de documentos para através da compa-

ração e análise, obter a mais completa compreen-

são dos fatos, eliminando qualquer possibilidade 

de dúvida. Na perspectiva kardequiana as comu-

nicações obtidas por meio da mediunidade cons-

tituíam estes documentos necessários para averi-

guação da veracidade de seu conteúdo.

O critério do Controle Universal do Ensino dos 

Espíritos permitia dessa forma qualificar como 

válidas as teses defendidas pelos espíritos que 

adquirissem uma concordância universal. Esta 

convenção seria atestada no momento em que 

uma determinada proposição despontasse, em 

comunicações espontâneas em quantidade e va-

riedade suficientemente hábeis para análise, de 

forma a receber o aval de diferentes espíritos, 

pelo intermédio de diversos médiuns, situados 

em localidades distintas. Com estas característi-

cas as teorias reveladas pelos espíritos demons-

trariam o consenso necessário para serem classifi-

cadas como verdadeiras:

 
“Uma só garantia séria existe para o ensino dos 

Espíritos: a concordância que haja entre as revela-

ções que eles façam espontaneamente, servin-

do-se de grande número de médiuns estranhos 

uns aos outros e em vários lugares.” (Revista 

Espírita, abril de 1864). 

Aprovadas por este critério, as teses poderiam 

ser acolhidas e passariam, desta forma, a serem 

consideradas como um princípio doutrinário, pos-

sibilitando a composição de um sistema de idei-

as coerente. Kardec exemplifica o emprego des-

se parâmetro como condição essencial para a se-

leção de novas teorias, candidatas a integrarem 

o corpo doutrinário espírita, ao comentar sobre 

as ideias contidas na obra de Roustaing, Os Qua-

tro Evangelhos, em sua crítica publicada na edi-

ção de junho de 1866 da Revista Espírita:

“Convém, pois, considerar essas explica-

ções como opiniões pessoais dos Espíritos 

que as formularam, opiniões que podem 

ser justas ou falsas e que, em todo o caso, 

necessitam da sanção do controle univer-

sal, e, até mais ampla confirmação, não po-

deriam ser consideradas como partes inte-

grantes da doutrina espírita.”.

A adoção do critério do controle universal foi 

também uma resposta aos Espiritualistas france-

ses. Esse movimento, sob a liderança de 

Zéphyre-Joseph Piérart, discípulo do magnetiza-

dor Barão Du Potet, era a versão francesa do 

americano Espiritualismo Moderno Segundo 

eles, o projeto de Kardec era um movimento 

constituído de teorias precipitadas, entre elas a 

reencarnação, sem condições metodológicas de 

comprovar a veracidade das revelações dos espí-

ritos. 

Piérart, na primeira edição de sua Revista Espiri-

tualista, escreveu um artigo criticando a precipita-

ção dos espíritas em adotar novas teorias, ale-

gando que estas e outras deveriam ser melhor 

discutidas, antes de serem aceitas como princípi-

os doutrinários, por meio de uma “Académie Spi-

ritualiste”, uma instância que teria a função de 

analisar de forma isenta as novas revelações. Em 
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síntese, estes espiritualistas alegavam que O Li-

vro dos Espíritos era uma obra, cujas teorias esta-

vam destituídas de um consenso por parte do 

ensino dos Espíritos.

Com a adoção do critério do Controle Universal, 

o movimento espírita sob a coordenação de 

Kardec, antes acusado de ser imprudente, adqui-

riu superioridade metodológica em relação ao 

de seus críticos, pois estes jamais conseguiram 

implementar, com sucesso, um critério capaz de 

avaliar a veracidade das teorias nem a unidade 

de princípios. 

Apesar das vantagens que o critério do controle 

universal trouxe para o Espiritismo, ao longo da 

história, especialmente na formação do movi-

mento espírita brasileiro, este princípio foi relega-

do ao esquecimento, ao ponto de praticamente 

desaparecer da práxis espírita atual. O resultado 

foi o surgimento de intensas discordâncias doutri-

nárias, fomentadas por ideias cada vez mais obs-

curas, algumas até mesmo contraditórias em rela-

ção aos princípios básicos do Espiritismo.

Nas últimas décadas, alguns segmentos do 

Espiritismo brasileiro, na tentativa de resgatar a 

importância do controle universal, desenvolve-

ram uma interpretação particular sobre esse crité-

rio, que se tornou muito popular, quando estes 

conseguiram ampla divulgação de suas posturas, 

pela internet, no início dos anos 2000, em um 

período que ocorreu a ascensão das redes soci-

ais. 

Essa interpretação define o controle universal 

como um método que seleciona as teorias que 

podem ou não ser consideradas integrantes da 

Doutrina Espírita.  De acordo com essa concep-

ção, as obras fundamentais do Espiritismo, espe-

cialmente O Livro dos Espíritos e O Livro dos 

Médiuns, foram elaboradas por esse "método 

de aferição" que consistiu nos seguintes passos: 

Após acumular um número grande de comunica-

ções, de autoria de vários espíritos, com o con-

curso de diversos médiuns, passou-se a uma aná-

lise das teorias apresentadas, em cada mensa-

gem, em seguida, as que apresentavam contradi-

ções eram eliminadas e as concordantes eram 

selecionadas e finalmente publicadas.

Esse conceito constitui um equívoco de interpre-

tação que não encontra justificativa no pensa-

mento de Kardec que claramente qualificou o 

controle universal como um critério, jamais como 

um método. Além disso, esta crença não é con-

sistente com os fatos. Sobre o primeiro passo, 

por exemplo, é sabido que Kardec possuía uma 

boa quantidade de textos, obtidos junto aos 

seus círculos de pesquisa, mas que ainda esta-

vam longe de ser algo que pudesse ser conside-

rado como universal, oriundos de diversas locali-

dades do mundo. 

Nos primeiros anos de suas pesquisas, Kardec 

ainda não era tão famoso a ponto de contar uma 

rede ampla de colaboradores. Isso ele adquiriu 

depois, com a publicidade obtida com a Revista 

Espírita e a segunda edição de O Livro dos Espíri-

tos. Para se ter uma ideia, foi utilizado como ma-

terial de pesquisa para a elaboração da 1ª edi-

ção de O Livro dos Espíritos, cinquenta cadernos 

do círculo mediúnico frequentado por Victorien 

Sardou. Este material serviu, segundo alguns pes-

quisadores da história do Espiritismo, para elabo-

rar um roteiro de questões utilizadas nas pesqui-

sas com as médiuns Caroline e Julie Baudin. O 
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conteúdo das mensagens recebidas pelas irmãs 

era depois revisto através da comparação com 

as comunicações obtidas pela mediunidade de 

outros médiuns, “mais de dez” conforme infor-

mou Kardec, com especial destaque para a Se-

nhorita Japhet.

Esta primeira edição obteve um sucesso relativo, 

mas que ainda não havia garantido uma suprema-

cia das teses kardequianas frente aos outros mo-

vimentos concorrentes. A popularidade de 

Kardec começa, de fato, com a publicação da Re-

vista Espírita, onde com ela surge uma nova figu-

ra importante em seu trabalho, a do correspon-

dente. Estes missivistas ajudaram a divulgar as 

ideias espíritas e a ampliar o número de assinan-

tes da revista. 

Os correspondentes foram essenciais também 

para a ampliação e revisão de O Livros dos 

Espíritos em sua segunda edição, publicada 

em 1860, que contou com um número maior 

de colaboradores, entre espíritos e médiuns, 

porém, a contribuição dessas mensagens, ser-

viu muito mais ao propósito de apresentar novas 

teorias do que confirmar as da edição anterior. 

Algumas delas, inclusive, foram refutadas e rece-

beram revisão na nova edição. 

A segunda edição foi um sucesso muito maior 

do que a primeira, tendo seus exemplares esgo-

tados em poucos meses e sofrido várias reimpres-

sões em um curto espaço de tempo. Tal sucesso 

catapultou a fama de Kardec ainda mais na Fran-

ça e nos demais países da Europa, aumentando 

o número de adeptos e de correspondentes. 

Boa parte destes neófitos sentiu necessidade de 

conhecer as primeiras edições da Revista Espírita 

e, para atendê-los, Kardec mandou reimprimir 

todos os volumes publicados de 1858 a 1860.

Esta nova popularidade de Kardec promoveu o 

surgimentos das “viagens espíritas”, pois muitos 
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adeptos queriam ver o mestre, em suas localida-

des, falando ao vivo sobre o Espiritismo. Nestas 

excursões Kardec palestrou e conheceu, de per-

to, várias sociedades espíritas em formação, em 

cidades da França e da Bélgica.

Somente em março de 1864, que na Revista 

Espírita, Kardec declara que havia acumulado um 

grande número de comunicações, sobre os mais 

variados assuntos, oriundas de aproximadamen-

te mil centros espíritas de diversas partes do 

mundo.     

Além disso, não seria possível prever em quanto 

tempo iria se adquirir, sobre uma determinada 

teoria, um consenso de opinião por parte dos es-

píritos. Esperar por isso poderia levar anos, sem 

produzir uma explicação sobre um ponto especí-

fico. Kardec inclusive era consciente disso, e re-

solveu dar publicidade a várias teorias apresenta-

das pelos espíritos na Revista Espírita, até que 

adquirissem a confirmação ou refutação, no futu-

ro, pelo critério do controle universal:

“nela (na Revista Espírita) se desenham as 

diferentes fases do progresso da ciência 

espírita; enfim, nela vêm ensaiar-se, sob 

forma dubitativa, as teorias novas, que só 

podem ser aceitas depois de haverem re-

cebido a sanção do controle universal.” 

(Revista Espírita, novembro de 1864)

Uma das características fundamentais para a per-

petuidade do Espiritismo é a garantia da manu-

tenção de sua unidade doutrinária, que somente 

seria possível através de uma atividade coordena-

dora para a aceitação de novos princípios, ao 

mesmo tempo sendo capaz de evitar a inserção 

de teorias estranhas e incoerentes com os funda-

mentos do Espiritismo. Isto só seria possível com 

a utilização de um critério forte. Para Kardec, o 

controle universal poderia cumprir efetivamente 

este papel:

"Essa verificação universal constitui uma 

garantia para a unidade futura do 

Espiritismo e anulará todas as teorias con-

traditórias. Aí é que, no porvir, se encontra-

rá o critério da verdade." (Revista Espírita, 

abril de 1864). 

A utilização desse critério também como solução 

futura para o impasse entre teorias concorrentes 

dentro da própria Doutrina Espírita foi exemplifi-

cada por Kardec, na edição de maio de 1864 da 

Revista Espírita, ao tratar de como a sua possível 

introdução entre os espíritas americanos, resolve-

ria as diferenças doutrinárias com os europeus, 

especialmente, em relação à teoria da reencarna-

ção:

“Se os americanos repelissem a teoria euro-

peia, porque vem da Europa, aceitá-la-ão 

quando surgir em seu meio, pela própria 

voz dos Espíritos; cederão ao ascendente, 

não da opinião de alguns homens, mas ao 

controle universal do ensino dos Espíritos, 

esse poderoso critério, como o demonstra-

mos em nosso artigo sobre a autoridade da 

doutrina espírita; é apenas uma questão de 

tempo, principalmente quando houverem 

desaparecido as questões pessoais.” . 

O critério do controle universal estaria pronto 

para ser utilizado a partir da conclusão do proce-

dimento metódico e preliminar para formulação 
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do corpo doutrinário espírita. No caso de 

Kardec, sua atuação transcorreu da seguinte for-

ma: durante o processo de seleção de comunica-

ções mediúnicas, foi aplicado um critério que 

consistia em um controle de concordância mais 

restrito, que não tinha o objetivo de ainda consta-

tar a veracidade das informações, mas sim de ad-

quirir uma síntese do pensamento dos Espíritos, 

que participaram na composição das respostas 

às 501 questões que integraram a primeira edi-

ção de O Livro dos Espíritos, ou seja, cada res-

posta correspondia a uma amostra desse pensa-

mento. A este critério, somaram-se outros dois, 

o da coerência com os princípios fundamentais 

do Espiritismo e o da razão e do bom senso. 

Superadas as etapas de análise, as teorias apre-

sentadas nas comunicações estavam aptas, a par-

tir de então, a receber o aval ou a refutação pelo 

critério do controle universal. Na maior parte das 

situações, o consenso necessário para a aplica-

ção desse princípio não era atingido de maneira 

imediata, de forma que compunha um critério 

sem época ou momento definido para ser utiliza-

do. 

Constitui, portanto, um equívoco pensar que O 

Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns foram 

elaborados através deste controle, pois na verda-

de, depois de concluídos, contendo seus princípi-

os e teorias, é que ficaram prontos para serem, 

então, analisados por este critério. Algum tempo 

depois, diante das comunicações obtidas, em di-

versos centros, pelos seus colaboradores, o con-

trole pôde ser aplicado para ver se as ideias, pre-

sentes nas duas obras, encontrariam consenso 

universal. Sobre isso, em abril de 1864, Kardec 

comentou na Revista Espírita:

"O que deu lugar ao êxito da doutrina ex-

posta em O Livro dos Espíritos e em O Li-

vro dos Médiuns foi que em toda a parte 

todos receberam diretamente dos Espíri-

tos a confirmação do que esses livros con-

têm.".

Em 1868, em A Gênese, Kardec é ainda mais ex-

plícito ao afirmar que a consolidação pelo crité-

rio da concordância só ocorreu com o passar do 

tempo, em relação às teorias apresentadas em O 

Livro dos Espíritos:

"O Livro dos Espíritos só teve consolidado o 

seu crédito, por ser a expressão de um pen-

samento coletivo, geral. Em abril de 1867, 

completou o seu primeiro período decenal. 

Nesse intervalo, os princípios fundamentais, 

cujas bases ele assentara, foram sucessiva-

mente completados e desenvolvidos, por 

virtude da progressividade do ensino dos 

Espíritos.".

Após o século XX, com o desenvolvimento dos 

conceitos epistemológicos, o paradigma positivis-

ta sofreu duras críticas sobre sua capacidade de 

estabelecer critérios consistentes na verificação 

da confiabilidade de uma teoria. Apesar disso, 

na atualidade, muitas de suas ideias continuam 

em discussão, especialmente as que inspiraram 

o critério kardequiano do controle universal, uma 

vez que nas ciências humanas este paradigma 

ainda predomina. 

O critério do controle universal tem característi-

cas que o fazem transcender a sua época e o pa-

radigma epistemológico que o inspirou, pois 
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mesmo com a ascensão de novas ideias, é possí-

vel encontrar no pensamento de autores contem-

porâneos, concepções semelhantes sobre 

formas de se resolver o dificílimo problema da 

constatação da verdade. 

Cabe ainda ressaltar que embora este critério ob-

tenha confiança acerca das informações obtidas 

por meio do intercâmbio mediúnico, de forma 

alguma se pode afirmar que por tal parâmetro 

de concordância temos inequivocamente a ex-

pressão de uma verdade absoluta ou permanen-

te, uma vez que o sistema de ideias do 

Espiritismo forma um conhecimento contingen-

te, não definitivo, que se encontra em constante 

a p e r f e i ç o a m e n t o .   
 As informações tidas como verdadeiras 

pelo critério kardequiano, longe de figurarem 

como infalíveis e inquestionáveis, representam o 

conjunto de suposições e de crenças vigente en-

tre determinada coletividade espiritual que atin-

giram um patamar de consenso, e por isso são 

dignas de serem analisadas e compreendidas, 

até que novas informações mais precisas possam 

substituí-las. Tal condição dessas teorias, como 

verdades transitórias, é ressaltada por Delanne:

“Ciência progressiva, o Espiritismo se ba-

seia na revelação dos Espíritos. Ora, estes, à 

medida que progridem, e nós avançamos 

intelectualmente, descobrem verdades no-

vas, de modo que seu ensino é gradativo e 

se amplia à medida que eles próprios se tor-

nam mais instruídos.” (O Espiritismo Peran-

te a Ciência).

Em sua proposta original, o controle universal 

funcionava como instrumento capaz de elaborar 

hipóteses espíritas que, num primeiro momento, 

estariam integradas a um campo especificamen-

te transcendente, mas com o avançar das pesqui-

sas poderiam se converter em objetos passíveis 

de abordagem empírica. É o que ocorreu, por 

exemplo, com a teoria espírita da reencarnação 

que, chancelada por meio deste critério, inicial-

mente fora um princípio metafísico, mas que ad-

quiriu, mais tarde, condições experimentais que 

lhe ampliaram o suporte fático e teórico para o 

desenvolvimento desta teoria.

A concepção deste critério foi uma estratégia in-

teligente de Kardec, que permitiu ao Espiritismo 

não só manter uma unidade doutrinária através 

da coerência entre os princípios como também a 

formar um sistema de ideias com condições de 

explicar variados fenômenos de natureza psíqui-

ca e espiritual, tornando-o um moderno paradig-

ma filosófico e científico, apresentando as condi-

ções necessárias para merecer a atenção de di-

versas áreas do conhecimento. A sua redescober-

ta, no momento atual, poderia auxiliar no desen-

volvimento e ampliação do conhecimento 

espírita, bem como aperfeiçoar as pesquisas no 

âmbito da relação entre filosofia, ciência e espiri-

tualidade.

Herivelto Carvalho, servidor público municipal em Ibatiba ES; Mem-

bro e Delegado da CEPA – Associação Espírita Internacional.
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INTRODUÇÃO

Existe um interesse constante por parte do públi-

co geral espírita sobre o "passe magnético" e 

sobre as energias que possam ser produzidas pe-

las mãos de médiuns, curandeiros ou manipula-

dores e meditadores em geral. A nomenclatura 

vem mudando ao longo do tempo e permanece 

diferente entre regiões e crenças mas tudo indi-

ca que se fala da mesma “força”, isto é, de uma 

bio-energia recorrente em sua essência. Essa 

energia é projetada pelas mãos, algo diferente 

dos termos meditativos (mentais)  que apenas 

alteram a “sintonia” por parte dos receptores/pa-

cientes.

Monezi (2003 e 2013) fez experimentos com ca-

mundongos e com humanos (respectivamente), 

ficando evidente que a imposição das mãos pare-

ce melhorar o sistema imunológico e sistema psi-

cológico de seres submetidos à ela.  

Por muito tempo a imposição das mãos vem sen-

do utilizada como uma transmissão de energia 

não detectável, ou pertencente somente ao mun-

do espiritual, mas seria isso verdade?

Baumann (2013) e outros pesquisadores testa-

ram 100 pessoas para verificar se existia, e em 

que quantidade, a emissão de fótons provenien-

te de suas mãos. Os resultados sugeriram que 

ocorre uma emissão extremamente elevada, ape-

nas no momento intencional, proveniente de pes-

soas intituladas de médiuns, curandeiros ou mani-

puladores de energia (ki, reiki etc). Existe uma 

possível explicação/constatação de que essa 
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RESUMO

O passe é uma prática comum no meio espírita, consiste tecnicamente da crença da transmissão de energia de uma pessoa para outra. Acredita-

se que tal energia pode ser mantida na água e que pode ser percebida por médiuns videntes.

Este experimento buscou evidenciar o potencial de fluidificação das águas em centros espiritas diferentes, análogo às análises interpretativas de 

uma médium vidente, em descobrir amostras de água que passaram por um “passe” misturadas a amostras de água neutra. Encontramos resul-

tados muito acima do acaso nos experimentos realizados, evidenciado que a crença espirita demonstra-se coerente com os resultados obtidos. 

Foram observadas uma série de características que são importantes para o conhecimento espirita e isso merece investigações e estudos futuros.
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“energia" seja do tipo fóton, mais precisamente 

chamada de bio-fóton, amplamente estudada no 

meio médico atual[1].

Tsuyoshi (2005) testa a energia KI (passe espirita) 

sobre células cancerígenas, percebendo uma re-

dução das alterações celulares, positivamente 

evidenciando melhorias nessas estruturas biológi-

cas, eliminando o efeito placebo.

Dentro dos pressupostos indicados acima, Abat-

te e Fontana (2016) testaram essa “energização” 

na água sob equipamento bioeletrográfico (má-

quina de Kirlian), evidenciando e confirmando os 

resultados, isto é, houve alteração na luminescên-

cia das amostras que receberam o passe, compa-

radas à amostra controle (neutra).

Moreira Freire e Silva (2015) efetuaram uma 

experiência com a fluidificação da água, expon-

do à uma médium garrafas de água para que ela 

identificasse apenas as amostras fluidificadas/e-

nergizadas. Em apenas uma rodada de teste o 

índice de acerto foi de 80% nas amostragens 

(5% de chance ao acaso).

O presente estudo pretende replicar o experi-

mento de Moreira Freire e Silva, aprimorando o 

método e elevando o número de dados e amos-

tragem, testando assim diversas formas de 

passe.

OBJETIVOS

O principal objetivo desse trabalho é verificar a 

interpretação de amostras de água fluidificada, 

segundo o campo espiritual baseado na interpre-

tação de um Médium Vidente e mensurar estati-

camente a correlação da capacidade mediúnica 

de visão com possíveis interpretações ao acaso. 

Foi convidada uma médium que demonstrou ca-

pacidades mediúnicas empíricas (observadas in 

loco) da vidência em análise e diferenciação de 

águas “magnetizadas”.

Como objetivos secundários, testamos e compa-

ramos diferentes Centros Espíritas e os tipos de 

“passes” nas amostragens, para distinguir locais 

de maior potencial em energização.

MATERIAIS E MÉTODO

A presente pesquisa se baseia num sistema bino-

mial, onde amostras de água podem ou não ter 

sido submetidos a uma sessão de passe.

Para o experimento se utilizou 10 garrafas de 

água mineral  de 500ml (n=10), lacradas e de 

mesmo lote,  para cada rodada.

Antes do inicio de cada sessão, todas as 10 

amostras “neutras” (nulas a qualquer procedi-

mento) foram apresentadas à médium com a fina-

lidade de se identificar, segundo sua interpreta-

ção mediúnica, alguma amostra com característi-

cas diferentes como brilho alterado ou cor, sen-

do assim tentou-se eliminar uma possível “conta-

minação prévia” em algumas das amostras antes 

da experimentação. Caso ocorresse alguma alte-

ração identificada, a EC (Experimentadora Che-

fe) substituiria por outra para a mesma verifica-

ção, até que todas fossem tidas como “neutras” 

ou “não magnetizadas” antes de serem levadas 

para a seleção e sessão de passe.

De posse de todas as amostras entendidas como 

“neutras”, a EC entrega as amostras ao EA (Expe-

rimentador Auxiliar). Este teve como objetivo se-
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parar e numerar as garrafas e escolher aleatoria-

mente quais e quantas delas seriam submetidas 

ao passe. Essa característica no método torna a 

MV e a EC cegas para a seleção escolhida.

A sessão de passe ocorreu um dia antes de cada 

sessão de experimentação com a médium, garan-

tindo tempo hábil ao EA para organizar todas as 

amostras e entregar no dia seguinte no local da 

reunião. O EA não presenciou as sessões afim de 

evitar qualquer possível indução da médium.

Cada uma das garrafas recebeu um número de 1 

a 10, devendo a médium separar as amostras em 

que ela “viu”  ou entendeu estarem com colora-

ção ou brilho alterados.

Feito isso a EC anotou as seleções, atribuindo 

sim para as amostras entendidas como fluidifica-

das/energizadas e não para as amostras descarta-

das.

Ao finalizar a sessão (para cada rodada de teste) 

a EC telefonou para o EA e recebeu os respecti-

vos números de cada garrafa que passou pelo 

passe. Tudo foi anotado na mesma tabela e isso 

se repetiu por 7 rodadas idênticas, ao longo de 

vários meses. Foram anotados os erros e acertos 

conforme as amostras levadas para o passe.

  

Observações:

A Médium - Foi convidada pela EC após observa-

ções empíricas das faculdades mediúnicas de vi-

dência;

Centro Espírita - Foram utilizados diferentes insti-

tuições e meios de passe, inclusive o coletivo  e 

individual para testar a constância dos resulta-

dos, não alterando assim o modus operandi de 

cada casa.

Nas últimas duas rodadas se manteve a rotina do 

experimento, no entanto se optou em controlar 

as amostragens, ou seja, na penúltima rodada 

não se fluidificaram as amostras  (nenhuma delas) 

e na última rodada se fluidificaram as 10 amos-

tras, tudo com o intuito de testar a real capacida-

de da médium.

RESULTADOS

Após 7 rodadas de experimentação, temos a se-

guinte tabela de erros e acertos:

Preliminarmente os resultados apontam para con-

dições variadas, no entanto é importante enfati-

zar que cada rodada de testes ocorreu após as 

seguintes condições de passes:

Rodada 1: Passe ocorrido em casa espirita karde-

cista tradicional, fluidificação ocorreu no colo do 

EA;

Rodada 2: Passe ocorrido em casa espirita mista. 

A fluidificação ocorreu sem intervenção de 

médiuns, ficando as garrafas sobre uma mesa/al-

tar para receber passe coletivo;

Rodada 3:  Passe ocorrido em grupo Santo Dai-

me. A fluidificação ocorreu com as garrafas no 

colo do EA e médium estava em transe inconsci-

ente (incorporação);

Rodada 4: Passe ocorrido diretamente com 

médium kardecista em sessão “no lar”. As garra-

fas foram fluidificadas diretamente pelo médium;

Rodada 5: Passe ocorrido em casa kardecista tra-

dicional.
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Rodada 6: Amostras sob controle, nenhuma foi 

fluidificada.

Rodada 7: Passe ocorrido sob controle nas 10 

garrafas em casa espirita kardecista.

Temos ciência de que o uso não exclusivo numa 

única casa espirita para o passe tornou os resulta-

dos mais complexos, no entanto pelo fato de tal 

estudo se tratar ainda de exploratório, acredita-

mos que seja de suma importância uma atenção 

a todas as variáveis.

Na rodada 1 nada de anormal ocorreu e se espe-

ravam que as 10 garrafas fossem identificadas. 

Isso não veio a ocorrer mas manteve um índice 

igual ao da pesquisa de Moreira Freire e Silva 

(2015).

Na rodada 2 houve um fator relevante que cha-

mou a atenção dos envolvidos na pesquisa. Con-

forme descrito acima, as amostras de água não 

foram tocadas e nem lhes foi dirigido passe isola-

do, acreditando-se que a “espiritualidade" faria 

a fluidificação. Ao se levar as amostras para a 

médium vidente, a mesma informa categorica-

mente que nenhuma delas estaria fluidificada. 

Para mantermos o método do presente estudo, 

decidimos manter o índice de acerto de 80%, 

uma vez que o EA havia escolhido duas amostras 

para o passe.

Na rodada 3 não se observou algo significativo, 

mesmo assim o índice de acerto foi o esperado 

para o acaso, mas não para evidenciar qualquer 

demonstração mediúnica.

Na rodada 4 se optou em testar um passe isola-

do em um procedimento familiar. Em experimen-

to bioeletrográfico (Fontana e Abatte), a mesma 

condição apontou como nula à fluidificação, mas 

para fins de exploração, se pretendeu replicar o 

feito com uma médium vidente.

Na rodada 5 o passe ocorreu em um Centro 

Espirita de cultura kardecista tradicional, no en-

tanto o resultado de 6/10 foi levemente acima 

do esperado para o acaso, demonstrando fracas 

evidências de fluidificação ou então momento 

anímico da médium.

Já em momento de controle, na rodada 6, nenhu-

ma das amostras foram fluidificadas, mesmo as-

sim se manteve a rotina de sessão com a 

médium afim de não induzi-la. Ela informa cate-

goricamente, como o foi na rodada 2, que nenhu-

ma das amostras possuía diferença ou alteração 

de cor e/ou brilho. Essa opção conferiu acerto 
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RODADA 1 RODADA 2 RODADA 3 RODADA 4 RODADA 5 RODADA 6  RODADA 7

8 acertos 8 acertos 6 acertos 6 acertos 6 acertos 10 acertos 10 acertos

80% 80% 60% 60% 60% 100% 100%

p=0.05 p=0.05 p=0.2 p=0.2 p= 0.2 p=0,00097 p=0,00097
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raro de 100%, demonstrando perfeita e adequa-

da estimativa para a mediunidade de visão.

Na rodada 7 se optou por outro controle, intenci-

onalmente fluidificando-se todas as 10 garrafas 

amostra.

DISCUSSÃO

Um grande número de variáveis implicam numa 

análise ampla complicada. Foi percebido a neces-

sidade de um melhor controle do processo de 

passe para estudos futuros, ou seja, é recomen-

dado que a(o) médium vidente reconheça e iden-

tifique médiuns passistas com a real capacidade 

de fluidificação da água, isso ajudaria a isolar e 

analisar de forma mais objetiva a mediunidade 

de visão e seus fatores anímicos.

Se a mediunidade de vidência reflete uma consci-

entização do “eu” para determinar uma percep-

ção visual do estado de espirito, isso nos parece 

explicar adequadamente a presença anímica no 

momento das sessões, explicando assim determi-

nados erros, contrariando a crença de que a me-

diunidade de visão possa a vir de algo análogo a 

uma realidade tridimensional (condição de encar-

nado). Se não o fosse dessa forma seria difícil de 

explicar o motivo de qualquer erro, esperando 

um acerto de 100% para todas as rodadas com o 

passe adequado.

É importante considerar que a médium, em de-

terminados sessões, não conseguiu perceber 

amostras de que passaram pelo passe, algo que 

conflita as análises por não sabermos se tratou-

se de “falha mediúnica” ou não execução ade-

quada do passe. Por outro lado, ocorreu o fato 

da médium perceber algumas amostras como 

energizadas e estas não terem passado por qual-

quer tipo de passe. Isso sugere estudos futuros 

referentes a contaminação de energia, embora 

entendemos isso como pouco provável uma vez 

que, em mesma rodada, resultado assim teria 

que pressupor transferência de energia e não 

contaminação (acertos e erros cruzados).

Se Baumann et al (2013) estiverem certos, ape-

nas uma parcela da população possui tal capaci-

dade demonstrada e, ainda desses ditos 

médiuns, curandeiros, manipuladores de energia 

etc, alguns não conseguiram demonstrar quanti-

dade significativa comparada com pessoas nor-

mais. Isso ocorrendo de fato pode explicar boa 

parte dos insucessos de nossa médium vidente, 

principalmente por nosso método possuir a falha 

no controle dos médiuns passistas que atuaram 

como colaboradores.

A MV relatou por várias vezes durante as roda-

das de pesquisa que algumas amostras de água 

apresentavam cores nítidas e variadas, sendo 

muitas das vezes com cor (intensidade) extrema-

mente fraca, quase “imperceptível”, sugerindo 

coerência com os resultados observados por Bau-

mann (2013) nos experimentos UV.

Um momento marcante em nosso estudo foi o 

fato de uma sessão incluir o dito “passe coleti-

vo”, onde as amostras de água (duas) foram colo-

cadas sobre um altar, diante de uma foto do men-

tor da casa, esperando que elas fossem “energi-

zadas” por seu (ou um) espírito. Ao se levar tais 

amostras, misturadas com as demais (oito) neu-

tras, a MV informa que não via qualquer fluidifica-

ção na garrafas, sugerindo que o passe coletivo 

(sem aplicação direta das mãos) não surtiu efeito 

no liquido presente nas mesmas. Isso nos fez re-

ver alguns estudos, principalmente de MONEZI 
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(2003) onde ficou evidente a alteração do siste-

ma imunológico em camundongos sob imposi-

ção das mãos, mas não de outros que estavam 

na mesma sala (grupo controle e grupo placebo). 

Isso nos sugere que a atual prática do passe cole-

tivo deve ser melhor estuda e revista uma vez 

que em nosso experimento o efeito nos pareceu 

nulo. Recomendamos mais experimentos dedica-

dos a comparar índices de acerto entre passe co-

letivo e passe isolado sobre amostras de águas.

CONCLUSÃO 

Avaliando os índices de acerto e erro por parte 

da MV entendemos que todos refletiram resulta-

do acima do esperado para o acaso, sendo que 

em dois deles o acerto foi de 100% (p=0,00097) 

ficando evidente uma elevada capacidade mediú-

nica de visão e sua real existência. Em virtude de 

poucas amostragens ainda se faz necessário repli-

cações porém recomendamos que haja controle 

sobre o “médium passista”. 

Entendemos que a presença de algum fator aní-

mico esteve presente, sugerindo que a visão seja 

um produto da conscientização por parte do 

“eu” sob os objetos testados.
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INTRODUÇÃO AO MAGNETISMO E AO 
SONAMBULISMO

A cura pelo magnetismo não é algo novo, re-
montando a história dos povos antigos, encon-
tramos relatos das técnicas e testemunhos dos 
seus efetivos resultados, muitos registrados em 
escritos nos papiros e até esculpidos em pedras 
nas paredes de templos como os do Antigo Egi-
to, descrevem a utilização terapêutica da imposi-
ção das mãos sobre os doentes. 

O que hoje nós conhecemos por “passe” surgiu 
inicialmente como ritual empregado nas crenças 
religiosas primitivas, e que tinha seu efeito ates-
tado pelo resultado do dia a dia. As civilizações 
antigas não teorizavam muito, mas exerciam a 
técnica instintivamente. Encontramos no Velho 
testamento em II Reis, contada por Naamá: 
“pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-
ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, 
moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restaura-
ria o leproso”.

 No Egito, as pessoas eram socorridas pe-
los sacerdotes nos templos da deusa Ísis, bus-
cando alivio das suas dores através da imposi-
ção das mãos e através da utilização de poções, 
extratos e bebidas medicinais sagradas. Temos 

o mesmo testemunho na história dos demais po-
vos na Caldéia, na Índia, na Grécia, em Roma e 
em praticamente todas as civilizações e povos, 
incluindo os nativos indígenas.

 O historiador Heródoto destaca que na 
Grécia e em Roma, dezenas de santuários existi-
am exclusivamente para a cura através da impo-
sição das mãos. Galeno, um dos fundadores da 
medicina moderna empregava a técnica e tam-
bém fazia diagnósticos que “recebia” durante o 
“sono”. Não seria este o sono sonambúlico mag-
nético ou êxtase? Hipócrates, Avicena, Paracel-
so e centenas de gênios da terapêutica e da me-
dicina também faziam uso da imposição das 
mãos, da gesticulação e da hipnose. 

 Desde o período primitivo da nossa ciên-
cia, o magnetismo tem sido empregado para a 
cura. É de se espantar que seja tão pouco co-
nhecido, e encarado como uma questão apenas 
de crença e fé, muito provavelmente pelo em-
prego incorreto e ineficaz, reduzindo considera-
velmente os seus efeitos salutares e curadores. 

Engana-se quem acredita que a força do magne-
tismo para a cura, reside unicamente na questão 
religiosa, de dogmas e crenças. O magnetismo 
animal é uma ciência positiva, e nos dias atuais, 
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desde o desabrochar do método científico, pas-
sou por estudos e foi objeto de trabalhos acadê-
micos que procuravam demonstrar seus limites e 
aplicações, sob o rigoroso método científico em 
algumas universidades pelo mundo, inclusive no 
Brasil pela USP (Universidade de São Paulo). 

 Grande parte do ceticismo e do desprezo 
dado ao passe magnético tem explicação aparen-
te, pelo ridículo que os próprios utilizadores fa-
zem dele. Neste método de tratamento terapêu-
tico, a razão do resultado está intimamente liga-
da a força magnética do aplicador como na natu-
reza da enfermidade do paciente. Por outra; 
nem todos os “passistas” conhecem, ou estão 
aptos a realizar a aplicação do “passe” magnéti-
co, e do mesmo modo, nem todos os pacientes 
conseguem notar os resultados de imediato. Isso 
se dá principalmente porque o “passe” magnéti-
co deve ser encarado como um tratamento, com 
várias aplicações ao longo dos dias, e não so-
mente uma única aplicação. Também e principal-
mente pelo modo como age a distribuição do 
fluido magnético nas regiões debilitadas do cor-
po, as melhoras na aplicação do “passe” magné-
tico ocorrem a níveis muito sutis, embora uma 
observação atenta ao longo dos dias, demonstre 
seu modo de ação e as melhoras da qualidade 
de vida das pessoas. 

 Para uma classificação mais didática, va-
mos separar os “passistas” magnetizadores em 
três categorias.

- 1 -

Os magnetizadores clássicos, seguem somente 
as instruções de Mesmer[1]. Embora seja raro en-
contrar um magnetizador que siga estritamente 
as técnicas magnéticas como explicadas e ensina-
das por Mesmer, dá-se a eles o nome de magne-
tizadores mesméricos. Estes não fazem uso do 
hipnotismo, do estado letárgico nem do 
sonambulismo.

Uma das características do método terapêutico 
de Mesmer, conta-nos um grande estudioso do 

tema[2]: […] Era a provocação das crises, segui-
das de convulsões e de outras manifestações his-
téricas. Na maioria das vezes o doente debatia-
se, agitava-se violentamente, parecia, finalmen-
te, desfalecer e entrar em calma, tendo os seus 
sintomas aliviados. Junto às tinas (baquet[3]), pro-
videnciava-se uma sala acolchoada guarnecida 
de almofadões, para onde eram transportados 
os pacientes em estado convulsivo. Ali, eles es-
trebuchavam à vontade, sem o perigo de se ma-
chucarem.

Atualmente os magnetizadores mesméricos utili-
zam-se da gesticulação das mãos, do topo da ca-
beça em direção aos membros ou órgãos em mo-
vimentos circulares ou retos. Mas não chegam a 
provocar crises letárgicas. Seu objetivo é unica-
mente a doação própria e/ou a distribuição de 
Fluído Magnético do paciente, que fica acumula-
do especialmente na região da cabeça ou outros 
membros específicos. Portanto, geralmente não 
se verifica crises marcantes, nem convulsões, ou 
manifestações histéricas, embora seja possível 
todos estes sintomas em alguns[4] pacientes.

Ilustração do Baquet Mesmérico: 

- 2 -

A segunda classe de magnetizadores, é um des-
envolvimento e uma extensão da primeira, reali-
zam aplicações mais longas e provocam o esta-
do hipnótico e sonambúlico através do sugestio-
namento, ou seja, o estado mediúnico provoca-
do. Esta classe de magnetizadores é ainda mais 
rara. Conta-nos o ilustre Prof. Hernani, como sur-
giu de modo oficial esta técnica:
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[1] Descobridor e organizador da Ciência do Magnetismo Animal /  [2] Professor Hernani Guimarães Andrade, foi um Cientista Espírita e estudio-
so de vários temas relacionados, como o magnetismo animal, a Transcomunicação Instrumental e a mecânica da reencarnação, entre outros. /  
[3]Equipamento criador por Mesmer para potencializar e magnetizar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. / [4] Algumas pessoas possuem 
sensibilidade aguçada para a magnetização, podem apresentar alguns sintomas desagradáveis que depois de um breve período se normalizam.  
Isto também depende a qualidade do fluido sendo distribuído, ou doado.
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Ilustração da indução ao estado sonambúlico:

 “Discípulo fiel de Mesmer, o marquês Armand 
Jacques Chastenet de Puységur (1751-1825) foi, 
na França, um dos seus mais ilustres seguidores. 
A ele se atribui a descoberta do hipnotismo. 
Puységur era um marquês, um homem abastado 
e filantropo. Abraçara as ideias de Mesmer por 
diletantismo e por se ter apaixonado pelo mag-
netismo animal. Assim, enquanto Mesmer, em 
Paris, atendia às elites parisienses, ociosas e ávi-
das de novidades, o marquês de Puységur, em 
Buzancy, acudia gratuitamente à pobreza. Uma 
multidão procurava o marquês, o qual se esforça-
va por medicar seus clientes rigorosamente de 
acordo com as prescrições do seu mestre.

Certa ocasião, Puységur foi procurado para so-
correr um jovem pastor, de 18 anos, chamado 
Victor Race. Ele estava enfermo, sofria de dores 
nas costas, respirava com dificuldade e necessita-
va de ser tratado pelo marquês. Este aplicou-lhe 
os passes magnéticos, como era da praxe. Qual 
não foi a surpresa de Puységur quando, em lugar 
das reações costumeiras, espasmos, convulsões, 
etc., o paciente mergulhou tranquilamente em 
sono profundo! Puységur tentou despertar o pas-
torzinho, sacudindo-o. Mas debalde! O jovem 

continuou a dormir profundamente. O marquês 
ordena-lhe, então, que se levante. Surpresa mai-
or, o rapaz ergue-se dormindo e, de olhos fecha-
dos, perambula pelo quarto como se estivesse 
acordado e de olhos abertos. Comportava-se 
como um sonâmbulo comum que, à noite, se 
afasta da cama e, dormindo, caminha por quais-
quer lugares, beirais, telhado, terraços de difícil 
acesso, etc., tendo os olhos cerrados.

Puységur, interessado na sua nova descoberta, 
procurou investigar melhor aquele singular esta-
do de sono acordado e vigília dormente. Tentou 
repetir a mesma condição noutras pessoas, usan-
do o magnetismo e a sugestão verbal. Teve êxi-
to.

Procurou dar ordens pós-hipnóticas, isto é, suge-
rir uma dada tarefa para o paciente cumprir de-
pois de acordado. Foi bem-sucedido. O sujeito 
cumpria à risca a ordem dada durante o sono, 
após haver retornado ao estado de vigília. As su-
gestões dadas em estado de hipnose eram mais 
atuantes e, por este método, também se obti-
nham as curas. Foi assim que Victor, o jovem pas-
tor doente, ao acordar, se viu livre dos seus sinto-
mas. Estava curado.

Naturalmente, Mesmer e outros magnetizadores 
já haviam observado o transe sonambúlico, seme-
lhante ao obtido por Puységur. Mas não lhe pres-
taram a devida atenção. Mais ainda, ele obser-
vou que, numa ocasião, Victor Race, ao ser leva-
do ao estado hipnótico, mostrou-se possuidor 
de impressionantes faculdades paranormais: via 
à distância e, com os olhos fechados, obedecia 
às ordens mentais de Puységur (telepatia) e fala-
va com uma linguagem acima das suas possibili-
dades culturais. Puységur havia descoberto o hip-
notismo!

O marquês comunicou a sua descoberta à Acade-
mia de Medicina, chamando a atenção dos cien-
tistas para a nova forma de curar através do sono 
induzido magnético. A Academia de Medicina 
mostrou-se interessada na questão e nomeou co-
missões para estudarem os casos. Uns relatórios 
foram a favor e outros contra, sem haver uma opi-
nião unânime. Finalmente, em 1837, instituiu-se 
um prêmio para se dirimirem as dúvidas. Mas, ao 
contrário do que se esperava, a prova não envol-
via qualquer demonstração de cura pela hipno-
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se. Ofereciam-se 3000 francos ao hipnotizador 
que apresentasse um sonâmbulo capaz de enxer-
gar através de obstáculos opacos!

Jamais qualquer paciente passaria numa prova 
destas. Basta que se cite o exemplo da filha do 
Dr. Pigaire, cuja clarividência havia sido atestada 
por Arago. A garota, de 12 anos apenas, cujos 
olhos foram totalmente vendados pelos experi-
mentadores, mostrou que podia ver perfeitamen-
te os objetos, mesmo nestas condições. Pois 
bem, o veredito dos doutos acadêmicos foi con-
trário. Chegaram à conclusão de que embora ri-
gorosamente blindados os seus olhos, a sua fa-
culdade da visão não podia ser descartada por 
ter ela uma vista fisiológica normal; não era 
cega, logo… E a questão do hipnotismo foi arqui-
vada pela Academia[5].

- 3 -

Por último, nós temos o magnetizador espírita, 
que realiza unicamente a reposição de fluído 
magnético utilizando somente a imposição das 
mãos, sem qualquer gesticulação. Nas duas pri-
meiras classes descritas anteriormente, para que 
a magnetização seja efetiva, se faz necessário 
que o magnetizador possua a faculdade medianí-
mica, ou seja, que tenha um certo grau de desen-
volvimento que permita a manipulação dos fluí-
dos magnéticos próprios ou alheios, sem a neces-
sidade de um assistente desencarnado. Não exis-
te fórmula para descobrir se o magnetizador tem 
ou não a faculdade, mas é certo que todo Ser 
Humano dotado de organismo tem em potencial 
a faculdade medianímica e a pode desenvolvê-la 
através do exercício, e para descobri-la é somen-
te através da experimentação, tentativa e acerto. 
Selecionei abaixo um breve dicionário espírita 
com as palavras que se relacionam a medianimi-
dade, a mérito de esclarecimento e compreen-
são dos leitores:

 Medianímico  [do latim mediu +  anima + -ico]- 
Qualidade do poder dos médiuns; faculdade de 
intermediário através dos recursos de sua pró-
pria alma.

Medianimidade  [do latim mediu + anima + -ida-
de]- Faculdade dos médiuns. Sinônimo de mediu-
nidade. Essas duas palavras, amiúde, são empre-
gadas indiferentemente. Querendo fazer uma dis-
tinção, poder-se-ia dizer que mediunidade tem 
um sentido mais geral; medianimidade, um senti-
do mais restrito. Ver: mediunidade.

Ilustração do passe espírita:

Médium [do latim medium= meio, intermediário] 
– 1. Pessoas acessíveis à influência dos Espíritos, 
e mais ou menos dotadas da faculdade de rece-
ber e transmitir suas comunicações. Para os Espí-
ritos, o médium é um intermediário, um instru-
mento segundo a natureza ou o grau da faculda-
de mediúnica. Esta faculdade depende de uma 
disposição orgânica especial, suscetível de 
desenvolvimento.  2.  Há uma diversidade de 
médiuns: falantes (psicofonia), escreventes (psico-
grafia), videntes, audientes, curadores, etc..

Mediunato [do latim medium + actu]- Nome cria-
do pelos Espíritos, para significar a missão provi-
dencial dos médiuns, a ação mediúnica que eles 
desenvolvem durante a reencarnação.

Mediunidade  [do latim  medium + -idade] –
 1. Faculdade que a quase totalidade das pesso-
as possuem, umas mais outras menos, de senti-
rem a influência ou ensejarem a comunicação 
dos Espíritos, tanto que Allan Kardec afirma se-
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 [5] Fodor, N. - Encyclopaedia of Psychic Science, USA; University Books, 1974, p. 45.
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rem raros os que não possuem rudimentos de 
mediunidade. 2. Em alguns, essa faculdade é os-
tensiva e necessita ser disciplinada, educada; em 
outros, permanece latente, podendo manifestar-
s e e p i s ó d i c a e e v e n t u a l m e n t e . 
Ver: medianimidade.

Quando o magnetizador não tem a qualidade 
medianímica em grau já desenvolvido, o “passe” 
só é efetivo se junto a ele houver um Espírito 
que saiba operar o seu fluido magnético e espiri-
tual, e aplicá-lo, ainda assim a transfusão ocorre 
de modo muito menos efetivo e intenso, como 
ocorreria se o “passista” possuísse a faculdade 
medianímica, e também o auxílio dos desencar-
nados. De modo geral, a simples reposição de 
fluido espiritual, ou seja, proveniente do próprio 
desencarnado que tenha os conhecimentos ne-
cessários, funciona satisfatoriamente. 

Os fluídos magnéticos “espirituais” atingem os 
centros nervosos através do períspirito do pacien-
te, pela manipulação do magnetismo doado 
pelo encarnado e aplicador, utilizando-se princi-
palmente do seu condicionamento mental e mo-
ral, pois isto determinará a qualidade e a intensi-
dade do fluido a ser transmitido. Por isso, é im-
prescindível que o magnetizador espírita mante-
nha a mente serena, tranquila e confiante naqui-
lo que está fazendo, pois está sendo utilizado 
por um Espírito.

Quando o magnetizador espírita possui a qualida-
de medianímica em grau desenvolvido, ele não 
necessita necessariamente da assistência de um 
desencarnado para aplicação do “passe”. Ele 
também é capaz de ir muito além, induzindo o 
paciente ao estado cataléptico, anestésico e con-
sequentemente no estado sonambúlico que 
pode chegar até a lucidez. É sobre este estado 
que nós faremos o objeto de estudo desta tercei-
ra parte do artigo.

 Porque classifiquei a aplicação do magne-
tismo em três categorias?

Para evitar confusões, e separar a técnica espírita 
de outras técnicas, uma vez que Kardec circuns-
creveu a aplicação magnética espírita, a simples 
imposição das mãos, pensamento sereno, arden-
te no desejo de auxiliar e se doar ao próximo, 
sem movimentos escandalosos e metódicos, 

sem a indução ao estado hipnótico, cataléptico e 
sonambúlico.

Sabemos através de alguns biógrafos que 
Kardec havia planejado a publicação de uma 
obra sobre a utilização do magnetismo junto ao 
espiritismo, ciências irmãs como ele a classifica-
va, no entanto retornou ao mundo dos espíritos 
antes que pudesse traçar as primeiras linhas, dei-
xando somente um breve desenvolvimento e 
aplicação através dos artigos publicados na Revis-
ta Espírita.

É importante deixar claro que independente da 
técnica sendo utilizada, o fluido magnético e sua 
forma de ação é a mesma para todos, até mes-
mo pelos povos antigos.

 A mediunidade natural e a mediunidade 
provocada.

Antes que os fenômenos mediúnicos espontâ-
neos viessem a surgir de modo frequente e gene-
ralizado em 1848, havia uma Doutrina “Magnéti-
ca” criada logo após a desencarnação de Mes-
mer, por alguns dos seus adeptos. Ela ficou co-
nhecida na França como “Escola Espiritualista”, 
mas que não tinha relação com o Espiritualismo 
Moderno e Espiritismo, pois estes dois movimen-
tos ainda não existiam oficialmente. Podemos 
citar dois dos principais adeptos de Mesmer que 
deram grande impulso a esta escola: Armand 
Jacques Chastenet de Puységur (1751-1825), Jo-
seph Philippe François Deleuze (1753-1835)

Uma das razões pelo qual Kardec resolveu em-
pregar o termo Espiritismo para a Doutrina dos 
Espíritos, foi para se destacar desta Escola Espiri-
tualista e evitar confusões e associações inexa-
tas.

O estado mediúnico pode ser provocado através 
do magnetismo. E nós estamos recheados de tes-
temunhos de uma quantidade inumerável de 
magnetizadores espíritas, espiritualistas ou não, 
de antes, durante e depois de Kardec, que de-
monstraram de modo claro e evidente a obten-
ção de comunicações patentes, através do esta-
do de sonambulismo magnético provocado.

Alguns adeptos de Mesmer (em especial o Mar-
quês de Puységur), descobriram que a persistên-
cia na magnetização induzia “alguns” pacientes 
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ao um estado peculiar de hipnotismo. Neste esta-
do o paciente estava propenso ao sugestiona-
mento pelo magnetizador, que utilizava deste es-
tado mental peculiar para tratar problemas trau-
máticos em acontecimentos marcantes, na infân-
cia ou madureza, medos e fobias.  Também para 
a realização de pequenas intervenções cirúrgicas 
sem a necessidade de cloroformização. 

Através do estado de hipnose, milhares de paci-
entes foram submetidos a procedimentos cirúrgi-
cos complexos, sem esboçar qualquer reação de 
dor ou desconforto, e sem ter consciência do 
que se passava durante o procedimento e sem 
despertar da letargia até o comando do seu mag-
netizador.

Há um relato interessante de uma senhora mag-
netizada por Barão Du Potet, que passou por 
uma cirurgia em uma das axilas para a retirada 
de um tumor do tamanho de uma laranja, que 
ao acordar, já suturada e com os curativos, per-
guntou aos enfermeiros quando começaria o pro-
cedimento, relatando posteriormente seu espan-
to ao verificar que já havia sido operada e nada 
havia sentido, que repousava em sono profundo 
de que não se lembrava. 

Conta-nos Prof. Hernani:

“O mais extraordinário uso da hipnose foi feito 
pelo cirurgião escocês James Esdaile (1808-
1859), o qual através do emprego do hipnotismo 
fez, com total êxito, mais de 3 mil intervenções 
cirúrgicas cerca de 300 delas de profundidade e 
gravidade consideráveis sem o emprego de anes-
tesia química e da assepsia”.

 Estes e outros casos não são raros, e estão 
abundantemente relatados em dezenas de livros 
sobre magnetismo, que podem ser encontrados 
na internet, inclusive em português. Mas não 
para por aí. 

O magnetismo vai muito longe; uma vez atingi-
do o estado hipnótico de letargia, o sugestiona-
mento pode induzir o paciente ao estado sonam-
búlico. Este estado se dá quando ocorre o afrou-
xamento dos laços magnéticos que prendem a 
alma ao corpo, permitindo a encarnado ver e ou-
vir com os sentidos espirituais, trafegar pelo mun-
do espiritual, interagir tanto com seu subconsci-
ente como terceira pessoa e com os Espíritos, 

fica apto a receber instruções e informações pes-
soais diversas, ou alternativamente servir como 
“médium” entre os assistentes encarnados e os 
Espíritos, tanto pela psicografia ou pela psicofo-
nia, ou como mero observador relatando por sua 
própria voz, o que testemunha com os demais 
sentidos espirituais. É este estado peculiar, inten-
so que a Ayahuasca proporciona no organismo 
humano.

O SONAMBULISMO SEGUNDO A CIÊNCIA 
ESPÍRITA

Recorrendo a Codificação, especificamente ao 
Livro dos Espíritos, segunda edição, começando 
pelo Sonambulismo natural e inconsciente após 
o despertar:

(Grifos do autor)

425 O sonambulismo natural tem relação com os 
sonhos? Como se pode explicá-lo? - É uma situa-
ção de independência do Espírito mais completa 
do que no sonho, porque então suas faculdades 
abrangem maior amplidão e passa a ter percep-
ções que não tem no sonho, que é um estado 
de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, 
o Espírito atinge a plena posse de si, é inteira-
mente ele mesmo; os órgãos materiais, estando 
de alguma forma em catalepsia, não recebem 
mais as impressões exteriores. Esse estado se ma-
nifesta principalmente durante o sono. É o mo-
mento em que o Espírito pode deixar provisoria-
mente o corpo, estando este entregue ao indis-
pensável repouso da matéria.

Quando os fatos do sonambulismo se produzem, 
é que o Espírito, preocupado com uma coisa ou 
outra, se entrega a uma ação qualquer que ne-
cessita da utilização de seu corpo, do qual se ser-
ve, então, de uma maneira semelhante ao que 
se faz com uma mesa ou com qualquer outro ma-
terial no fenômeno das manifestações físicas, ou 
até mesmo de vossa mão, no caso das comunica-
ções escritas.

Nos sonhos de que se tem consciência, os ór-
gãos, incluindo o da memória, começam a des-
pertar e recebem imperfeitamente as impressões 
produzidas pelos objetos ou as causas exteriores 
e as comunicam ao Espírito, que, em repouso, 
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não se apercebe a não ser de sensações confu-
sas e frequentemente sem nexo e sem nenhuma 
razão de ser aparente, misturadas que estão com 
vagas lembranças, seja desta ou de existências 
anteriores.

Fica então fácil compreender por que os sonâm-
bulos, enquanto no estado sonambúlico, não 
têm nenhuma lembrança do que ocorreu, e por 
que os sonhos, dos quais se conserva a memó-
ria, não têm muitas vezes o menor sentido. Digo 
muitas vezes porque pode acontecer que sejam 
a consequência de uma lembrança precisa de 
acontecimentos de uma vida anterior e, algumas 
vezes, até mesmo uma espécie de intuição do 
futuro.

426 O sonambulismo chamado magnético[6] 
tem relação com o sonambulismo natural?

– É a mesma coisa; a diferença é que ele é provo-
cado.

____________________

Para uma melhor didática, separamos o 
sonambulismo nas seguintes subcategorias. 

A) O sonambulismo natural, verificado geralmen-
te durante o “sono comum”, mas que pode se 
apresentar em estado de vigília, e pode, algu-
mas vezes, fazer com que a pessoa se locomova 
da cama e possa perambular pela casa, abrindo 
portas e ir até outros lugares. De modo geral ao 
despertar, o sonâmbulo nada se recorda do que 
viu e se espanta por se ver longe da cama, sua 
última recordação. Podemos classificá-lo tam-
bém como uma faculdade mediúnica ainda im-
perfeitamente desenvolvida, ou em passível de 
se desenvolver.

 B) O sonambulismo lúcido natural, que é 
uma faculdade mediúnica em melhor desenvolvi-
mento e que pode ocorrer voluntariamente atra-
vés do próprio desejo do médium, ou involuntari-
amente em ocasiões diversas. Neste estado, o 
sonâmbulo lembra-se imperfeitamente das vi-
sões e comunicações que teve durante o transe, 
após despertar. Este estado geralmente se alcan-

ça após exercícios de condicionamento mental 
com o propósito de ter controle sobre o fenôme-
no.

C) O sonambulismo magnético, provocado pela 
sugestão hipnótica de um magnetizador, muito 
utilizado no século 19 e 20, para o diagnóstico 
de doenças em terceiros, e entrar em comunica-
ção com os Espíritos. Em geral, o sonambulo 
não se lembra de nada após o despertar do tran-
se, mas é capaz de responder questões feitas 
por terceiros, tal como psicografar (enquanto no 
estado sonambúlico)

D) O sonambulismo lúcido provocado por sub-
stâncias psicoativas como a Ayahuasca, estado 
este que proporciona lucidez do que se vê e 
ouve durante o transe e a lembrança após o des-
pertar. Embora não seja via de regra, pode acon-
tecer que após o despertar muito pouco se lem-
bre daquilo que se viu, restando somente uma 
vaga lembrança das impressões que se teve. A 
isso credita-se o merecimento do médium e tam-
bém ao exercício da faculdade. Nesta subcatego-
ria do fenômeno, a pessoa tem controle sobre o 
seu corpo, podendo interagir com outros encar-
nados, dar conta do que está vendo ou sentido, 
mexer seus membros, deslocar-se, etc.  

Liberto mais ou menos da matéria, o Espírito do 
sonâmbulo, seja provocado ou seja natural, 
pode atingir um estágio mais apurado do fenô-
meno, denominado Êxtase Sonambúlico. Veja-
mos:

439 Que diferença existe entre o êxtase e o 
sonambulismo?

– O êxtase é um sonambulismo mais depurado; 
a alma do extático é ainda mais independente.

440 O Espírito do extático penetra realmente 
nos mundos superiores?

– Sim, ele os vê e compreende a felicidade da-
queles que os habitam. Deseja, por isso, lá per-
manecer. Mas existem mundos inacessíveis aos 
Espíritos que não são suficientemente depura-
dos.
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[6] Sonambulismo magnético, lúcido ou não é o termo adotado para distinguir quando o fenômeno é provocado por um magnetizador através 
da sugestão durante a aplicação do “passe” magnético.
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No rol das faculdades mediúnicas, a do 
sonambulismo lúcido extático, (êxtase sonambúli-
co), sem dúvida, constitui uma experiência mar-
cante e intensa. O mundo espiritual, mesmo que 
observado imperfeitamente se abre às vistas 
com todo seu esplendor e magnitude, Espíritos 
de todas as classes podem interagir, a Alma do 
encarnado pode trafegar por esferas e regiões 
que vislumbram e impressionam, recolhe lições e 
aprendizados, tem sensações embora impreci-
sas, análogas ao que só os Espíritos libertos po-
dem ter na sua plenitude. Podem comunicar-se 
com os Espíritos dos seus familiares, amigos e 
guias, sente as emanações dos pensamentos dos 
encarnados e desencarnados que preenchem o 
Fluido Cósmico Universal[7] e formam uma cor-
rente visivelmente distinguível. No entanto exis-
tem vários graus, e o acesso a todas as essas ca-
racterísticas podem não se dar a partir de uma 
única experiência. 

Pode constituir também, para as pessoas excessi-
vamente materialistas, viciosas ou imbuídas em 
profundo sentimento de culpa, medo ou arrepen-
dimento, experiências ruins, com ataques de pâ-
nico e medo. Seguindo o princípio da sintonia e 
da reciprocidade, a razão da experiência reside 
unicamente no seu estado físico, espiritual e 
emocional, mais ou menos equilibrado.

Ressalto também os limites daquilo que se vê no 
estado sonambúlico extático. Pois em pessoas 
excessivamente crédulas, sem estudo prévio, ela 
impressiona e pode fanatizar, especialmente ao 
se considerar que tudo o que se vê e ouve como 
fato. É imprescindível lembrar que entre os Espíri-
tos como entre os homens também há desones-
tos, zombeteiros e fanfarrões, que se comprazem 
em causar o mal, o engano e perturbações psico-
lógicas de toda a espécie. Somados a isso, te-
mos as criações fluídicas do pensamento. 
Formas e lugares que são criados pelo próprio 
pensamento inconsciente do médium, sugerem 
uma visita, quando na verdade, o subconsciente 
está somente tentando criar analogias em formas 
abstratas, mas que são embaralhadas pela neces-
sidade de filtrar a informação através do cérebro 
humano. Preconceitos e ideias terrenas, procuran-
do compreender o que somente o Espírito liber-
to pode ter exata ideia.

443 Existem coisas que o extático pretende ver 
e que são evidentemente fruto de uma imagina-
ção impressionada pelas crenças e preconceitos 
terrenos. Tudo o que vê não é, então, real?

– O que vê é real para ele, mas como seu Espíri-
to está sempre sob a influência das ideias terre-
nas pode vê-lo à sua maneira ou, melhor dizen-
do, pode se exprimir numa linguagem apropria-
da a seus preconceitos ou às ideias em que foi 
educado, ou aos vossos, a fim de melhor se fazer 
compreender. É, principalmente, nesse sentido 
que ele pode errar.

444 Que grau de confiança se pode depositar 
nas revelações dos extáticos?

– O extático pode, muito frequentemente, se en-
ganar, principalmente quando pretende penetrar 
naquilo que deve permanecer em mistério para 
o homem, porque então revelará suas próprias 
ideias ou se tornará joguete de Espíritos engana-
dores que se aproveitam de seu entusiasmo para 
fasciná-lo.

445 Que consequências se pode tirar dos 
fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não 
seriam uma espécie de iniciação à vida futura?

– É, verdadeiramente, a vida passada e a vida fu-
tura que o homem entrevê. Se estudar esses 
fenômenos, aí encontrará a solução de mais de 
um mistério que sua razão procura inutilmente 
penetrar.

446 Os fenômenos do sonambulismo e do êxta-
se poderiam se conciliar com o materialismo?

– Aquele que os estuda de boa-fé, sem preven-
ções, não pode ser nem materialista nem ateu.

Nesta categoria de fenômenos de emancipação 
da alma, nós temos também a dupla vista, facul-
dade de ver peculiaridades e detalhes que ordi-
nariamente estão ocultos, através da visão da 
alma, mesmo em estado de vigília.
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[7] Fluido Cósmico Universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inu-
merável variedade dos corpos da Natureza.
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447 O fenômeno conhecido como dupla vista ou 
segunda vista tem relação com o sonho e o 
sonambulismo?

– Tudo isso é a mesma coisa. O que chamais de 
dupla vista é ainda o Espírito que está mais livre, 
embora o corpo não esteja adormecido. A dupla 
vista é a vista da alma.

Vamos nos debruçar sobre esta classe de 
fenômenos para podermos compreendê-los de 
modo mais íntimo.

RESUMO TEÓRICO DO SONAMBULISMO, DO 
ÊXTASE E DA DUPLA VISTA

455 Os fenômenos do sonambulismo natural se 
produzem espontaneamente e são independen-
tes de toda causa exterior conhecida. Contudo, 
o organismo físico de algumas pessoas pode ser 
especialmente dotado para isso e os fenômenos 
podem, então, ser provocados artificialmente, 
por um magnetizador[8].

 O estado designado sob o nome de 
sonambul ismo magnético só di fere do 
sonambulismo natural porque é provocado, en-
quanto o outro é espontâneo.

 O sonambulismo natural é um fato notório 
que ninguém mais põe em dúvida, apesar do as-
pecto maravilhoso dos seus fenômenos. O que 
tem, então, de mais extraordinário ou de mais 
irracional o sonambulismo magnético? Apenas 
por ser produzido artificialmente, como tantas 
outras coisas? Os charlatães, dizem, o têm explo-
rado. Eis uma razão a mais para não o deixar nas 
mãos deles. Quando a ciência o tomar para si, 
admitindo-o, o charlatanismo terá bem menos 
crédito sobre as massas. Contudo, enquanto isso 
não acontece, o sonambulismo natural ou artifici-

al é um fato, e como contra fatos não há argu-
mentos, se propaga, apesar da má vontade de 
alguns, e isso até mesmo na ciência, onde pene-
tra por uma infinidade de pequenas portas em 
vez de ser aceito pela porta da frente. Quando 
estiver plenamente firmado lá, será preciso con-
ceder-lhe direito de cidadania.

 Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais 
que um fenômeno fisiológico, é uma luz lançada 
sobre a psicologia; é aí que se pode estudar a 
alma, porque ela se mostra descoberta. Ora, um 
dos fenômenos pelos quais a alma ou Espírito se 
caracteriza é a clarividência, independentemente 
dos órgãos ordinários da vista. Os que contes-
tam esse fato se apoiam no argumento de que o 
sonâmbulo nem sempre vê como se vê pelos 
olhos e nem sempre vê conforme a vontade do 
experimentador. É natural. E devemos nos surpre-
ender que, sendo os meios diferentes, os efeitos 
não sejam os mesmos? É racional querer efeitos 
idênticos quando o instrumento não existe mais? 
A alma tem suas propriedades assim como o 
olho tem as suas; é preciso julgá-las em si mes-
mas e não por comparação.

 A causa da clarividência tanto no 
sonambulismo magnético quanto no natural é a 
mesma: é um atributo da alma, uma faculdade 
inerente a todas as partes do ser incorpóreo que 
está em nós e cujos limites são os mesmos da 
própria alma. O sonâmbulo vê todos os lugares 
aonde sua alma possa se transportar, seja qual 
fora distância.

 Na visão à distância, o sonâmbulo não vê 
as coisas do lugar em que está seu corpo e sim 
como por um efeito telescópico. Ele as vê pre-
sentes e como se estivesse no lugar onde elas 
existem, visto que sua alma lá está em realidade. 
É por isso que seu corpo fica como se estivesse 
aniquilado e parece privado de sensações até o 
momento em que a alma vem retomá-lo.
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[8] É imprescindível lembrar e deixar claro, que a mediunidade segundo a Ciência Espírita, não precisa ser provocada por substâncias. Ela deve 
ser desenvolvida naturalmente em quem possui o seu gérmen. Embora nem todas as pessoas sejam propensas a apresentar o estado sonambúli-
co magnético apesar da tentativa por vários magnetizadores pois alguns organismos apresentam-se muito refratários ao hipnotismo, ao estado 
cataléptico e ao estado sonambúlico, devido a predisposições físicas que somente agora no século 21 começamos a compreender. Estudos de 
neuroimagem nos dão uma ideia de como age o cérebro durante o transe mediúnico, e segundo alguns neurocientistas, o sonambulismo e a 
mediunidade em geral, pode estar relacionada a glândula pineal, sugerindo uma íntima relação entre a produção do DMT por ela com o estado 
mediúnico (O DMT é sintetizado pelo corpo humano. Não existem ainda respostas conclusivas sobre as funções deste DMT internamente, e 
nem certeza sobre qual órgão responsável por esta produção - mas a função é dada à epífise neural. Há, no meio científico, uma série de aponta-
mentos e teorias a este respeito). Possibilitando as visões e experiências ditas espirituais.
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 Essa separação parcial da alma e do corpo 
é um estado anormal que pode ter uma duração 
mais ou menos longa, mas não indefinida; é a 
causa do cansaço que o corpo sente após um 
certo tempo, principalmente quando a alma se 
entrega a um trabalho ativo.

 O órgão da visão na alma ou Espírito não é 
circunscrito e não tem um lugar determinado, 
como no corpo físico, o que explica por que os 
sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão 
especial. Eles veem porque veem, sem saber 
como ou por que, pois para eles, como Espíritos, 
a vista não tem sede própria. Ao se reportarem 
ao seu corpo, essa sede lhes parece estar nos 
centros onde a atividade vital é maior, principal-
mente no cérebro, na região epigástrica, ou no 
órgão que, para eles, é o ponto de ligação mais 
intenso entre o Espírito e o corpo.

 O poder da lucidez sonambúlica não é ilimi-
tado. O Espírito, mesmo completamente liberto 
do corpo, está limitado em suas faculdades e co-
nhecimentos de acordo com o grau de perfeição 
que atingiu, e mais ainda por estar ligado à maté-
ria da qual sofre influência. Por causa disso é que 
a clarividência sonambúlica não é comum, nem 
infalível. Muito menos se pode contar com sua 
infalibilidade quanto mais se desviado objetivo 
proposto pela natureza e quanto mais se faz dela 
objeto de curiosidade e experimentação.

 No estado de desprendimento em que se 
encontra, o Espírito do sonâmbulo entra em co-
municação mais fácil com outros Espíritos encar-
nados ou não encarnados; essa comunicação se 
estabelece pelo contato dos fluidos que com-
põem os períspiritos e servem de transmissão 
para o pensamento, como o fio na eletricidade.

 O sonâmbulo não tem, portanto, necessida-
de de que o pensamento seja articulado pela 
fala: ele o sente e adivinha, é o que o torna extre-
mamente impressionável às influências da atmos-
fera moral em que está. É também por isso que 
uma assistência numerosa de espectadores, e 
principalmente de curiosos mal-intencionados, 
prejudica o desenvolvimento dessas faculdades, 
que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas, 
e não se desdobram com toda a liberdade como 
numa reunião íntima e num meio simpático. A 
presença de pessoas mal-intencionadas ou anti-

páticas produz sobre o sonâmbulo o efeito do 
contato da mão sobre a planta sensitiva.

 O sonâmbulo vê às vezes seu próprio Espí-
rito e seu próprio corpo; são, por assim dizer, 
dois seres que lhe representam a dupla existên-
cia, espiritual e corporal, e, entretanto, se confun-
dem pelos laços que os unem. Nem sempre o 
sonâmbulo se dá conta dessa situação e essa du-
alidade faz com que muitas vezes fale de si 
como se falasse de outra pessoa; é que, às ve-
zes, é o ser corporal que fala ao espiritual e, ou-
tras, é o ser espiritual que fala ao corporal.

 O Espírito adquire um acréscimo de conhe-
cimento e experiência a cada uma de suas exis-
tências corporais. Ele os esquece em parte, du-
rante sua encarnação numa matéria muito gros-
seira, mas sempre se lembra disso como Espírito.

 É por isso que certos sonâmbulos revelam 
conhecimentos além da instrução que possuem 
e até mesmo superiores às suas aparentes capaci-
dades intelectuais. A inferioridade intelectual e 
científica do sonâmbulo quando acordado não 
interfere, portanto, em nada nos conhecimentos 
que pode revelar. De acordo com as circunstânci-
as e o objetivo a que se proponha, pode tirá-las 
de sua própria experiência, na clarividência das 
coisas presentes ou do conselho que recebe de 
outros Espíritos, ou ainda do seu próprio Espíri-
to, que, podendo ser mais ou menos avançado, 
pode então dizer coisas mais ou menos certas.

 Pelos fenômenos do sonambulismo, tanto 
o natural quanto o magnético, a Providência nos 
dá a prova irrecusável da existência e indepen-
dência da alma e nos faz assistir ao espetáculo 
sublime da liberdade que ela tem; assim, nos 
abre o livro de nossa destinação. Quando o so-
nâmbulo descreve o que se passa à distância, é 
evidente que ele vê, mas não pelos olhos do cor-
po; vê a si mesmo e sente-se transportado para 
lá; há, portanto, naquele lugar algo dele, e esse 
algo, não sendo seu corpo, só pode ser sua alma 
ou Espírito.

 Enquanto o homem se perde nas sutilezas 
de uma metafísica abstrata e incompreensível 
para pesquisar as causas de nossa existência mo-
ral, Deus coloca diariamente ao alcance de nos-
sos olhos e nossas mãos os meios mais simples e 
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evidentes para o estudo da psicologia experi-
mental.

O êxtase é o estado em que a independência da 
alma e do corpo se manifesta de maneira mais 
sensível e torna-se de certo modo palpável.

 No sonho e no sonambulismo, a alma per-
corre os mundos terrestres. No êxtase, penetra 
num mundo desconhecido, dos Espíritos eté-
reos, com os quais entra em comunicação, sem, 
entretanto, ultrapassar certos limites que não te-
ria como transpor sem romper totalmente os la-
ços que a ligam ao corpo. Sente-se num estado 
resplandecente completamente novo que a cir-
cunda, harmonias desconhecidas na Terra a arre-
batam, um bem-estar indefinível a envolve. A 
alma desfruta por antecipação da beatitude ce-
leste e pode-se dizer que põe um pé sobre o li-
miar da eternidade.

No estado de êxtase o aniquilamento do corpo 
é quase completo; tem apenas, por assim dizer, 
a vida orgânica e sente que a alma está a ele liga-
do apenas por um fio que um pequeno esforço 
extra faria romper para sempre.

 Nesse estado, todos os pensamentos ter-
restres desaparecem para dar lugar ao sentimen-
to puro, que é a própria essência de nosso ser 
imaterial. Inteiramente envolto nessa contempla-
ção sublime, o extático encara a vida apenas 
como uma paragem momentânea. Para ele tanto 
o bem quanto o mal, as alegrias grosseiras e mi-
sérias aqui da Terra são apenas incidentes fúteis 
de uma viagem cujo término que avista o deixa 
feliz.

 Os extáticos são como os sonâmbulos: sua 
lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu 
próprio Espírito, conforme for mais ou menos ele-
vado, estará também igualmente apto a conhe-
cer e compreender as coisas. Há neles, algumas 
vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez 
ou, melhor dizendo, sua exaltação prejudica sua 
lucidez. É por isso que suas revelações são fre-
quentemente uma mistura de verdades e erros, 
de coisas sublimes e absurdas ou até mesmo ridí-
culas. Os Espíritos inferiores se aproveitam, fre-
quentemente, dessa exaltação, que é sempre 
uma causa de fraqueza quando não se sabe repri-
mi-la, para dominar o extático, e se fazem passar 

aos seus olhos com aparências que o prendem 
às ideias e preconceitos que têm quando acorda-
do. Isso representa uma dificuldade e um perigo, 
mas nem todos são assim; cabe a nós julgar fria-
mente e pesar suas revelações na balança da ra-
zão.

 A emancipação da alma se manifesta às ve-
zes no estado de vigília e produz o fenômeno co-
nhecido como dupla vista ou segunda vista, que 
dá àqueles que dela são dotados a faculdade de 
ver, ouvir e sentir além dos limites de nossos sen-
tidos. Eles percebem coisas distantes em todas 
as partes onde a alma estenda sua ação; eles as 
veem, por assim dizer, pela visão ordinária e por 
uma espécie de miragem.

 No momento em que se produz o fenôme-
no da dupla vista, o estado físico do indivíduo é 
sensivelmente modificado; o olhar tem algo de 
vago: olha sem ver; a fisionomia toda reflete um 
ar de exaltação. Constata-se que os órgãos da 
vista ficam alheios ao processo porque a visão 
persiste, apesar dos olhos fechados.

 Essa faculdade parece, para aqueles que 
dela desfrutam, tão natural como a de ver; é 
para eles uma propriedade normal do seu ser e 
não lhes parece excepcional. O esquecimento se 
segue em geral a essa lucidez passageira da qual 
a lembrança, cada vez mais vaga, acaba por de-
saparecer como a de um sonho.

 O poder da dupla vista varia desde a sensa-
ção confusa até a percepção clara e nítida das 
coisas presentes ou ausentes. No estado rudi-
mentar, dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, 
uma espécie de certeza em seus atos que se 
pode chamar de precisão do golpe de vista mo-
ral.

Um pouco mais desenvolvida, desperta os pres-
sentimentos; ainda mais desenvolvida, mostra os 
acontecimentos ocorridos ou em via de ocorrer.

 O sonambulismo natural ou artificial, o êxta-
se e a dupla vista são apenas variedades ou mo-
dificações de uma mesma causa. Esses 
fenômenos, assim como os sonhos, estão na lei 
da natureza; eis por que existiram desde todos 
os tempos. A história nos mostra que foram co-
nhecidos e até mesmo explorados desde a mais 
alta Antiguidade e neles está a explicação de di-
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versos fatos que os preconceitos fizeram conside-
rar sobrenaturais. – Allan Kardec

O SONAMBULISMO E O EXTATISMO 
PROVOCADOS PELA AYAHUASCA

Resumo das observações

As afirmações a seguir constituem unicamente a 
opinião pessoal do autor, de um ponto de vista 
particular e segundo sua experiência pessoal, 
seja da Doutrina Espírita, seja dos Grupos Espiri-
tualistas que fazem utilização da substância en-
teógena como ponte para o crescimento pesso-
al, para aplicações medicinais e/ou crenças religi-
osas.

Os grupos xamânicos que conduzem as cerimôni-
as de ayahuasca, costumam associar a palavra 
ritual, a estes encontros, pois eles seguem rotei-
ros estabelecidos para cada etapa. O funciona-
mento dos institutos e grupos organizados que 
conduzem os rituais com Ayahuasca, muito se 
assemelham ao que nós encontramos de modo 
geral nos Centros Espíritas. Porém, ficam geral-
mente localizados em chácaras ou sítios, ou ain-
da, bem afastados dos centros urbanos, embora 
não seja via de regra. Pela razão de que são en-
contros relativamente longos e que exigem uma 
certa acomodação e sintonia com a natureza. Al-
gumas Igrejas do Santo Daime e vertentes, utili-
zam unicamente assentos. O silencio e a imersão 
em meio a natureza é um fator muito positivo, 
quase sempre um diferencial que intensifica o 
contato com o magnetismo terrestre e animal.

Estes grupos, geralmente dispõem de um espa-
ço para a acomodação de colchonetes e sacos 
de dormir, para que a experiência se aproxime 
mais dos grupos nativos que se reuniam ao redor 
do fogo para consagrar as medicinas sagradas. 
No entanto, isso não significa que os participan-
tes devam ficar imóveis nas suas acomodações. 
É prática comum a dança e a livre expressão do 
corpo, e isto constitui uma importante parte do 
ritual, aparentemente auxiliando muitas pessoas 
a se libertar de uma excessiva timidez.  

Há sempre um dirigente, responsável por condu-
zir os trabalhos e garantir que tudo ocorra dentro 
das regras e limites exigidos para um bom ritual. 

Também e principalmente os trabalhadores do 
local, auxiliares e ajudantes que executam as tare-
fas mais comuns de manutenção principalmente 
auxiliando outros participantes com suas necessi-
dades, amparando e acolhendo as reações advin-
das da utilização das medicinas, que quase sem-
pre causam forte abalo físico e emocional em al-
gumas pessoas. 

O contexto religioso, observado nas Igrejas do 
Santo Daime tem uma mecânica um pouco distin-
ta. Durante a maior parte do trabalho, utilizam-se 
da dança mecanizada típica e disciplinada, deno-
minada “bailado”. Esta ritualística nasceu com o 
senhor Raimundo Irineu Serra, tal como as vesti-
mentas especiais, denominadas “fardas” e a utili-
zação do maracá, instrumento indígena que se 
credita a função de auxiliar na concentração du-
rante o estado emancipatório quando tocado jun-
tamente com os cânticos, denominados de hiná-
rios. Podemos classificar seguramente tal prática 
como uma ritualística religiosa tradicional do San-
to Daime e também de suas vertentes, embora 
cada qual tenha suas próprias vestimentas e práti-
cas um tanto quanto diferentes, o “bailado”, os 
“hinários”, o uso do “maracá” e do “violão”, são 
um ponto em comum.

Encontramos frequentemente grupos que agre-
gam práticas das duas vertentes. Utilizam-se da 
mecânica preconizada pelos dirigentes daimis-
tas, denominados como “padrinhos”, para o fun-
cionamento do trabalho como por exemplo, re-
partir o ritual em três etapas distintas, entre perí-
odos que são permitidos a utilização de outras 
medicinas como o Rapé, a Sananga e o Cachim-
bo. Estas práticas provam-se muito eficientes no 
que diz respeito ao controle e a disciplina em ri-
tuais muito numerosos. Isto garante acima de 
tudo, que não se faça abuso das medicinas; per-
mitindo aos auxiliares maior tempo para o cuida-
do com os que necessitam de uma atenção espe-
cial.

A utilização de uma fogueira é frequentemente 
verificada nas reuniões xamânicas. O fogo tem 
uma simbologia muito importante e significativa 
nestes encontros, e segundo todos povos e cultu-
ras xamânicas, ele é um elemento sagrado de 
destaque. Sua principal função é, entretanto, dilu-
ir pela fumaça e pelas chamas os fluídos impu-
ros, sejam físicos, sejam espirituais. À ação da fu-
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maça, atribui-se ações magnéticas de purificação 
dos variados miasmas do ambiente. A função do 
fogo nos rituais xamânicos é extensa e exigiria 
um desenvolvimento muito maior, concluímos, 
entretanto, uma necessidade física e espiritual, 
seja pelos condicionamentos psicológicos que 
ele proporciona como pelas suas aplicações ma-
teriais.

Segundo minha experiência pessoal, para se ter 
melhor ideia da sua função e seus limites, e ne-
cessário encará-lo no estado emancipado, ou 
seja, na força da Ayahuasca; estuda-lo nas suas 
expressões e nos seus significados com a consci-
ência mais liberta dos conceitos materiais, irá as-
segurar uma atenção especial, as mais variadas 
funções que saltam às vistas e ao entendimento 
do zeloso observador.    

 Nas duas primeiras partes deste artigo, nós apre-
sentamos o que se sabe até o momento segun-
do a ciência acadêmica sobre a ação da 
Ayahuasca no organismo humano. 

Estudando zelosamente a Ciência Espírita pelos 
últimos 15 anos, pude presenciar muitas manifes-
tações inteligentes de ordem psicológica, psico-
grafias, psicofonias, etc. Colhendo evidências e 
fazendo convergências, despertando no meu pró-
prio organismo um grau de mediunidade, embo-
ra sutil, como a dupla vista e clarividência, jamais 
havia podido contemplar um fenômeno tão im-
pressionante de emancipação lúcida, como o ex-
tatismo.

Hoje consigo compreender a dificuldade em ex-
plicar certos fenômenos, procurando analogias e 
utilizando de nossa capacidade de expressão ra-
cional influenciada por ideias e conceitos terre-
nos, e exalto o pioneirismo dos grandes homens 
que dedicaram suas vidas a descortinar a realida-
de espiritual com o pensamento científico com 
clareza e segurança, mesmo com a falta de méto-
dos de metrificação adequados, sem linguagem 
precisa e bases de comparação.

Sem dúvida Kardec surge neste cenário como 
um pioneiro, eu seria suspeito se não viesse a re-
conhecer seu gênio e suas extensas capacidades 
como também e principalmente sua coragem 
contra o escárnio e o deboche dos homens. Se-
gundo meu ponto de vista, ele se destacou, tal-

vez pelo caráter missionário que teve, mas princi-
palmente pela inteligência e pelo domínio da ci-
ência. Conhecendo também o Espiritualismo Mo-
derno e algumas das suas principais obras, jor-
nais e revistas, confesso que compreendo a posi-
ção um tanto quanto conflitante e discordante 
de formas, com que outros autores, como Cahag-
net e as suas obras que são consideradas “codifi-
cações” do Espiritualismo Moderno, apresenta-
ram como resultado de suas observações. Sir 
William Crookes, Robert Hare, John Worth Ed-
monds, George T. Dexter, Albert de Rochas, 
Charles Richet, Von Schrenk Notzing, William 
Stead e tantos outros, cada qual exprimindo-se 
de acordo com seus conhecimentos científicos 
de sua época, conflitantes pela explicação dos 
fenômenos, mas unânimes em confirmar o cará-
ter metafísico dos mesmos.

Sem sombra de dúvida, o contexto em que se 
conhece a Ayahuasca determinará muito da qua-
lidade da experiência. A nível biológico, é inegá-
vel a sua ação no organismo passadas as primei-
ras horas, os níveis neuroquímicos são equilibra-
dos, e isso dá a ela o título de melhor terapêuti-
ca contra a depressão; apontada como melhor 
alternativa as medicações farmacêuticas que vi-
sam tratar estes desequilíbrios, sem efeitos cola-
terais posteriores. 

Seguindo a minha primeira experiência pessoal, 
o dia seguinte ao despertar, senti os benefícios a 
nível psicológico, com uma tranquilidade e uma 
paz que raramente tinha experimentado. Os pen-
samentos em ordem, vigor físico, serenidade na 
tomada de decisões, e uma capacidade criativa 
muito acima do normal. Nos 15 dias que se se-
guiram a experiência, tive a sensação de estar na 
plenitude física e psicológica, e credito todos es-
tes benefícios a ação terapêutica desta medicina; 
estava muito atento a toda e qualquer mudança 
que viesse a ocorrer, seja de ordem física, psico-
lógica ou espiritual. Fiz anotações diárias e cons-
tantes em um pequeno caderno que tenho utili-
zado para compor este artigo; não tive a oportu-
nidade por falta de recursos, de realizar exames 
de hemograma para as comparações. Entretanto 
fiz coleta de fluídos corporais, procurando toxi-
nas, mas devida a ausência de logística o materi-
al acabou se deteriorando antes do envio ao la-
boratório.
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Sobre o contexto da experiência, é necessário 
falar sobre o conceito de Set e Setting. Uma vez 
que isto determina a qualidade da experiência, 
potencializando ou extinguindo completamente 
os efeitos psicológicos da utilização da 
Ayahuasca, como também, de outras substâncias 
psicoativas com poderes emancipativos, ou seja, 
que afrouxam os laços corporais da alma e permi-
tem a interação com o ambiente espiritual a nível 
ordinariamente imperceptível. O ambiente e con-
texto em que se utiliza a medicina com a inten-
ção de obter experiências espirituais, é fator es-
sencial de êxito ou fracasso. 

Este conceito, foi proposto por um cientista e psi-
conauta chamado Norman Zinberg, e ele fala 
sobre A) O estado mental presente no indivíduo 
antes da experiência. B) O estado e o local físico 
e social em que a experiência ocorre. Vejamos 
mais detalhadamente como isso se processa, pe-
las palavras de um dos seus contemporâneos e 
estudiosos:

 

 “[...] Ela (a substância) age como uma cha-
ve química, abre a mente, liberta o sistema nervo-
so da sua frequência e estrutura ordinárias. A na-
tureza da experiência depende quase que inteira-
mente do Set (estado da mente) e o Setting (am-
biente). O Set denota a preparação do indivíduo, 
incluindo a estrutura da sua personalidade e seu 
humor no momento. Setting é físico, o clima, o 
ambiente do local, a atmosfera social, o senti-
mento das pessoas presentes no local em rela-
ção as outras, e as afinidades culturais, prevale-
cendo sobre o que é real. É por esta razão que 
manuais ou livros-guia são necessários. O propó-
sito deles é permitir as pessoas entenderem 
como funciona as novas realidades de uma cons-
ciência expandida, para server como mapas, 
para os novos territórios interiores que se torna-
ram acessíveis”. - Timothy Leary - The Psychede-
lic Experience: A Manual Based on the Tibetan 
Book of the Dead

 Apesar de discordar um pouco sobre a gê-
nese da experiência descrita por Timothy, ele é 
exato sobre a relação e a influência do Set & 
Setting. E todo investigador, para não tirar con-

clusões errôneas, deve se atentar a este quesito. 
O estado mental e a esfera social do local são 
tão importantes quanto a própria medicina e 
seus efeitos. Foi ignorando este conceito, seja 
por desconhecimento ou mero desprezo, que 
muitos investigadores obtiveram resultados ine-
xatos e incorretos em suas experiências. 

A utilização de modo recreativo e não medicinal 
deve ser desencorajada. Temos relatos de experi-
ências sem os devidos preparos e precauções 
que costumam conduzir o experimentador a de-
sagradáveis distúrbios psicológicos. A Ayahuasca 
é uma medicina poderosa, é uma droga no senti-
do que se dá as medicações que objetivam com-
bater as enfermidades físicas e também psicoló-
gicas; não no sentido prejudicial ou ilícito, como 
o crack e a heroína; a ciência acadêmica já reco-
nheceu esta medicina indígena; sua importância 
e sua relevância no tratamento de inúmeras do-
enças neurodegenerativas. Como toda medica-
ção, o seu abuso pode causar graves e sérios pro-
blemas de saúde, psicológicos e espirituais. 

Aos poucos as camadas mais conservadoras da 
nossa sociedade vão se rendendo a evidência, 
mas o preconceito leva tempo a ser extirpado de 
um núcleo cultural, somente os benefícios da ins-
trução podem varrer para longe, os preconceitos 
distorcidos e atrasados que nos garantem um 
dos piores rankings da educação a nível mundial. 
Mas nem sempre a ignorância ou simples atraso 
moral explica estes preconceitos; alguns países 
onde a Ayahuasca e outras medicinas naturais 
são proibidas, estão aí para atestar isso. Ela afeta 
profundamente o meio social em que age, reali-
zando transformações de pequena e grande es-
cala nos indivíduos, no que concerne à alimenta-
ção, aumento exponencial na procura por medici-
nas naturais, e consequentemente menos depen-
dência da indústria farmacêutica. Ainda procura-
mos compreender por qual mecânica isso ocor-
re.

Após o período inicial e as constatações positi-
vas da primeira experiência ao longo dos dias, 
venci os preconceitos remanescentes e parti no-
vamente para os próximos desafios, no mesmo 
local e contexto, enfrentando o receio dos distúr-
bios físicos. Tive enfim, experiências totalmente 
diferentes. Pude contemplar a “alta engenharia 
divina” (expressão que de modo muito simpático 
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e extrovertido, um desencarnado me dirigiu) na 
sua plenitude, e mergulhei de alma (literalmente) 
no mundo espiritual. As sensações de desprendi-
mento foram pouco a pouco tomando conta do 
meu organismo físico, após 45 min. cronometra-
dos. As sensações experimentadas com os olhos 
fechados variavam entre os batimentos cardíacos 
acelerados e fortes (duraram aprox. 8 minutos), 
frouxidão nos membros inferiores e na região cer-
vical, (duração aprox. 10 minutos), potencializa-
ção do aparelho auditivo de modo vigoroso, fui 
capaz de ouvir sons e conversas bem distantes, 
como também o estalar dos galhos das árvores 
pelo vento que soprava do lado de fora do local, 
(sensação perdurou durante toda a noite), transpi-
ração cutânea intensa e mudança na percepção 
do tato, com uma certa anestesia e insensibilida-
de. (Neste momento eu já não conseguia me 
concentrar no relógio para metrificar o tempo). 
Imersão completa nas criações fluídicas do pen-
samento. Formas geométricas bem estruturadas 
com cores que não conseguiria descrever, pulsan-
tes e radiantes. A música ao fundo, trafegava 
pelo ambiente como uma nuvem de ondas geo-
métricas de beleza ímpar, os sons eram “visivel-
mente” distinguíveis e cada choque de onda atin-
gia em cheio as pessoas e o ambiente. 

O fogo, que ardia e crepitava um pouco distante 
de onde eu me encontrava, passou a irradiar mai-
or calor, e apesar da sensação anestésica, fui ca-
paz de perceber de modo muito distinto a luta 
entre o calor do fogo e o frio. (Esta experiência 
de conexão com o ambiente e os seres espiri-
tuais que rodeavam o local, foi marcante e é dig-
na de um desenvolvimento melhor no futuro. Re-
comendo aos neófitos a leitura da obra: Deus na 
Natureza por Camille Flammarion, para se ter 
exata ideia da enorme engrenagem que é a natu-
reza e o propósito em cada expressão da mesma 
através dos seus elementos sob uma visão 
espírita). 

O pensamento dos presentes era visível em ema-
nações de cores que iam do amarelo ao verme-
lho intenso, como uma fumaça expelida e que 
subia até atmosfera do local, conectava-se a uma 
nuvem onde juntavam-se todos os pensamentos; 
via os corpos etéreos e físicos emergidos neste 
fluído. (Uma analogia aos nossos pensamentos 
que trafegam pelo Fluído Cósmico Universal - 
FCU)

Permaneci um tempo que não pude medir, mas 
que pareceu bastante longo, neste estado de 
consciência. Acostumava-me pouco a pouco a 
nova realidade que se abriu aos meus sentidos, 
e afirmo que em uma intensidade inédita. Esta-
va, porém, desconfiado de se tratar muito e prin-
cipalmente da ação do meu subconsciente ou 
inconsciente manipulando segundo as minhas 
ideias preconcebidas os fluídos espirituais (reco-
mendo estudo do Capítulo XIV - Os fluídos, do 
livro A Gênese Segundo O Espiritismo). No en-
tanto, após algum tempo, comecei a receber 
emanações de focos de luz que não conseguia 
distinguir como períspiritos, embora tivesse a 
sensação de que se tratava de desencarnados 
que tutoravam os presentes no processo de liber-
tação corporal e entrada na atmosfera espiritual. 

Naquele momento comecei a travar diálogos 
que descobri não se tratarem do meu subconsci-
ente, pela personalidade forte, viril e distinta que 
emanava nas respostas, em um “vocabulário” 
muito distinto, sem demora nas respostas, pensa-
mentos irradiados que chegavam até mim carre-
gados de sentimentos de moralidade, elevação 
e carinho pelo meu Ser. Mas estava meio pertur-
bado pela imersão inédita neste patamar, perdi 
um pouco os critérios de atenção e alerta men-
tal, no entanto, ressalto: tinha total controle do 
meu corpo, eu poderia abrir os olhos, levantar, 
utilizar o sanitário, ou fazer qualquer atividade 
básica e imediata, porém creio que não consegui-
ria executar qualquer tarefa que requeresse mais 
atenção cognitiva, como olhar para o relógio e 
distinguir o horário pelos ponteiros de forma 
ágil, ou talvez, proferir um discurso ou elaborar 
uma frase com começo, meio e fim, lógicos. 

O primeiro diálogo foi uma série de instruções 
acerca do meu comportamento pessoal, fui lem-
brando por esta “entidade” de acontecimentos 
que remontavam momentos marcantes da minha 
personalidade um tanto quanto colérica e incon-
sequente, memórias e acontecimentos de longís-
sima data da qual eu não guardava mais lembran-
ças, ou achava que já as tinha esquecido ou supe-
rado. As lições foram duras e rigorosas, diziam 
respeito sobre meus preconceitos, sobre meu 
modo de defender pontos de vista. Reconheci 
equívocos da minha personalidade, quase que 
imediatamente, envergonhado no mesmo mo-
mento, recebi nova instrução: - “Sem lamenta-
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ções, sem arrependimentos, sem vitimísmo. Re-
conheça os erros e os corrija, no seu tempo, mas 
os faça”. 

Recebia a todo o momento as emanações de 
compreensão e amor desta figura marcante e in-
trépida, e não sabia como agradecer os cuida-
dos dispensados a mim, e por várias vezes me 
senti constrangido, mas guardei tudo o que 
pude das lições e recomendações. Quanta infor-
mação! Meus pensamentos ganhavam intensida-
de, uma mistura de nervosismo e ansiedade, 
mas eu queria ir mais longe. Fui então alertado 
de que já era o suficiente sobre isso, que tudo 
deveria ser dosado com cautela para evitar o fas-
cínio. Tinha muita informação a ser processada e 
certamente, passei os 20 dias seguintes digerin-
do e analisando cada momento, confrontando 
cada experiência com os ensinos aferidos na Co-
dificação. 

Logo após ser alertado sobre o fim das lições 
por aquele momento, subitamente fui tomado 
por um sentimento de gratidão, pois sentia que 
aquela experiência era a recompensa pela minha 
persistência, incessante busca pelo conhecimen-
to da espiritualidade, e principalmente pela ousa-
dia de dar um passo fora dos princípios que esta-
va imbuído toda a vida, leia-se preconceitos e 
conservadorismos. Ao retornar ao estado mental 
ordinário, rememorei as inumeráveis leituras 
sobre o magnetismo, sobre o sonambulismo pro-
vocado, havia finalmente experimentado a pode-
rosa e salutar experiência emancipativa de modo 
lúcido e extremamente vigoroso, uma espécie 
de treino para a vida espiritual, embora muito sin-
gelo e embaralhado, devido a inúmeros fatores 
que me foram revelados posteriormente em ou-
tras experiências.

Eu poderia preencher centenas de páginas neste 
artigo sobre as inúmeras experiências em vários 
contextos, que me sujeitei em nome da curiosida-
de embora honesta, positiva e de boa intenção, 
mas principalmente da pesquisa e da investiga-
ção. Não se tratava de uma empreitada egoísta, 
de fato, meu desejo era desbravar a fenomenolo-
gia emancipativa, compreender o motivo pelo 
qual os sonâmbulos se enganavam tão frequente-
mente sobre certos assuntos, o modus operandi 
das visões espirituais intensas, vivenciar a tão 
descrita felicidade da vida do espírito, e pude, 

mesmo que muito superficialmente ter uma ideia 
de tudo isso. 

 Lembrei dos sonâmbulos provocados pelos 
magnetizadores na França na época de Kardec, 
que realizavam diagnósticos clínicos com preci-
são, e compreendi o modo pelo qual faziam a 
análise dos corpos orgânicos. A vista espiritual, 
lhe fornece uma perspectiva interna dos corpos, 
o fluxo sanguíneo, as estruturas ósseas, o siste-
ma circulatório e principalmente das “qualidades 
superiores ou inferiores” de energia, traduzidas 
em cores que circundam em certos locais do or-
ganismo observado. Assim, uma pessoa que pos-
sui problemas gástricos, será vista como uma luz 
avermelhada enegrecida nesta região, por um 
médium no estado sonambúlico. Com minhas 
faculdades naturais ordinárias que já compreendi-
am a dupla-vista e a clarividência, porém em um 
estado sutil e tímido, eu fui capaz, em algumas 
ocasiões de perceber estas tonalidades em cer-
tas regiões do corpo humano. Nada, entretanto, 
e repito, nada comparado a intensidade, clareza 
e precisão no estado sonambúlico e extático. E 
aqui faço uma observação, a tonalidade de cores 
pode variar de acordo com o observador. Possi-
velmente minha mente racional associou as co-
res a certos níveis vibracionais salutares ou maléfi-
cos, mas isso poderá variar muito.

As experiências seguintes foram no sentido de 
desbravar a mecânica emancipativa provocada 
pela substância. Neste sentido, tive o privilégio 
de dialogar com alguns desencarnados ao longo 
de vários meses, cada qual, assim como com os 
encarnados, acrescentava um pouco do que sa-
bia ou do ponto de vista que enxergava certos 
processos. Foi recolhendo a opinião deles, que 
cheguei à conclusão de que o estado provocado 
pela Ayahuasca é o de desprendimento espiritu-
al, e que segundo a analogia com a fenomenolo-
gia mediúnica, se assemelha mais a dupla-vista 
no seu máximo grau, e ao extatismo sonambúli-
co, que é o estado sonambúlico mais intenso e 
mais apurado. 

Recolhi atentamente destes mesmos desencarna-
dos, as instruções de que os perigos deste esta-
do emancipatório provocado correspondem aos 
mesmos perigos da mediunidade natural que 
proporcione essa natureza de fenômeno. A fasci-
nação, o deslumbre e a obsessão são as mes-
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mas, com o agravante de que, no estado emanci-
patório provocado, pode sofrer maior abuso por 
experimentadores inconsequentes, ou ignoran-
tes das relações perigosas e das sintonias espúri-
as com espíritos infelizes que, frequentemente 
atormentam as experiências feitas de modo irres-
ponsável e inconsequente que visam unicamente 
a recreação, sem fim útil e nobre.

Soube de estórias de jovens inconsequentes que 
permaneceram na fascinação por espíritos inferio-
res, durante longo período de aprendizado dolo-
roso, apesar da forte investida dos guias para cor-
tar essa relação danosa, (não quero com isso dar 
a entender que permaneceram irreversivelmente 
perturbados por fazer uso da medicina, não! Vol-
tam ao estado psicológico ordinário e natural, 
porém toda vez que fazem uso da medicina e en-
tram no estado emancipado, mantém as mesmas 
relações com os mesmos espíritos inferiores).

Não posso encerrar com uma conclusão definiti-
va a respeito desta fenomenologia transformado-
ra. Posso atestar, a partir da minha série de expe-
riências e observações, a poderosa ferramenta 
com que as forças espirituais presentearam os 
homens. Ciente de que é uma ferramenta com-
plexa e que requer toda cautela, respeito e cuida-
do na sua utilização, e que mesmo sendo livre 
para quase todas as pessoas, exceto as que pos-
suem “características” específicas, como os men-
cionadas na primeira e segunda parte deste arti-
go; esta medicina não é para todos, pois nem 
todos estão preparados para o estado sonambúli-
co. O que não quer dizer que não possam estar. 

Esta faculdade mediúnica em estado natural é 
rara, e há nisso um propósito sábio do Criador. 
Encerro como uma frase muito frequentemente 
repetida nos meios que utilizam esta medicina: 
“A Ayahuasca é para todos, mas nem todos são 
para a Ayahuasca”.  Não se deve atribuir a me-
lhora espiritual ou moral da sua utilização regular 
ou esporádica. O refinamento moral e conse-
quentemente o espiritual, se dá primeiramente 
por uma mudança de atitude, não uma depen-
dência do estado de consciência expandida. Isto 
pode ser feito através de uma reforma íntima. 
Mas então por que o uso da Ayahuasca? Em pri-
meiro lugar como terapêutica poderosa e trans-
formadora, ou seja, como MEDICINA.  Para isso 
exige-se que os preconceitos e tabus sejam dis-

solvidos, ou até que se reconheça que todos nós 
precisamos de curas, sejam físicas, psicológicas 
ou espirituais. Entenda-se como cura espiritual, o 
reconhecimento das influências que nos rodeiam 
a todo o momento em nosso dia-a-dia, o desper-
tar do materialismo. As experiências de emanci-
pação que ela proporciona, são o meio pelo qual 
algumas curas são alcançadas, ferramentas que 
podem ser usadas para se colocar em relação 
com o mundo espiritual de um modo provocado, 
logo, exclusivamente e unicamente para a práti-
ca do Espiritismo, ela é dispensável, o que não 
quer dizer que não possa ser utilizada de modo 
responsável e com propósito útil por outras dou-
trinas, seitas e religiões; ou que seja prejudicial, 
pois o estudo controlado sob rigoroso método 
científico já nos demonstrou sua ação salutar. 

Um dia, todos nós estaremos no permanente es-
tado emancipatório, a curiosidade deve ser dosa-
da com utilidade e propósito. As prevenções de-
vem martelar na consciência, como uma marreta 
estremece o concreto. O respeito deve ser a via 
de regra, com cuidados redobrados sobre aquilo 
que nós conhecemos muito pouco e que está 
alheio as nossas vontades, como o mundo espiri-
tual.

No que concerne a Ciência Espírita, encontra-
mos atualmente diversos artigos de autores co-
nhecidos que tratam do assunto de forma superfi-
cial e cravada de equívocos. A maior parte não 
apresenta argumentos baseados nas investiga-
ções científicas e transformam o tema em uma 
abominação, chegando a invadir e julgar de 
modo negativo os grupos espiritualistas que fa-
zem uso religioso ou terapêutico.  Isso não é fa-
zer Ciência Espírita, nem teórica nem experimen-
tal. O assunto chama atenção pelo caráter espiri-
tual que os utilizadores relatam, logo, pode ser 
analisado e estudado segundo o método positi-
vista que o Espiritismo nos ensina. Isso não quer 
dizer que estamos tentando abrir espaço dentro 
da Doutrina Espírita para a utilização desta medi-
cina. Não! Procuramos, tão somente compreen-
der o que se passa durante o estado que a 
Ayahuasca proporciona, e fornecer um conheci-
mento mesmo que razoável para que o pesquisa-
dor e adepto da Doutrina Espírita possa se expri-
mir sobre o assunto quando questionado, e ja-
mais incentivar a censura de outros grupos espiri-
tualistas que dela fazem objeto. 
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Finalizo este trabalho com as palavras do Codifi-
cador a respeito da autoridade necessária sobre 
um determinado assunto, para dele discorrer:

“Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, 
preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião 
de um crítico só tem valor, quando ele fala com 
perfeito conhecimento de causa. Então, somen-
te, sua opinião, embora errônea, poderá ser to-
mada em consideração. Que peso, porém, terá 
quando ele trata do que não conhece? A legiti-
ma crítica deve demonstrar, não só erudição, 
mas também profundo conhecimento do objeto 
que versa, juízo reto e imparcialidade a toda pro-
va, sem o que, qualquer menestrel poderá arro-
gar-se o direito de julgar Rossini e um pintamo-
nos o de censurar Rafael” – Allan Kardec em LM 
- Cap II - Do Maravilhoso e do Sobrenatural
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