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capítulo IV 

 A MEDIUNIDADE 

 
(...) A sociedade do Além-Túmulo e a sociedade da Terra são uma e a mesma coisa, 

continuação uma da outra, em fases diferentes, apenas com a só dificuldade de ser a 
primeira invisível e por vezes ignorada pela segunda.                                                                                                                         

(Yvone Pereira) 
 
 
1. Mediunidade, Transe e Possessão 

Religiões mediúnicas, religiões de possessão, ou religiões extáticas são classificações das 

religiões que focalizam a relação/tomada do corpo humano com/por uma força espiritual. 

Agrupam-se, desse modo, fenômenos culturalmente recorrentes, presentes em inúmeras 

sociedades tanto primitivas como modernas, bem como na própria tradição cultural 

ocidental.1 Define-se um campo rico para um trabalho comparativo. Para além desse pon-

to, contudo, as maneiras de classificar e pensar os fenômenos apontados divergem 

bastante. 

Em um exame de parte da literatura sobre o tema, Hoskins (Hoskins, 1975) distingue 

três fenômenos diferentes contidos por vezes sob a mesma rubrica: a mediunidade, que 

designa genericamente o fato da comunicação entre homens e espíritos, não se 

confundindo com a possessão; o transe, que se refere a alterações orgânicas e fisiológicas 

no estado corporal tido como normal; e a possessão, definida geralmente como um estado 

de consciência "alterada", no qual o indivíduo experimenta no próprio corpo a 

manifestação dos seres em cuja existência acredita. Há assim transe sem Possessão e 

possessão sem transe, embora o mais freqüente seja a associação dos dois fenômenos. 

 A significação desses três termos, porém, nem sempre é a mesma, alterando-se de 

autor para autor. Roger Bastide distingue entre transe místico e possessão. O transe místico 

engloba casos como o xamanismo, que se caracteriza pelo fato de que o xamã não é 

possuído pelos espíritos que permanecem exteriores a ele (Bastide, 1972: 77). Já Luc de 

Heusch diferencia entre xamanismo - ascensão do homem aos deuses e adorcismo - e poso 

sessão - descida dos deuses ao homem e exorcismo (Luc de Heusch, 1973, 255) - como 

duas estruturas religiosas antinômicas. Segundo esse autor o xamanismo situa-se no plano 

da magia e a possessão implica a existência de um sistema religioso ou mágico-religioso, 

constituindo um ritual coletivo. Mary Douglas adota a distinção de Firth (Firth, 1967: 296) 
                                                 
1 Ver a esse respeito os trabalhos de Weber, 1967; Dodds, 1951;Jean-Maire, 1970;Vernant, 1973, 1977 e 
Gernet, 1976. 
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entre três tipos de estados de transe, que vão do máximo de controle dos homens sobre o 

espírito ao mínimo de controle. São eles: a possessão, estado no qual o homem perde 

passivamente controle para o espírito; a mediunidade estado no qual o espírito fala através 

da pessoa possuída e o grupo tenta obter do espírito informação e poder; e finalmente o 

xamanismo, estado no qual o espírito é domesticado e faz a vontade do anfitrião humano, 

A esses três tipos a autora acrescenta um quarto, no qual pode ocorrer que a pessoa 

humana perca consciência sem que isso implique uma visão do estado, como indesejável 

ou perigoso. É o "culto positivo do transe" (Douglas, 1970: 105). 
Como se pode perceber, os princípios que orientam essas classificações são distintos, 

e o desacordo com relação à terminologia utilizada revela uma certa precariedade desse 

campo de estudos. 

Discutindo a classificação recolhida, Hoskins aponta o caráter problemático da 

definição do transe e da possessão como estados alterados.2Um estado alterado requer a 

existência de um estado normal. O normal é, nessa visão, identificado ao natural na 

suposição equivocada de que exista um "normal" transcendente às diferentes culturas 

(Hoskins, 1975). Os demais autores citados consideram a possessão como uma conduta 

normal em determinadas sociedades, aberta a todos e regi da por padrões culturais. No 

caminho de Durkheim, a possessão é vista como um meio de acesso ao sagrado, trazendo a 

marca da cultura que a produz. Se as condutas não são "anormais", elas são contudo 

"estados de dissociação" corporal ou mental (Lewis, 1971: 41 e Douglas, 1970: 104). O 

significado do conceito de dissociação não é explicitado. Sem pretender desenvolver essa 

discussão nos limites deste trabalho, chamo atenção apenas para o fato de que esse 

conceito se apóia em determinadas concepções da psicologia e da patologia, não sendo, 

portanto, neutro.  

Lévi-Strauss (Lévi-Strauss, 1978) discute a relação entre possessão e loucura e 

sugere duas possibilidades com relação às condutas descritas sob o nome de transe ou 

possessão: ou elas não têm nada a ver com aquelas são chamadas na nossa sociedade de 

psicopatológicas, ou podem ser que consideradas do mesmo tipo. Neste último caso, a 

conexão com estados patológicos deve ser vista como contingente, resultado de uma 

condição particular à sociedade em que vivemos (ibid., xviii). Essa segunda possibilidade, 

que refina a visão do fenômeno, não tem todavia sido explorada pelos estudiosos do 

assunto. 

                                                 
2 para o exemplo da utilização dessa definição, ver Bourguignon, 1973. 
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 Lewis (Lewis, 1971) e Douglas (Douglas, 1970) elegem como problemática central 

a relação existente entre a sociedade e o transe. A questão de Lewis é relacionar o êxtase e 

a ordem social. Questão que se transforma e se resolve na formulação de uma tipologia da 

possessão e suas funções correia tas. Há, segundo o autor, dois tipos básicos de possessão. 

O primeiro tipo é a possessão periférica, característica das camadas oprimidas da 

sociedade, vista como 

 
um auxílio aos interesses dos fracos e oprimidos sem outra forma de pressionar suas 
reivindicações por respeito e atenção (Lewis, op. cito : 33). 

 
Ela 
 

emerge em sua função social primária como uma estratégia agressiva oblíqua,refletindo 
tensões sociais (Lewis, op. cit.: 112). 

 
O segundo tipo é a possessão central, que o autor qualifica como pertencendo aos homens 

poderosos. Elas existem nas religiões aceitas e absorvidas pela sociedade cujos espíritos 

cuidam de aspectos da moralidade pública e nas quais, diferentemente do primeiro tipo, há 

atribuição de culpa aos agentes envolvidos. 

A questão de Mary Douglas é semelhante, embora formulada e desenvolvida de 

maneira mais complexa. A autora pretende relacionar idéias cosmológicas e características 

das relações sociais, ou, em outras palavras, "tipos de estruturas simbólicas e variáveis 

sociais previsíveis". Distinguem-se duas dimensões sociais nas quais os indivíduos 

interagem: o eixo da ordem, da classificação, do sistema simbólico (grid); e o eixo das 

pressões e de controle sociais (group) (Douglas, op. cit.: 80-97). Com base nesses dois 

eixos, especificam-se quatro tipos sociais que geram cosmologias distintas,configurando a 

hipótese de que o sistema de controle é validado por um bias típico no sistema de crenças. 

A hipótese de Bernstein de que o padrão as relações sociais marca as formas de 

comunicação verbal é ampliada para as formas de comunicação não-verbais, em especial o 

uso do corpo (Douglas, op. cit.: 92). A autora distingue entre o corpo físico e o corpo 

social, este constrangendo a maneira pela qual aquele é percebido: 

 
a experiência física do corpo, sempre modificada pelas categorias sociais pelas quais é 
conhecida, sustenta uma visão particular da sociedade. Há uma contínua troca de 
significados entre as duas formas de experiência corporal de 1110do que uma reforça as 
categorias da outra (...). 

 
O controle do corpo no ritual é visto como uma expressão do controle social, e, 

paralelamente, o abandono desse controle responde também às exigências da experiência 
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social. O fenômeno do transe é particularmente adequado para essa teoria. A ênfase na 

consciência e a visão do transe como algo perigoso correspondem a uma estrutura social 

que exige o Controle do comportamento individual. A inarticulação da organização social 

ganha expressão simbólica na dissociação corporal e, 

 
como o transe é uma forma de dissociação, ele será tanto mais aprovado quanto mais fraca 
for a estruturação da sociedade (Douglas, op. cit.: 104).  

 
Forja-se a partir daí uma tipologia do transe e das atitudes relativas a ele, que variam 

conforme a maior ou menor articulação social, maior ou menor controle do 

comportamento individual. 

A argumentação é complexa, e algumas de suas formulações, como a distinção entre 

corpo físico e corpo social, são sugestivas. O transe, porém, é aí sobretudo expressão do 

controle e articulação sociais. Em toda a discussão, o social e o simbólico são pensados 

como exteriores um ao outro, mantendo uma relação especular que termina por reificar 

ambos. Em contrapartida, se adotarmos a visão da sociedade como sendo ela mesma um 

sistema simbólico (Lévi-Strauss, 1978), os conceitos de crença (e seus derivados como 

transe e possessão) tornam-se mais claramente conceitos, abstrações, que ajudam a pensar, 

uma vez que não se dispõe de outros, sobre uma mesma realidade. Um sistema simbólico 

não é um fato social porque expressa um social exterior a ele, ele é em si mesmo o que 

chamamos de social. Ele não revela uma experiência social particular, é uma experiência 

social particular que comporta diferentes planos e existe evidentemente em relação com 

diversas outras. Enquanto um sistema religioso, o Espiritismo produz uma determinada 

maneira de ser, de estar no mundo3 que é característica de segmentos das camadas médias. 

A variável sociológica de classe não é nesse sentido externa mas interna aos sistemas 

religiosos. 

Certamente o Espiritismo fala de, e reflete sobre, a sociedade da qual participa. E 

algumas características desse sistema religioso podem ser relacionadas a valores sociais 

mais gerais. Sua concepção hierárquica e evolutiva do mundo coaduna-se com um modelo 

hierárquico de sociedade. A prática da caridade propõe uma visão conservadora da 

estrutura social. O elevado grau de controle do corpo, como veremos neste capítulo, e o 

acentuado respeito à pontualidade ligam-se a valores mais gerais do controle social. 

Chamo atenção, contudo, para o fato de que a relação do domínio religioso com os 

                                                 
3 Ver Geertz, 1978. 
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demais domínios sociais não é monolítica, não se dá numa única direção. Além de haver 

no próprio Espiritismo margem para divergências (ver o capítulo I), existem certamente 

espíritas de diferentes posturas diante do mundo, conservadores, liberais ou comunistas, 

por exemplo. O Espiritismo é uma das matrizes disponíveis. A maneira pela qual as 

diferentes atrizes de leitura do social se combinam na experiência social total dos 

indivíduos, ou o que leva pessoas de segmentos das camadas médias a se tornarem 

espíritas são questões que extrapolam o âmbito desta pesquisa. Minha pergunta é qual a 

especificidade do ser espírita. E minha ênfase recai na apreensão dos valores, categorias e 

representações que constituem essa experiência religiosa. 
Com base nessa discussão, este capítulo focaliza a categoria espírita mediunidade. 

Esta categoria constitui-se, como vimos no segundo eixo ordenador da relação entre 

Mundo Visível e Mundo Invisível, e, por conseguinte, no segundo eixo ordenador da 

construção da noção de pessoa no Espiritismo. Embora haja nessa religião uma reflexão 

sistemática sobre a mediunidade, uma preocupação explícita com seus mecanismos, cabe 

lembrar que a apresentação que se segue é o resultado de uma pressão ao qual esse tema 

não está ordinariamente submetido. Trata-se em suma mais uma vez de um modelo 

construído a partir das representações espíritas. A mediunidade é em si mesma um campo 

de estudo, de pesquisa. Muita coisa é considerada desconhecida, havendo espaço para 

discordância, debates, novas formulações. As explicações de um determinado fenômeno 

nem sempre são excludentes, sobrepõem-se uma à outra, sendo o contexto o que determina 

a ênfase numa ou noutra. Cada caso é sempre um caso cuja explicação particular deve ser 

procurada. 

Evitei utilizar os conceitos de transe, possessão ou mediunidade tal como usados pela 

Antropologia como ponto de partida. A tentativa é a de apreender a particularidade das 

representações espíritas sobre os fenômenos em questão. 

Utilizo ao final o termo transe como equivalente do termo espírita manifestação 

mediúnica. Com ele chamo atenção para um momento ritual claramente demarcado, para o 

qual convergem os diversos princípios que governam esse sistema de crenças e no qual a 

pessoa, como o Espiritismo a concebe, se atualiza e se afirma. 

 

2. A Mediunidade como Dom e Exercício 

Se mediunidade designa no seu sentido mais abrangente a constante relação que vigora 

entre Espíritos encarnados e desencarnados, sendo nesse caso sinônimo de comunicação 
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espiritual, mediunidade refere-se também à possibilidade dessa comunicação por parte do 

Espírito encarnado. Nesse contexto ela é, segundo o Espiritismo, um dom orgânico, 

derivado da estrutura do corpo físico 

 Vimos acima que a pessoa é percebida nessa religião como um composto de três 

elementos: o espírito, o perípirito, e o corpo. Os Espíritos comunicam-se através do 

pensamento e da vontade. Pela força de seu pensamento e da sua vontade. Eles emitem 

vibrações que se imprimem sobre o fluido universal, principal veículo de contato entre 

Mundo Visível e Mundo Invisível. Nos Espíritos desencarnados, a relação 

pensamento/vibrações/fluido universal é direta. Nos Espíritos Encarnados essa relação 

passa pela inevitável mediação do corpo físico 

No corpo físico há uma infinidade de plexos, 
 

regiões do organismo humano onde existem entroncamentos nervosos, ou de veias e artérias 
que partem desse ponto para atender a regiões várias (Apostila sobre o Passe). 

 
Dessa infinidade destacam-se sete plexos, que correspondem no perispírito aos chamados 

centros de forças. A localização dos plexos e centros de força é representada pelo seguinte 

desenho: 

 
Diagrama 5 

 
    1. O centro coronário, localizado no cérebro, no alto da cabeça, nomeio da região em 

que se encontra a principal glândula do corpo humano a epífise ou glândula pineal, sede da 

vida mental, diretora da vida psíquica do homem. Como sede do pensamento e da vontade, 

essa glândula chama-se também glândula da mediunidade. 

     2. O centro frontal que corresponde no corpo físico à glândula hipófise ou pituitária. 
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Esse centro é visto como o regulador da atividade intelectual. 

    3. O centro laríngeo. situado na garganta, tem como correspondente no corpo físico as 

glândulas tireóides e paratireóides. Esse centro controla todo o aparelho fonador e 

respiratório. 

    4. O centro cardíaco, na região onde se localiza no corpo físico o coração, é o centro 

responsável pelos sentimentos e emoções. 

    5. O centro esplênico, que corresponde à região do corpo físico onde se situa o baço, o 

plexo mesentérico, é o responsável pela filtragem das energias que circulam no perispírito. 

    6. O centro gástrico, que corresponde no corpo físico ao plexo solar, localiza-se no 

estômago. Assim como o plexo solar é responsável pelas funções da alimentação, o centro 

gástrico no perispírito seleciona a alimentação energética que o Espírito ingere: fluidos 

pesados, danosos, provocam imediata dor de cabeça, náusea, vômito, energia prejudicial 

que deve ser expelida. 

    7. Finalmente o centro genésico, que corresponde no corpo físico ao plexo sexual ou 

hipogástrico, responsável pela sexualidade, reprodução e criatividade em geral. 

 

Todos os centros estão ligados por linhas de força pelas quais circulam energias 

fluídicas absorvidas pela respiração ou transnútidas por determinadas formas de 

comunicação espiritual. No Espírito Encarnado os centros de força são os pontos de 

ligação do espírito com o perispírito. O perispírito por sua vez, acopla-se no corpo na zona 

do tálamo, "zona da estrutura das funções", situada na base do cérebro. Circula no sangue 

e tem nos centros de força os pontos de ligação privilegiados com o corpo físico. 

Dependendo de seu grau de densidade, i. e., de sua maior ou menor materialidade, o que é 

produto da evolução espiritual, a inserção do perispírito nas células é, segundo os espíritas, 

maior ou menor. Quanto menor sua materialidade, quanto menor a sua inserção nas 

células, maior a mediunidade do Espírito encarnado, a sua capacidade de estabelecer e 

receber a comunicação espiritual. 

A mediunidade é assim um dom orgânico. Todavia, as afirmações acima, que 

relacionam a maior ou menor materialidade do perispírito com maior ou menor medi 

unidade do Espírito encarnado, permitem perceber que não estão em jogo apenas 

concepções da ordem do físico, do material. A materialidade do perispírito (e portanto a 

maior ou menor mediunidade do espírito encarnado) é produto da evolução espiritual. A 

mediunidade surge como uma categoria limítrofe entre a ordem material e a ordem 
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espiritual. Sua “base é orgânica, porém seu fundo seu fundo é absolutamente espiritual”. 

 
 

Diagrama 6 

 

Essa formulação aponta duas visões complementares acerca do fenômeno. De um 

lado, a mediunidade é um dom, e como tal inato é espontâneo. Todos a detêm e todos são 

potencialmente médiuns. Em alguns casos, contudo, esse dom é excepcionalmente 

desenvolvido. Yvone Pereira, uma médium psicografa moradora do Rio de Janeiro, cuja 

mediunidade é considerada pelos espíritas como extremamente fidedigna, comparável em 

menor escala à Chico Xavier, afirma que 

 

Existem mediunidades desde o berço, são as mais seguras porque as mais positivas, frutos de 
longas etapas encarnatórias (...).4 

 

Mas, como essa citação permite perceber, se a mediunidade tem uma base orgânica, sendo 

nesse sentido inata, e se esse fator é importante, atuando como diferenciador na 

hierarquização da confiabilidade dos médiuns, esse dom só é excepcional porque já foi 

trabalhado em outras encarnações. Além de, como dom, a mediunidade ser si neutra, ter 

um valor zero, sua qualidade depende inteiramente da direção que a ela é imprimida, do 

sentido em que é canalizada, que pode ser o do Bem ou o do Mal. De outro lado, a 

mediunidade é também exercício, educação. 

Vimos no capítulo II como por meio do parispírito “os frutos do trabalho de uma 

encarnação se encravam na alma”. Como um aspecto do desenvolvimento espiritual geral 

de um espírito desencarnado, a mediunidade é parte da herança cósmica individual geral 

de um Espírito encarnado, a mediunidade é parte da herança cósmica individual. Como 

dom do trabalhado, ela pode acompanhar as diversas encarnações de um Espírito. 

Contudo, “em cada encarnação vêm ao consciente apenas os caracteres necessários para a 

missão escolhida (...)”. Um médium nessa encarnação não foi necessariamente nas 

                                                 
4 Pereira, in recordações da mediunidade, p.19 
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anteriores, nem o será obrigatoriamente nas futuras. Tudo depende dos desígnios divinos, e 

da escolha de sua missão para a vida encarnada. 5 

Embora o grau de desenvolvimento da mediunidade possa ser diretamente 

relacionado ao grau de evolução espiritual, e o grau máximo de autoridade humana derive 

como veremos, da confiabilidade de determinado médium, evita-se relacionar 

explicitamente o desenvolvimento da mediunidade a superioridade do espírito em matéria 

de mediunidade de espírito. Como me dizia uma das médiuns do lar de Tereza nada se 

pode afirmar na verdade, a relação de desenvolvimento da mediunidade/superioridade do 

espírito é uma relação possível, mas não necessária. Em sua base, como dom orgânico, a 

mediunidade é como vimos, neutra. Depende portanto, em última análise, unicamente do 

Espírito encarnado comandá-la num  ou noutro rumo. Nada impede de Espíritos inferiores 

tenha uma mediunidade tenham uma mediunidade poderosa, nada impede a princípio que 

um médio coloque sua mediunidade a serviço do mal. Ao mesmo tempo, a explicação 

dessa relação daria margem à vaidade, o esquecimento de que é simplesmente um 

instrumento a serviço do plano espiritual, é um dos grandes perigos que ameaça o médium. 

Eal pode fazer com que um médium caia, perca a cobertura Espiritual (ver adiante, p.92). 

A mediunidade configura-se então como um bem extremamente poderoso e duplamente 

perigoso. Perigoso não porque, enquanto neutro, pode ser posto a serviço do bem ou do 

mal, mas perigoso em si mesmo, pois o seu não-desenvolvimento ou o seu 

desenvolvimento conduzido podem acarretar vários males ao seu portador. 

Pela mediunidade o Mundo Visível e Mundo Invisível relacionam-se permanentemente 

através da comunicação espiritual e das comunicação espírita. 

 

3. A Comunicação Espiritual 

Um espírito encarnado está cercado dia-a-dia por uma população invisível que, sem que 

ele saiba, com ele se relaciona: 

 

                                                 
5Numa palestra a que assisti no ICEB, o expositor, cuja matéria se intitulava “A mediunidade e os Fatores 
Genéticos” abordou o problema da hereditariedade da mediunidade. Tratava-se certamente de “hipóteses”, 
pois é fácil examinar a questão da descendência e herança dos caracteres adquiridos numa mosca drosófila 
que reproduz quatro a cinco gerações em uma semana. Mas como pegar uma drosófila e examinar o papel da 
mediunidade? (...) no terceiro milênio, a biologia terá certamente melhores condições para fornecer 
elementos” uma das hipóteses formuladas era a de que possivelmente um casal de médiuns terá um filho com 
tendências de mediunidade. Existiria nesse caso não só a herança cósmica espiritual transmissível de pai para 
o filho.  
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Os espíritos agem constantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral. São uma das 
potencias da natureza. Estão em toda parte, povoam os espaços até o infinito, há espíritos 
permanentemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. (L.M:40) 

 

Os espíritos cotidianizam-se, tornam-se parte integrante do mundo visível. Constituem e ao 

mesmo tempo explicam a ordem das coisas. No mundo natural, como agentes da vontade 

divina, os espíritos acalmam, agitam dirigem aos fenômenos da natureza. No mundo das 

relações humanas, os Espíritos desencarnados comunicam-se com seus iguais, os homens 

pelo atributo como que os caracteriza: o pensamento. 

De todas as entidades que cercam um Espírito encarnado destaca-se a figura do seu 

mentor ou guia espiritual. O mentor é:  

O responsável por nossa vida, por nosso trabalho geral. É quem nos instrui, nos 

consola, aconselha e orienta. 

É o “anjo da guarda dos católicos”. Trata-se geralmente de um Espírito superior que 

tem por missão velar pelo Espírito encarnado naquela existência. Além dessa entidade, os 

homens relacionam-se com os mais diversos Espíritos – amigos, inimigos, simpáticos, 

antipáticos, superiores, inferiores ou de grau evolutivo equivalente ao seu - ao seu acordo 

com teoria da afinidade ou das faixas vibratórias. 

Os espíritos, como vimos,emitem, pela força de seu pensamento e de sua vontade, 

vibrações que agem sobre o fluído universal. A essa concepção da ordem do mundo físico, 

mescla-se outra, da ordem moral. As vibrações imprimem ao fluido o conteúdo moral do 

pensamento transmitido. O fluido universal decompõe-se em inúmeros fluidos que vão 

desde a pureza absoluta até a matéria palpável. Numa apostila do curso de médiuns 

ministrado no lar Tereza, essa gradação era definida da seguinte maneira: 

 
Como odores eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto 
de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio , de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, 
de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor,de caridade,de doçura etc. Sob ao 
aspecto físico são 
excitantes,calmantes,penetrantes,adstringentes,irritantes,dulcificantes,soporíferos,narcóticos,tóxicos,
reparadores e expulsivos (...).O quadro dos fluidos seria,pois,o de todas as paixões, das virtudes e dos 
vícios da humanidade e das propriedades da matéria, correspondentes aos efeito que eles produzem 

  
Essa fusão de duas ordens pensadas a princípio como distintas é central para a 

compreensão da visão e da vivencia da mediunidade entre os espíritas. Ela dá conta 

também, sobre outro ponto de vista, do que outros autores que estudam Espiritismo 

chamaram de seu caráter “místico” (ver capítulo I). Nessa religião o Moral e o Físico 
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terminam por constituir-se uma só realidade. A mediunidade, que tem aqui o estatuto de 

uma prova irrefutável da existência dos Espíritos, é também inextricavelmente um serviço 

do Bem. Os médiuns são os missionários da luz, os mensageiros do Alto. As vibrações que 

emitem são de Amor, de Confiança, de Paz e Tranqüilidade. 

Um conjunto de vibrações do mesmo conteúdo moral constitui o que os espíritas  

chamam de faixa vibratória. Segundo eles, o espaço atmosférico que cerca a Terra está 

hierarquizado nessas faixas vibratórias: dos planos mais inferiores e literalmente baixos, 

aos planos mais superiores e elevados. O Espírito encarnado, ao longo do seu dia, entra em 

sintonia com essas diferentes faixas vibratórias conforme seus pensamentos,atitudes e 

ações .Daí a freqüente metáfora de ser fulana ou sicrano uma pessoa elevada, este ou 

aquele lugar elevado. 

Esse ponto é fundamental para a compreensão da relação homens/ Espíritos 

desencarnados. A influência dos Espíritos desencarnados é inevitável e 

permanente,exercendo-se através do pensamento a essa concepção combina-se, porém,o 

fato de que é Espírito encarnado quem dá a abertura, ou abre uma brecha ,só entrando em 

contato com espíritos com os quais entra em harmonia ou está com afinidade: 

 
Nós funcionamos em faixas. Quando entramos em sintonia com faixas menos boas estamos 
sujeitos à influências dos espíritos que circulam nela.Os inimigos estão sempre atentos, nos 
observando e aproveitam os momentos de invigilância. 

 
Ora, o livre - arbítrio do Espírito encarnado, responsável pela qualidade da vibração do 

pensamento que emite e que o contacta com Espíritos desencarnados, é, por definição, 

incompleto. De início, ele é limitado pelo determinismo divino. E, pela comunicação 

espiritual, ele é sempre potencialmente limitado pelo livre-arbítrio do Espírito 

desencarnado com quem se relaciona. O contato com Espíritos superiores é toda via 

limitação que garante a medida de exercício do livre-arbítrio humano. Inversamente como 

veremos no próximo item, o contato com Espíritos inferiores é possibilidade de 

aniquilamento desse atributo. 

 Essa influência cotidiana, difusa e imperceptível dos Espíritos, em cuja faixa o 

Espírito desencarnado está vibrando, é a influência sutil que pode estar na origem de 

vários sentimentos negativos ou positivos que o homem experimenta(alegria, melancolia, 

saudades etc.) 

A comunicação do Espírito desencarnado com o homem pode assumir, Entretanto, formas 

menos sutis: 
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Os Espíritos desencarnados podem agir sobre os nossos centros nervosos. Influem a tal ponto que às vezes os 
dirigem. 
 
A esse fenômeno os espíritas chamam obsessão. 
 
3.1  A Obsessão 
 
Existem dois sentidos possíveis para obsessão. A Terra é, como tivemos oportunidade de 

ver no capítulo III, na discussão da caridade, um planeta de provações. Todos os Espíritos 

que a habitam estão ainda no percurso de sua evolução. São todos, com raras exceções, em 

certa medida inferiores. Como tais, esses Espíritos entram inevitavelmente em sintonia 

com Espíritos desencarnados inferiores. No seu sentido Mais amplo obsessão refere-se a 

esse fenômeno recorrente entre os homens.6 

No entanto, obsessão tem também um sentido mais específico, usado com mais freqüência 

entre os espíritas: 

 
Em conseqüência da inferioridade moral de seus habitantes, grande quantidade de Espíritos 
inferiores circunda a Terra. A ação negativa desses Espíritos é parte integrante dos flagelos 
com que a Humanidade se vê a braços no mundo. Obsessão é o domínio que alguns Espíritos 
logram adquirir sobre certas pessoas e é praticada pelos Espíritos inferiores que se agarram 
àqueles a quem podem fazer suas presas.7 

 
A obsessão tem seu início na influência sutil que os Espíritos desencarnados exercem 

sobre o homem e pode progredir até chegar à "perturbação completa do organismo e das 

faculdades mentais". Os espíritas distinguem três etapas ou tipos de obsessão: 

 
1. A obsessão simples. Através da influência espiritual sutil, o Espírito mina as forças 
morais da vítima até que ela se torne incapaz de reagir. 
 
2. A fascinação. O Espírito começa a agir diretamente sobre o pensamento do 
homem. 
 
3. A subjugação. Fase final do processo obsessivo, correspondendo à paralisação 
total da vontade do Espírito encarnado: 
 
O Espírito toma inteiramente o corpo do obsidiado e é ele inteira e unicamente o responsável pelos 
atos praticados (Apostila sobre Mediunidade). 

                                                  
A subjugação é uma possessão. Não há contudo, segundo os espíritas, coabitação de dois 

Espíritos num mesmo corpo. O obsessor se cola em toda a extensão do corpo de sua vítima 

e domina os centros de força e de energia orgânica. 

                                                 
6Ver, por exemplo, o seguinte comentário: "Todos nós espíritas em evolução na Terra temos a nossa cota de 
obsessão em maior ou menor grau." 
7Apostila, 18º. Estudo da Mediunidade. 
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 A obsessão coloca em cena a dupla obsidiado/obsessor, um Espírito encarnado e um 

Espírito desencarnado inferior. O exame desses dois elementos é fundamental para a 

apreensão de seu sentido. 

 O obsessor, enquanto Espírito desencarnado, possui por definição um livre-arbítrio 

mais pleno no sentido em que um Espírito desencarnado é sempre Eu maior, guardando a 

memória de todas as suas vidas. Nesse estado, o Espírito, com o carma temporariamente 

suspenso, encontra-se necessariamente em presença da lei da reeencarnação, que é a 

possibilidade de seu progresso e de sua evolução (ver Diagrama 3, p. 48). Ao reencarnar, 

esse Espírito submeter-se-á novamente ao carma. A encarnação, como vimos, é provação. 

O ponto crucial, contudo, é que a reencarnação supõe o consentimento, a escolha do 

Espírito desencarnado. Não basta que ele sofra nela o seu carma, é preciso sobretudo que 

ele queira fazê-lo. Em algum momento do estado de desencarnado ele deve portanto 

arrepender-se.A reencarnação está assim condicionada ao arrependimento que garante o 

progresso do Espírito e o caráter expiatório da encarnação. 

 O obsidiado, por sua vez, é Espírito encarnado, Eu menor, com seu livre-arbítrio por 

definição incompleto e limitado, em plena trajetória evolutiva, em provação. Trata-se de 

um Espírito que escolheu reencarnar. Em outras palavras, trata- se de um Espírito que se 

submeteu à matéria, ao corpo, à expiação da encarnação porque aspira à evolução, ao 

estado de Espírito Puro, à perfeição. 

 Ora, o que ocorre na obsessão? O Espírito desencarnado obsessor é pelo fato mesmo 

de obsidiar, um Espírito que ainda não alcançou o arrependimento que é a condição de sua 

reencarnação. Sua inferioridade aproxima-o inexoravelmente da matéria com a qual 

permanece identificado. Ele busca no homem o corpo que perdeu ao desencarnar e que não 

pode ainda voltar a possuir pela reencarnação. Ele se submete à matéria não para 

transcendê-la mas simplesmente porque a deseja. Através de seu livre-arbítrio, de sua 

vontade, ele aniquila o livre-arbítrio do obsidiado. O homem, cujo espírito é dominado, 

reduz-se na obsessão exclusivamente a seu corpo, torna-se apenas matéria controlada por 

outro Espírito. A obsessão é nesse sentido uma dupla vitória da matéria sobre o espírito. 

 Na origem desse processo encontram-se, contudo, a vontade e o livre-arbítrio 

humanos. Pois, segundo a teoria da afinidade, para que um Espírito exerça influência sobre 

um Espírito encarnado é preciso que este dê abertura. Na origem do processo está o 

consentimento do Espírito encaro nado, "quer por fraqueza, quer por desejo". O homem, 

como o Espiritismo o concebe, vive num mundo ameaçador e perigoso. A primeira ameaça 

é ele mesmo, a segunda a influência dos Espíritos inferiores. Ele deve estar 
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permanentemente em guarda. A melhor defesa é a constante vigilância de si mesmo, e a 

sua entrega no Serviço do Bem, e que garante a cobertura espiritual, ie., a proteção de 

Espíritos superiores. 

 Na obsessão, fenômeno que deriva da comunicação espiritual, da mediunidade em 

seu sentido amplo, enfraquecem-se os contornos entre os dois sentidos das noções de 

médium e mediunidade. O obsidiado é um médium no sentido estrito do termo, está em 

comunicação ostensiva com um ou mais Espíritos, mas é um médium às avessas, a serviço 

de Espíritos inferiores e sem o saber. É um "médium de energias perturbadas", um 

"enfermo, que representa uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano”. Temos o 

seguinte esquema: 

 
 

 
 

Diagrama 7 
 
 No eixo da diacronia, a relação entre o Mundo Visível e o Mundo Invisível implica 

do ponto de vista humano a fragmentação da identidade em Eu maior (Espírito errante e 

finalmente puro) e Eu menor (Espírito encarnado). Vimos no capítulo II, como o jogo 

entre livre-arbítrio do Espírito e determinismo divino possibilitava pensar e integrar na 

pessoa esses diversos "eus". Na mediunidade, segundo eixo com relação ao qual a noção 

da pessoa se constrói, esse jogo entre livres-arbítrios mais ou menos plenos ocupa também 

um lugar central. 

 A mediunidade, enquanto comunicação espiritual, afirma que o Mundo Invisível e o 

Mundo Visível existem em permanente relação. Na medida em que o homem, Espírito 

encarnado, existe em contato com outros Espíritos desencarnados, a comunicação 

espiritual é sempre um confronto de livres-arbítrios. De um ponto de vista, a obsessão, 

engendrando o  

aniquilamento do livre-arbítrio humano, é uma antimediunidade, uma confusão entre os 

dois mundos: obsidiado e obsessor tornam-se um só personagem. O homem torna-se 
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aquilo com que está em contato. Os limites entre os dois mundos se apagam, a relação 

entre eles transforma-se em identificação. De outro ponto de vista, a obsessão é uma 

antiencarnação  

no sentido em que nela um Espírito inferior desencarnado se submete à matéria, obtém um 

corpo, sem pretender transcendê-lo. A obsessão é um congelamento da evolução.  

 Enquanto aniquilamento do livre-arbítrio do Espírito encarnado e enquanto domínio 

do corpo de outrem por parte do Espírito desencarnado, a obsessão representa o fim da 

condição humana. O livre-arbítrio é expressão e garantia dessa condição que repousa sobre 

a disjunção dos dois mundos, sobre sua relação ordenada pelas leis divinas. 

 No plano das representações espíritas explícitas esse confronto de livres-arbítrios 

configura uma tensão entre uma imagem do homem como um instrumento relativamente 

passivo dos Espíritos, de desígnios ocultos a ele, e do homem como guardando sua 

individualidade. A teoria da afinidade permite preservar na comunicação espiritual o livre-

arbítrio do Espírito encarnado. Contudo, se o homem está permanentemente influenciado 

por Espíritos, por outras vontades, mesmo que na base dessa influência esteja o seu livre-

arbítrio, único responsável pelas vibrações que emite, como distinguir entre o seu 

pensamento e o pensamento sugerido pelos Espíritos? 

 As distinções espíritas entre pensamento próprio e pensamento sugerido, entre o 

anímico (derivado do próprio Espírito) e o mediúnico (derivado do contato espiritual) 

traduzem essa tensão. Essa tensão está dada estruturalmente na medida em que, no 

homem, Espírito encarnado em evolução, o livre-arbítrio é necessariamente não-pleno, e 

em que ele existe em relação com outros Espíritos. A individualidade é sobretudo algo 

para que o homem tende. Sua realização plena só ocorre no estado de Espírito puro, 

quando o Espírito não mais reencarna, quando a oposição entre os Mundos Visível e 

Invisível é definitivamente transcendida, e o Espírito, formalmente perfeito, retoma a seu 

ponto de partida: Deus (ver o capítulo II). 

Do ponto de vista desse sistema, a individualidade humana é por definição relativa e 

incompleta. 

 No ritual, os dois mundos se articulam por meio da mediunidade. A oposição entre 

eles é momentaneamente transcendida de maneira controlada, os dois mundos se conectam 

por meio de deslocamentos que garantem a cada um deles a sua integridade. Ao articular o 

visível e o invisível, a mediunidade problematiza a incompletude humana. Os rituais 

espíritas que lidam expressamente com a mediunidade conferem ao homem, enquanto 

agente social, mecanismos para refletir sobre, e construir, na relação com os Espíritos, a 
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sua identidade. 

 

4. A Comunicação Espírita 

No plano do cotidiano, a permanente circulação de forças entre o Mundo Visível e o 

Mundo Invisível é em sua maior parte sutil, implícita, e sobretudo não-controlada do ponto 

de vista humano. A comunicação espírita, inscrevendo-se nesse circuito, pretende 

direcioná-Io, trabalhá-lo, na medida em que isso é possível aos limites terrenos. No lado 

humano de seu cenário, o médium emerge como o personagem central. 

 

4.1 O Médium 

O médium, no seio do Espiritismo, é aquele que desenvolve sua mediunidade no sentido 

do Bem, transformando o dom que todo homem possui em mediunidade ostensiva, num 

processo que os espíritas chamam de desenvolvimento da mediunidade. 

 Desenvolver, juntamente com iniciar-se em/aceitar a doutrina eram as duas 

expressões com as quais as pessoas que foram entrevistadas por mim referiam-se a sua 

aproximação de, e seu ingresso em, o Espiritismo. Nunca escutei da parte de nenhum 

espírita o termo conversão. O tornar-se espírita não é representado como um ato de fé, 

mas, ao menos idealmente, como um compromisso sempre crescente com a doutrina. 

Yvonne Velho (Velho, Y; 1975: 118) chama atenção para o fato de que, no terreiro de 

Umbanda por ela estudado, a conversão não se dá num momento específico, num 

momento de crise como alguns autores o afirmam (Camargo, 1961). Mesmo havendo um 

momento decisivo, as biografias dos agentes envolvidos mostravam como antes eles já 

estavam em contato com elementos daquele código simbólico. O mesmo pode ser dito com 

relação ao grupo por mim pesquisado. 

 O iniciar-se na doutrina enfatiza o contato com a literatura espírita, o estudo, a 

reflexão, a aceitação consciente de seus princípios. Desenvolver refere-se ao contato com a 

mediunidade e o transe. Os dois movimentos não são excludentes. Em alguns relatos um 

deles antecede o outro ou vice-versa. No caso da ênfase no desenvolvimento, a aceitação 

da doutrina é um momento que aparece necessariamente mais cedo ou mais tarde. O 

mesmo não ocorre com a ênfase na aceitação da doutrina, que pode subsistir sozinha, pois, 

embora como qualquer homem todo espírita seja um médium, ele não desenvolve 

necessariamente sua mediunidade de maneira plena. 

Apresento a seguir dois relatos nos quais os dois movimentos de aproximação do 

Espiritismo são particularmente claros. 
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 O primeiro deles é o de Deolindo, casado, pai, avô, jornalista aposentado, originário 

da Bahia, morador de um apartamento em Ipanema. Sua fami1ia era católica. Ainda na 

Bahia, na década de 1920, Deolindo tonou-se presbiteriano, tendo escrito nessa época nos 

jornais locais vários artigos "anticlericais e que visavam à liberdade da crença".8Por achar 

as exigências dessa religião demasiado rigorosas, deixou-a. Chegou ao Rio, aonde viera 

"tentar a vida" aos 20 anos, numa fase de 

 
terrível descrença. Duvidava de tudo dos homens e de mim mesmo. 

 
Morava em São Cristóvão. Um dia um amigo deu-lhe para ler um livro espírita, e, alguns 

meses depois levou-o a um centro, localizado em Bento Ribeiro. A reunião, porém, não o 

convenceu. Chegou às suas mãos o Livro dos Espíritos. 

 
Era carnaval, fui para Valença, tranquei-me num quarto de pensão e voltei de lá vendo o 
mundo por um prisma diferente. 

 
O conhecimento dos fenômenos, contudo, seria antigo, sua mãe tinha visões e em sua casa 

certa vez um de seus tios foi perseguido por um Espírito. 

Mas 
 

foi a doutrina que me trouxe (...) entrei no Espiritismo pela porta da dúvida.O Espiritismo, 
sua filosofa, preencheram o vazio de minha alma. 

 
Deolindo fundou um centro, participou durante muito tempo da Liga Espírita (entidade que 

deu origem à FEERJ) e da Faculdade Brasileira de Estudos Psíquicos, foi posteriormente 

um dos fundadores do ICEB. 

 Um relato distinto é feito por Violeta, viúva de militar, mãe, avó,funcionária pública 

aposentada, moradora de um apartamento na Lagoa, originária de Pernambuco. Sua 

famí1ia era católica. Ela, também católica, detestava, no entanto, confessar-se, detestava a 

figura intermediária do padre, opondo a isso o seu gosto pela oração, vista como "uma 

coisa  

direta e íntima". Segundo ela, em 1941, já casada, mãe de duas filhas, e morando no Rio de 

Janeiro, sentiu o primeiro "sinal". Começou a ter visões e premonições. Uma amiga 

espírita disse-lhe que precisava desenvolver, mas ela não levou a sério. O marido opunha-

se. As visões e premonições continuaram. Só veio a desenvolver dez anos mais tarde, 

                                                 
8Segundo Deolindo, houve nessa época um movimento grande que congregava protestantes, espíritas e 
maçons contra o que se chamou de "Emenda Religiosa". Em 1925 - 26 na Reforma da Constituição no 
Governo de Artur Bernardes estava prevista a Inclusão do ensino religioso nas escolas, contra o que se 
manifestaram os grupos mencionados.  
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"pelo sofrimento". No trabalho, em casa, na rua, ela repentinamente desmaiava. Exames 

médicos revelaram alto grau de disritmia. A doença progrediu, deixando-a num estado de 

crescente incapacitação. Obteve então licença médica no trabalho teve sua carteira de 

motorista invalidada. Uma amiga de sua mãe, diretor de um centro espírita, disse-lhe que 

eram manifestações de sua mediunidade, um sinal para desenvolver. Ela comunicou ao 

médico que ia freqüentar um centro espírita. Ele recomendou-lhe que não o fizesse, pois 

"agora mesmo é que eu ia ficar louca". Ao que Violeta respondeu que preferia ficar louca a 

continuar tomando remédio e se sentindo mal. Começou então a "iniciar-se na doutrina", 

freqüentava no centro sessões de estudo doutrinário e desenvolvimento. Aos poucos foi 

tirando os remédios e obtendo todos os documentos de novo. Quando sua cura espiritual se 

completou, começou a trabalhar como médium e colaboradora no centro referido, Desde 

então não deixou de "militar". 
 Como o relato de Violeta evidencia, em determinado momento da vida de uma 

pessoa, sua medi unidade começa a manifestar-se. A compreensão dessa expressão remete 

num primeiro momento à dicotomia derivada da representação espírita da pessoa entre Eu 

maior e Eu menor (ao Espírito no estado de desencarnado e ao Espírito no estado de 

encarnado). Num segundo momento, à idéia da comunicação espiritual. 

 Vimos no capítulo II como na encarnação o Espírito é apenas seu Eu menor, um 

fragmento de sua identidade plena, de seu Eu maior. Mesmo encarnado, preso a um corpo, 

sua natureza é espiritual, ele permanece essencialmente Espírito. Como todo prisioneiro, 

dizem os espíritas, ele procura fugir, e algumas vezes foge de fato. Na verdade, um 

Espírito encarnado jamais abandona totalmente o seu corpo, os laços que unem perispírito 

ao corpo apenas se afrouxam, o Espírito permanece ligado a seu corpo, ainda que 

brandamente. Esse afastamento do Espírito do seu corpo toma duas formas que se 

inscrevem no cotidiano dos homens: 

 1. a primeira delas é o sonho. Diariamente, durante o sonho, o Espírito 

encarnado recobra sua liberdade, passeia pelo Mundo Invisível, comunicando-se com seus 

habitantes. O que chamamos de sonho não são senão lembranças mais ou menos nítidas 

que o Espírito, ao retornar à sua "prisão", guarda desse convívio; 

 2. a segunda delas assume formas mais brandas como visões e premonições, ou 

formas mais graves que podem gerar doenças como a letargia, a disritmia, a catalepsia e o 

sonambulismo. Segundo os espíritas, esses fenômenos são provocados pelo abandono 

parcial do corpo pelo Espírito. 
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 Ambos os fenômenos são qualificados de anímicos, reveladores de faculdades 

inerentes ao Espírito. Pois cada Espírito encarnado, enquanto Eu menor, traz guardadas em 

si mesmo lembranças e potencialidades infinitas, acumuladas em todas as suas vidas. Esse 

repertório oculto é por vezes trazido à tona suavemente ou de maneira mais abrupta por 

meio das formas cotidianas de afrouxamento do laço perispírito-corpo. 

 A segunda forma dessas manifestações é sinal de vibrações espirituais intensas, 

como dizem os espíritas, sinais para desenvolver. Se não são tratadas, essas vibrações 

geram vários males, podendo levar entre outras coisas à obsessão, à depressão e ao 

suicídio. O desenvolvimento da mediunidade direciona essas vibrações. Nela, o 

afrouxamento do laço perispírito-corpo é supervisionado pelo próprio Espírito (ver mais 

adiante, p. 117). Muito embora ele não seja considerado o tratamento exclusivo - em 

alguns casos, a pessoa não tem condições espirituais para assumir a tarefa de tornar-se 

médium; em outros, pode-se recorrer ao tratamento de cura espírita propriamente dito - 

passes, operações fluídicas, bem como ao tratamento da medicina oficial - só ele restaura 

plenamente o equilíbrio psíquico e orgânico da pessoa. 

 A mediunidade ostensiva é vista como uma mediunidade de tarefa, e um 

"compromisso assumido com o Plano Espiritual", uma missão a ser cumprida ao longo da 

Encarnação. Os termos que a qualificam são idênticos aos que qualificam a encarnação. 

Trata-se na mediunidade também de uma provação, de uma expiação, de um testemunho, 

de uma "oportunidade que por misericórdia Deus dá ao homem". E de fato, como veremos, 

a mediunidade é uma metáfora da encarnação. Idealmente os Espíritos poderiam dispensar 

a figura do médium, comunicando-se diretamente com cada homem. Uma das razões que 

os espíritas dão para que isso não ocorra é esse caráter expiatório que a mediunidade tem. 

Além do fato de que, para o paciente, para aquele que vem procurar o centro espírita, bem 

como para o Espírito inferior que se manifesta em algumas sessões, "o médium significa 

maior materialidade". Com isso os espíritas' querem dizer duas coisas: que, por ser, como 

todo Espírito encarnado na Terra, em certa medida inferior, o médium capta e transmite 

melhor as vibrações e necessidades do Espírito encarnado ou desencarnado a quem 

socorre; e que, da parte do paciente, a figura do médium, palpável, reforça sua crença. 

Como a matéria, a inferioridade, a imperfeição, a mediunidade é parte da ordem das 

coisas, ela existe porque o mundo e os homens são imperfeitos. 

 Seu exercício requer antes de tudo que o médium seja um bom espírita, o que supõe 

as duas outras dimensões da vida religiosa espírita: o estudo e a caridade. O conhecimento 

da doutrina é indispensável. O médium deve ler e refletir diariamente. A prática da 
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caridade é igualmente importante. Através do amor ao próximo assim expresso, o homem 

aprimora seu Espírito e garante a cobertura do Plano Espiritual. Tanto a caridade Como o 

estudo enfatizam o papel do homem (Espírito encarnado) que se fortalece como 

individualidade, trabalhando o seu próprio Espírito. O contato direto e explícito com o 

Mundo Invisível requer esse fortalecimento. Em primeiro lugar porque, como vimos, cabe 

ao médium imprimir à sua mediunidade o conteúdo moral adequado. Em segundo lugar 

porque a mediunidade permanece sempre potencialmente perigosa. Para enfrentar esses 

perigos, o médium deve gozar de saúde espiritual, i.e., deve vibrar na faixa mais elevada 

possível, o que depende de seu comportamento. Desse modo, "Eles (os Espíritos 

inferiores) chegam, batem, vão embora. Não entram não". O médium, a partir da vigilância 

e do autodomínio, deve esforçar-se 

 
por reajustar os bons sentimentos, por pautar sua vida pelos princípios do amor e da 
caridade. 

 
Há assim um conjunto de sentimentos que definem não só o médium como a maneira de 

ser espírita: o médium deve ter confiança, no Plano Espiritual, nos dirigentes do grupo, no 

trabalho e em si mesmo, deve ter boa vontade, paciência, discrição. Sentimentos que se 

expressam numa conduta digna, correspondendo a vibrações espirituais elevadas. A eles 

opõem-se. 

 
(...) a cólera, a irritação, a leviandade, a maledicência, a crueldade, a calúnia, a irreflexão, a 
brutalidade, a tristeza, o desânimo, a vaidade, 

 
que 
 

produzem elevada percentagem de radiações mentais de natureza destrutiva, em nós e em 
torno de nós, suscetíveis de fixar-nos por tempo indeterminado em deploráveis labirintos de 
desarmonia mental. 

 
Além desse preparo de ordem geral, no dia da tarefa mediúnica o médium deve ter 

cuidados especiais com a alimentação. Convém evitar comidas pesadas, gordurosas, 

bebida alcoólica, cigarros, remédios em geral.Deve comer horas antes do início da tarefa 

para que o processo da digestão não absorva energias que são destinadas a. outros fins. O 

fluxo sanguíneo e o corpo fluídico devem estar o mais puros possível, pois o cérebro 

trabalhará com grande intensidade. Se essas recomendações não são atendidas, o 

organismo será sobrecarregado pelo trabalho mediúnico, produzindo dores de cabeça, 

náuseas, mal-estar no médium. Todo esse preparo é necessário, pois mais do que ninguém 

ele está sujeito à influência espiritual sutil: 
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o médium irradia uma força positiva, é um foco de luz que atrai Espíritos que querem se 
beneficiar (Apostila sobre Mediunidade). 

 
Além disso, como todo homem, o médium é também imperfeito, trazendo à sua volta 

Espíritos imperfeitos. Ele é, segundo os espíritas, muito assediado por Espíritos inferiores. 

Cabe ao médium reagir com vibrações positivas que o põem em contato com Espíritos 

superiores. Essa luta é o ônus do trabalho mediúnico, sua provação, seu testemunho. 

 

4.2 As Formas de Comunicação Espírita 

No centro pesquisa do eram três as formas ostensivas de comunicação com os Espíritos: a 

prece, o passe, e a manifestação mediúnica. Essas modalidades de contato são claramente 

distintas entre si. Mas, por implicarem todas um contato direto com o Mundo Invisível, 

aparecem nos rituais freqüentemente associadas. O passe e a prece são parte do repertório 

da quase-totalidade das sessões. A manifestação mediúnica é exclusiva das sessões 

definidas como mediúnicas, o desenvolvimento mediúnico, a irradiação e a desobsessão. 

Examino a seguir cada uma dessas formas. 

 

a. A Prece 

 

Todo Espírito emite vibrações que se imprimem nos fluidos. Os espíritas chamam a essa 

faculdade capacidade de irradiação. Como tudo o mais, ela depende da elevação espiritual 

de cada um. Quanto mais evoluído, tanto mais elevados os planos que a irradiação de um 

Espírito encarnado pode alcançar. A prece é uma irradiação de vibrações positivas, de 

vibrações de amor. Ela é definida como "uma evocação para os bons Espíritos", a qual 

 
coloca o homem em sintonia com Espíritos superiores, inspira intuições para resolver 
problemas, colabora com a cura, repele o assédio de Espíritos perturbadores, fluidos 
deletérios, vibrações maléficas (Apostila sobre Mediunidade). 

 
Como diz o Espírito André Luiz (in Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier): 
 

o homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a  
prece se transforma em fortaleza. 

 
 Embora haja algumas preces padrões, como um Pai-Nosso espírita, e hinos que são 

preces cantadas por todos, a prece espírita é sobretudo uma criação de quem a faz: 

 
É aconselhável abandonar o quanto possível as fórmulas decoradas, a leitura maquinal de 
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"preces-prontas", e viver preferencialmente as expressões criadas de improviso, em plena 
emotividade na exaltação da própria fé. ("André Luiz pelo médium Chico Xavier", in A 
Conduta Espírita.). 

 
De fato, as preces devem ser vividas, mais do que simplesmente ditas. Devem 

corresponder integralmente ao sentimento de quem as profere. Podem ser feitas a qualquer 

hora, em qualquer lugar. São um meio de socorro, recursos indispensáveis do médium, 

para dúvidas e demais ordens de dificuldades. No centro, em todas as sessões há pelo 

menos duas preces, ambas feitas na penumbra e nas fases inicial e final de um ritual. São 

geralmente acompanhadas pelo som de um disco de música clássica ao fundo. Quem a 

profere cerra os olhos e fala numa voz suave, pausada, algo musical: 

 
Elevemos nosso pensamento a Jesus, a Sheila, Antônio de Aquino, Tereza... Peçamos a eles 
que nos amparem na tarefa que vamos iniciar. Vamos concentrar-nos, para que possamos 
aproveitar a mensagem que nos trazem, as energias e vibrações positivas. (...) Pensemos em 
todos os necessitados, no campo politico do qual rufo participamos e enviemos vibrações 
positivas9.  

 
 Quem ora, emitindo vibrações positivas, entra em sintonia com o Alto. Pois, para que 

os Espíritos superiores venham até os homens, é preciso que estes cheguem até eles. Na 

prece, o homem tem uma. parte ativa, pois ela é pessoal, é emissão de vibrações. Mas, 

através dela, o homem, embora capaz de alcançar o Alto, se proclama, diante dos Espíritos 

superiores, fraco, limitado e carente. A prece é um pedido de ajuda, de amparo. Como fala 

que estabelece uma ligação com o Alto, a prece está sujeita a várias combinações, 

reforçando, complementando algum outro elemento ritual. É freqüente sua associação ao 

passe, 

 
desobstruindo a mente de impurezas, ela oferece livre passagem para os fluidos dos Espíritos 
e garante a pureza dos fluidos humanos (Apostila sobre Mediunidade). 

 
Como o passe, ela é um auxilio inestimável na psicografia e na incorporação (ver item c). 

E há uma sessão, chamada sessão de irradiação, que tem na prece o seu foco.10 

 A irradiação é uma sessão feita para aqueles que deixam seus nomes no centro e 

todos que vão ao centro, especialmente os que freqüentam o atendimento fraterno e as 
                                                 
9Prece proferida numa Reunião Pública. 
10Durante o ano de 1980 não ouvi menção a essa sessão, que talvez de fato não existisse como tal. No centro, 
a irradiação, i.e., emissão de vibrações positivas, ocorria diluidamente ao longo de todas as sessões 
mediúnicas não exclusivamente destinadas a esse fim. Em 1981, quando retomei a pesquisa para concluí-Ia, 
havia à noite duas turmas de desenvolvimento mediúnico que se revezavam semanalmente. Sempre que o 
mês tinha cinco semanas, rea1izava-se na última uma sessão de irradiação. Duas diretoras de departamento 
faziam uma irradiação exclusiva delas. Uma médium que trabalhava na desobsessão participava com duas 
amigas de uma irradiação em casa de uma delas. Tive oportunidade de assistir a apenas uma sessão de 
irradiação. 
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obras de assistência, i.e., o público que é objeto da caridade. A compreensão dessa sessão 

complementa a discussão da caridade desenvolvida- no capítulo III. Trata-se de uma 

sessão de vibrações de amor. Como em toda sessão mediúnica, todos devem manter o 

pensamento e a vontade firmes, mas nesse caso "devem expandir sobretudo o lado 

emotivo". Não se deve pensar nas pessoas diretamente, mas em Jesus e através de Jesus, 

nelas. Os médiuns emitem vibrações e os Espíritos "distribuem esses recursos". É uma 

sessão de preces e hinos. 

 A sessão se realiza no aposento aos fundos do segundo andar, e a ordenação do 

espaço, que difere tanto das sessões de desenvolvimento e de desobsessão quanto das 

sessões de estudo pode ser representada da seguinte maneira: 

 

 
Diagrama 8 

 
Como as demais, essa sessão se inicia pela preparação do ambiente (ver p. 65). Apagadas 

as luzes, acesas as lâmpadas azuis, a dirigente do trabalho, Betânia, designa um a um 

alguns dos médiuns que fazem uma prece. As preces, intercaladas por hinos cantados por 

todos, são pequenos desempenhos individuais. De olhos fechados, com a mão sobre a 

testa, o orador começa falando baixo, aos poucos sua voz se eleva e ganha um tom 

emocionado. Ao final, alguns chegam a chorar. Ora-se pelos velhinhos, pelos pobres, pelos 

órfãos, pelos doentes, por todos os necessitados, e finalmente por eles mesmos. Ao final, 

um dos médiuns recebe o "pronunciamento do Plano Espiritual". Todos recebem passes 

individuais e bebem água fluidificada.  

 Na verdade, na medida em que a irradiação é uma sessão mediúnica, feita pelos 

médiuns para o público que é objeto da caridade, e na medida em que ela focaliza a prece, 

que é um componente de todas as tarefas espíritas, ela não só reforça uma dimensão da 
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prática espírita já indicada na discussão da caridade (o lado humano fraco e carente dos 

espíritas) como permite a extensão dessa dimensão para a totalidade dessa prática. Na 

prece, tal como realizada na irradiação, os médiuns enfatizam a dúvida, a dificuldade, a 

hesitação, a desproporção entre a grandeza da tarefa que têm pela frente e a pequenez de 

suas possibilidades. Enquanto um dispositivo que garante a presença e participação dos 

Espíritos em todas as tarefas, a prece coloca os médiuns diante do terceiro elemento que 

define todos os homens como fracos, o Plano Espiritual. Ela lembra permanentemente aos 

homens sua subordinação ao Mundo Invisível. Ela lembra aos médiuns especificamente 

que sua superioridade é sempre relativa. 

 A superioridade é equacionada nesse sistema a um grau sempre maior de livre-

arbítrio e individualidade. Ao mesmo tempo esses atributos são no homem por definição 

incompletos. Contactando homens e Espíritos superiores, a prece garante o exercício do 

livre-arbítrio humano. Se o contato com Espíritos inferiores é sempre possibilidade de 

aniquilamento do livre-arbítrio, o contato com os espíritos superiores é em contrapartida 

possibilidade do exercício desse atributo. 

 

b. O Passe 

 

O passe, segundo os espíritas, é uma "transmissão dirigida de fluidos de perispírito para 

perispírito". Como corpo fluídico, 

 
o perispírito assimila mais facilmente os fluidos, e através do contato molecular os 
fluidos,como agente terapêutico, vão impressionar o organismo (Apostila sobre 
Mediunidade). 

 
O passe é uma troca fluídica entre o Mundo Visível e o Mundo Invisível. 

De acordo com a fonte da energia transmitida, os passes podem ser divididos em três tipos: 

1. o passe espiritual, dado pelos Espíritos que, utilizando seus próprios fluidos, 

atuam diretamente sobre os Espíritos encarnados;11 

2. o passe magnético, em que as energias transmitidas são do próprio médium, que 

"doa sua força irradiante". Geralmente, segundo os espíritas, esse passe é dado por 

pessoas sem credo nenhum. 

3. o passe mediúnico, no qual a figura do médium é central, servindo de veículo para 
                                                 
11 Na Federação Espírita de São Paulo há câmaras para esse passe que me foram aSsim descritas: "São 
cômodos reservados, de teor vibratório fluídico alto e sempre purificado, no qual são introduzidos os 
necessitados, que ali permanecem em silêncio enquanto os Espíritos desencarnados os assistem sem 
interferência dos encarnados. 
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os fluidos que os Espíritos doam. Contudo, nessa transmissão, o médium sempre doa 

um pouco de seus próprios fluidos, daí esse passe chamar-se também de magnetismo 

misto. O passe espírita é o passe mediúnico. 

O passe tem um duplo objetivo: o físico (orgânico) e o moral (espiritual): 

 
é uma modalidade de socorro fraterno aos que sofrem do corpo e da alma. 

 
Na verdade, como já tivemos a oportunidade de ver, a ordem do moral e do físico remetem 

uma a outra, terminando por se fundirem. Os fluidos são um elemento da ordem do físico, 

transmissores de vibrações que acabam contudo por ter um conteúdo essencialmente 

moral. O homem é uma totalidade composta das duas ordens. Nele, o que é 

orgânico/material e o que é espiritual estão em permanente relação por meio do perispírito, 

que combina em si as duas ordens e ordena as passagens entre o corpo e o espírito. No 

corpo imprimem-se as marcas da conduta moral do Espírito e, inversamente, o que um 

Espírito faz com seu corpo marca o seu espírito.Embora em permanente relação, as duas 

ordens são pensadas a princípio como distintas. Uma doença, que acarreta sempre 

conseqüências no espiritual, pode ser simplesmente orgânica no sentido em que sua causa 

se origina nesse plano. 

 Reconhecendo-se assim um espaço de uma certa autonomia do físico, as duas ordens 

são pensadas, na maior parte das vezes, como imbricadas numa relação em que o 

moral/espiritual tem precedência sobre o físico.A causa de uma doença física pode ser 

espiritual, seja ela cármica - produto do mau passado do Espírito, e nesse caso, do ponto de 

vista da encarnação, a doença pode ser incurável, pois "só terminará quando a dívida for 

quitada" - ou produto da comunicação espiritual. Na verdade está em jogo uma concepção 

particular do que seja o físico: o corpo humano é uma parte apenas dessa totalidade 

composta de espírito, perispírito e corpo, que é o homem, e em relação a ela deve ser 

entendido. Assim sendo, no passe o objetivo moral sobrepõe-se ao físico, pois o que 

importa é sobretudo a "renovação do comportamento das criaturas". As doenças cármicas 

podem não ter cura nessa encarnação, mas 

 
mais importante que a recuperação física é a recuperação espiritual (Apostila sobre 
Mediunidade), 

 
pois esta última inclusive reverterá a longo prazo naquela. 

 O passe estabelece uma relação entre quatro elementos: o Espírito/doador; o 

médium/transmissor e em parte também doador; o paciente, doente ou enfermo, como é 
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chamado/receptor; e o(s) Espírito(s) inferior(es) que se comunica(m) com este 

último/receptor indireto. Essa relação pode ser representada pelo seguinte esquema:  

 
 

 
Diagrama 9 

 
Sua eficácia depende dos três primeiros elementos. A presença espiritual é garantida pela 

prece. A capacidade de transmissão do médium passista depende de sua conduta e de seu 

preparo ritual. A capacidade de absorção do paciente depende também de sua conduta, de 

sua atitude de boa vontade. É preciso que este último esteja em condições de beneficiar-se. 

Para tanto conjuga-se o passe ao estudo do evangelho, é a 

 
Evangelho terapia, que tem como objetivo tornar o enfermo resignado, fazê-la compreender 
o porquê de suas dores, que mais importante é a sua recuperação espiritual. 

 
Mas o passe implica também uma técnica específica. Esse é um ponto polêmico entre os 

espíritas. 

Assisti certa vez no lCEB a uma mesa-redonda acerca da existência ou não de uma técnica 

própria do passe. Algumas pessoas defendiam a inexistência de uma técnica, outras a sua 

existência. A primeira posição baseavasse no fato de que o passe dependia sobretudo do 

Plano Espiritual, das circunstâncias. A segunda baseava-se no seguinte argumento: 

 
Jesus ao dar o passe simplesmente punha as mãos porque ele sabia controlar os fluidos, 
Porém uma imposição demorada de fluidos pode piorar. (...) À s vezes, lá no centro, o 
paciente sai da sala de passes com dor de cabeça, e eu, que tenho experiência, desfaço tudo e 
faço tudo de novo. (...) Por vezes é só nos sentarmos ao lado de um paciente que ele melhora. 
É o Plano Espiritual. Mesmo assim, a técnica não pode ser dispensada. Ela é necessária 
porque não sabemos simplesmente dosar os fluidos, então fluidificamos todos os centros de 
força. 

 
O primeiro argumento enfatiza a imagem do homem como um instrumento passivo dos 

Espíritos; o segundo defende a técnica em nome de uma maior importância da instância 

humana. O médium transmite, é certo, mas essa transmissão é controlada pelo bom 
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médium, como o era Jesus. Na falta dessa capacidade, a técnica, uma invenção humana, 

supre essa deficiência. 

 
 No Lar de Tereza, como no GEAL, aceita-se a técnica. O passe é, como eles dizem, 

padronizado, o que significa que ele obedece a determinadas normas, que são conformes à 

orientação da Federação. Segundo um médium, contudo, 

 
antes de sair este artigo onde se falava da necessidade de padronização, nós aqui já 
estávamos fazendo isso. E recebeu-se mensagem dos Espíritos em várias casas para que o 
passe fosse padronizado. Isso nos deu muita segurança, sentimos que estávamos filtrando o 
pensamento dos Espíritos, 

 
 O centro é o lugar mais indicado para o passe, seja pelo fato de que lá o ambiente 

espiritual é mais puro e elevado, o que produz maiores possibilidades de troca fluídica, 

seja porque o passe deve estar associado ao estudo do evangelho, da doutrina. Mas, quando 

alguém doente não pode ir ao centro, recorre ao passe em casa. Esse passe, porém, deve 

cercar-se de cuidados. O ambiente espiritual da casa é desconhecido. Pode ser a tal ponto 

"pesado" que um médium sozinho não consiga suportar. Recomenda-se então que o 

médium vá sempre acompanhado, de modo que "um sustenta o outro e a gente não se 

expõe demasiado". Está em jogo também a concepção espírita de sua religião: 

 
a pessoa doente, tudo bem. É uma exceção, um caso especial. O que não pode é o vizinho 
saber, vir pedir, porque passe sem esclarecimento não cura ninguém. 

 
No Lar de Tereza distinguem-se três tipos de passe mediúnico: 

 1. o passe coletivo, que recebe esse nome porque um médium doa fluidos  

a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. É o passe dado nas Reuniões Públicas na sua fase 

final. Os médiuns presentes erguem-se, colocando-se na extremidade de cada fileira de 

cadeiras, levantando os braços dobrados, com as palmas das mãos abertas, voltadas para as 

pessoas, os olhos cerrados. O receptor permanece sentado, as pernas, pousadas sobre o 

chão, não devem estar cruzadas (o que facilita a circulação de energias), os braços 

descansando ao longo do corpo com a palma da miro voltada para cima sobre as pernas, os 

olhos cerrados. Esse passe dura geralmente de três a cinco minutos. Após o seu término, os 

pacientes permanecem sentados aguardando a distribuição de água fluidificada pelos 

Espíritos ao longo da sessão; 

 2. o passe individual, no qual cada médium atende uma pessoa. Esse passe é dado 

pelo médium de pé diante do paciente e comporta dois movimentos. O primeiro deles é o 

de dispersão dos fluidos: os braços do médium erguem-se em torno do corpo do paciente, 
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as miras se fecham, recolhendo fluidos negativos. Os braços abaixam-se e as mãos, com as 

palmas para trás, se abrem, jogando fora os fluidos recolhidos. O movimento é repetido 

quantas vezes o médium julgar necessário. O segundo é a vibração, a reposição de fluidos 

bons. As mãos podem ficar simplesmente vibrando com as palmas voltadas para a cabeça 

do paciente sobre a epífise, ou percorrer também os demais centros de força do corpo. 

Podem mexer ou não depende do médium, "do que ele captar". Em ambos os movimentos, 

o médium deve orar mentalmente pelo paciente. O término do passe é indicado por um 

leve toque do médium no ombro do paciente. Esse passe é dado nas reuniões de tratamento 

e nas reuniões mediúnicas. 

 Há um tipo especial de passe individual chamado passe na cabina, destinado 

exclusivamente a pessoas com problemas de ordem física. É dado num aposento à parte, 

reservado para esse fim após as entrevistas na sessão de atendimento fraterno. Nesses dois 

passes o paciente permanece na postura de recepção já indicada 

 3. finalmente o autopasse, passe que o próprio médium se dá, sentado ou em pé, ao 

longo das reuniões exclusivamente mediúnicas, geralmente após o transe. É "uma ajuda 

para desconcentrar fluidos negativos" que se fazem presentes através dos Espíritos 

inferiores que comparecem às reuniões. Compõe-se dos dois movimentos acima indicados. 

  

 Há duas normas que devem ser respeitadas na efetivação do passe: 

 1.A primeira é a de que o toque no paciente deve ser evitado. O toque é tido como 

desnecessário, pois a proximidade das mãos já garante o contato com a aura, o corpo 

fluídico, do doente:  

Está certo que o Espírito vibre, mas a gente às vezes continua a vibração e daqui a pouco 
estamos esbarrando no doente. 

 
Por outro lado, não tocar o paciente é uma precaução, pois, como me disse uma das 

médiuns, 

as pessoas que nos procuram trazem uma série de coisas que não conhecemos.Não sabemos 
o que vai causar ao desequilibrado o toque. Temos de estar atentos. Somos humanos; o 
toque pode provocar reações negativas, desconcentra o paciente, às vezes são pessoas com 
distúrbios sexuais... Podem pensar que o médium é um aproveitador. 

 
Apesar dessa recomendação, algumas vezes em que tomei passe, este implicava um toque 

ligeiro, suave. E, no passe na cabina, o toque é permitido, pois esse passe é considerado 

especial, visando a "um problema mais difícil". O toque é aí da mesma ordem que o 

problema tratado: físico. 

 Essa questão do toque era, contudo, reconhecida expressamente como um motivo de 
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polêmica entre os espíritos. Um dos médiuns em desenvolvimento no Lar de Tereza 

trabalhava em outro centro onde o passe era dado com toque. Sabendo desse fato, a 

dirigente de desenvolvimento comentou: 

cada casa tem a sua direção espiritual. Os Espíritos não são robôs, têm a sua 
individualidade. Agora, os mentores são disciplinadíssimos. Então, lá você toca, aqui não. 
Sabemos que há médiuns que tocam, mas não podemos achar que somos exceção. 

 
Além do que, 
 

é preferível seguirmos o caminho que a lógica nos conduz. E a experiência de algum tempo 
que estipula essas regras. 

 
A recomendação dos Espíritos e a experiência surgem como planos de explicação 

complementares na implementação da norma do não-toque. 

       2. A segunda norma é que se evite a manifestação mediúnica na hora do passe. Na 

hora do passe, os Espíritos envolvem o médium, o que torna próxima a possibilidade da 

ocorrência de uma incorporação. Esta, porém, deve ser evitada: 

 
Às vezes é comum nos sentirmos mediunizados do cotovelo para baixo. Sentimos um 
peso,ou uma leveza (...) O braço é pura eletricidade (...) mas a incorporação não deve ser 
dada. 

 
O passe está no limiar da manifestação. No que toca aos Espíritos, estes 
 

são disciplinadíssimos. Se há uma diretriz da casa eles estão a par disso. E o guia os dirige. 
 
Quanto ao médium, deve controlar-se. Entretanto, a manifestação pode por vezes ocorrer: 
 

se há a manifestação, há uma razão para que ela ocorra. Não devemos provocá-la (...) os 
Espíritos que comandam às vezes permitem que isso aconteça se damos abertura. 

 
Essa possibilidade é presente também para o receptor do passe. Nesse caso, ocorrendo a 

manifestação, aconselha-se que o médium se dirija à própria pessoa e não ao Espírito, 

dizendo-lhe que se concentre, que desperte, que não é hora de o Espírito manifestar-se, 

mas sim de ela receber ajuda. Todavia, há casos em que o Espírito precisa manifestar-se e 

deve ser atendido.12 

 É a forma e a intensidade do contato entre o Mundo Visível e o Mundo Invisível o 

que distingue o passe da manifestação mediúnica. Essa distinção é extremamente 

                                                 
12Não tive oportunidade de presenciar nenhum desses casos. Uma médium contou-me, entretanto, um que 
dizia respeito a uma mulher "que hoje é médium e das mais equilibradas do centro. Ela ia ao Lar de Tereza. 
Depois ela contou que na época nem sabia aonde estava indo, para tomar passe na cabina. O Espírito 
incorporava e ficava horas falando. Eles (os médiuns) oravam, cantavam, conversavam com o Espírito.Hoje 
ela está muito bem e os Espíritos que a obsidiavam também melhoraram e provavelmente estão até aí 
trabalhando". 
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importante para a identidade desse grupo religioso: 

a doutrina será o que os espíritas fizerem dela. As pessoas que vêm buscar o passe são 
desequilibradas, são deseducadas na doutrina. Sabemos que aí fora há uma confusão 
tremenda do Espiritismo com Umbanda, ritual, fenômeno (.. .). 

 
A incorporação na hora do passe sugere a situação da consulta umbandista que deve ser 

evitada a todo preço: 

se damos o passe mediunizado, o paciente fica encorajado a perguntar isto ou aquilo. O 
médium pode não estar seguro e dizer uma coisa que desequilibre o paciente. Pode dizer o 
que viu ou ouviu perto do paciente, ou dar conselhos para sua vida. Imaginem se for uma 
pessoa medrosa e o médium disser que viu um Espírito assim e assado, que transtorno pode 
causar a essa pessoa. 

 
A consulta, na concepção espírita, ofende o livre-arbítrio do interessado, que, existindo, 

possui a qualidade peculiar de poder ser anulado ou retirado. Mesmo que o médium veja o 

futuro, não deve dizê-lo. O fato de o futuro do Espírito encarnado ser visível não nega o 

seu livre-arbítrio. É justamente o desconhecimento desse futuro que garante a margem 

estreita e limitada, mas decisiva, do exercício desse atributo. Cabe ao médium zelar pela 

integridade de sua religião, reafirmando a distinção entre passe e manifestação. Enfatiza-se 

o seu caráter ativo na mediação entre os mundos; mesmo transmitindo, ele controla e 

domina o seu corpo, dá ou não abertura aos Espíritos. 

 Apesar dessa visão, presenciei já no final da pesquisa um passe mediunizado. Era 

uma reunião na casa de "tia" Áurea, médium e colaboradora do Lar de Tereza, moradora 

do Leblon. Fui assistir a ela a convite de um dos médiuns da turma de desenvolvimento 

mediúnico. Lá se realizavam semanalmente uma reunião de estudo - leitura do evangelho, 

prece e passe - e uma reunião de mulheres que fazem trabalhos de costura para o bazar de 

caridade que ocorre todo Natal. Era a tarde de uma quarta-feira. Na sala, cheia de cadeiras, 

sentavam-se sobretudo mulheres, costurando alguma coisa, de uma faixa etária que ia dos 

25 aos 60 anos. Havia um total de 50 pessoas, algumas das quais eram cooperadoras do 

Lar de Tereza. No quarto estava Joaquim, médium respeitado de todos no Lar de Tereza, 

que trabalha num centro da zona norte do Rio de Janeiro, e incorpora o Espírito Dr. 

Hermann. Apresentei-me à tia Áurea, que cinco minutos depois chegou à sala me 

chamando e explicando: "Ele é quem está chamando as pessoas." Com o que insinuava ela, 

uma vez que supostamente Joaquim desconhecia a minha presença lá, os seus elevados 

dons mediúnicos. 

 A reunião dividia-se em duas partes. Na primeira Joaquim chamava uma a uma as 

pessoas que lá se encontravam para uma entrevista sobre seus problemas. Embora o 
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médium não estivesse incorporado, as pessoas referiam-se ao Dr. Hermann, que orientava 

a ordem de chamada das pessoas de acordo com a complexidade dos casos, ou em nome de 

quem se pedia silêncio: 

Dr. Hermann está lá dentro. Com o barulho só estão prejudicando o trabalho de Joaquim. 
Em determinado momento pediu-se às pessoas que guardassem os trabalhos que faziam. Ia 

iniciar-se a segunda parte da sessão na qual Joaquim incorporaria o Dr. Hermann. 

Fecharam-se as cortinas para não haver queima de fluidos. O ambiente foi preparado, fez-

se uma prece, exortou-se as pessoas a servirem, a se engajarem nos trabalhos de caridade. 

Joaquim entrou na sala. Algumas mulheres agarravam suas mãos, beijavam-nas. Uma 

delas chorava copiosamente. Tia Áurea deu o braço a Joaquim, que, com duas inspirações 

fortes, passando a mão pelo rosto, incorporou o Dr. Hermann. A expressão facial do 

médium se alterou. Com os olhos cerrados começou a falar com forte sotaque alemão. Sua 

mobilidade corporal diminuiu. Os movimentos eram bruscos e tensos. O Dr. Hermann 

falou do amor ao próximo, da confiança que todos precisavam ter em si mesmos, da 

necessidade de trabalhar para tornar-se útil. E iniciou um circuito pela sala dando passes 

individuais. Seus passes eram imposição de mãos com toque. Com cada um conversava 

um pouco sobre os problemas que haviam contado ao médium Joaquim. Às vezes 

receitava um remédio: "Tome glifarex", ou: "Anote: Antabus". Ou dizia: 

 
E a cabecinha, ponha no lugar. Reze, ore para manter a mente esclarecida. 

 
Algumas pessoas que não puderam ser atendidas antes consultavam-se ali mesmo. Tia 

Áurea acompanhava-o, lembrando-lhe determinados casos. "Não deixe de tomar passe 

uma vez por semana." Informou a uma pessoa quem era seu mentor espiritual: "Eurípides". 

E assim percorreu toda a sala. Ao final, de frente para a platéia, com uma inspiração forte e 

passando novamente a mão pelo rosto, o médium voltou a ser Joaquim. Fez uma prece. 

Todos foram se retirando, cumprimentando Joaquim, que sabia os nomes de quase todos, e 

falava com alguns efusivamente. 

 Não é minha intenção discutir aqui a incorporação, que será examinada no próximo 

item. Chamo apenas atenção para a existência de um espaço reconhecido como legítimo 

para o passe mediunizado, que é desaconselhado aos médiuns de modo geral e não tem 

espaço nos rituais do centro. Sem dúvida, trata-se, no episódio relatado, de uma exceção - 

a relação perfeitamente integrada entre o Dr. Hermann e Joaquim. Joaquim é Um médium 

conhecido, sua autoridade e qualidade são respeitadas. Outros não podem fazer o que ele 

pode sem riscos, em razão da sua superioridade. A qualificação de um médium pode assim 
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sobrepor-se a normas de ordem geral que controlam o desenvolvimento da mediunidade.13 

Afirmasse a hierarquia de posições e de autoridade característica desse sistema. Apenas 

aos superiores permitem-se certas coisas, fato que reforça e realça sua superioridade. 

Revela-se também, a partir desse episódio, a existência de duas faces complementares no 

Espiritismo, uma - mais formal, voltada para fora, para o público - que se realiza sobretudo 

no centro, e uma face mais informal que se realiza nas casas, nas redes de relações entre 

espíritas. 

 Tanto a recomendação do não-toque como a evitação da manifestação mediúnica no 

passe vêm ao encontro do ethos espírita de controle, discrição, sobriedade, expressando a 

exigência de controle do corpo por parte do médium. Retomarei a esse ponto no próximo 

item. 

 
c. A Manifestação Mediúnica 
 
Uma vez manifesta, é ao longo das sessões de desenvolvimento mediúnico que se definirá, 

dentre as possibilidades que esse sistema de crenças oferece, o tipo de mediunidade que 

uma pessoa detém, e na qual tenderá a se especializar. 

 As formas de experiência da mediunidade sofreram modificações desde a época de 

Kardec. Um tipo de mediunidade que desempenha um papel importante nas obras da 

codificação é a mediunidade de efeitos físicos, capaz de materializar Espíritos e objetos, de 

fazer objetos se moverem e se quebrarem.14 O trabalho de efeitos físicos é hoje 

considerado "limitado", sendo poucos os médiuns portadores dessa forma de mediunidade. 

Os espíritas explicam esse fato pela idéia de que, 

 
acompanhando a evolução humana, a mediunidade sofreu também um processo evolutivo. 

 
Na época de Kardec, a mediunidade de efeitos físicos era 
 

parte de um plano traçado pela espiritualidade, o que importava era provar a não-
interferência humana nas manifestações dos Espíritos. Só depois que todos se 
conscientizaram (...) começaram os Espíritos a utilizar processos mais adiantados de 
intercâmbio (Apostila sobre Mediunidade). 

                                                 
13 Seria extremamente interessante estudar esse processo de diferenciação entre os médiuns e perceber a 
trajetória particular dos médiuns de renome, mas essa questão extrapola os limites da pesquisa. 
14 Os Espíritos desencarnados, como vimos, agem sobre o fluido universal, moldando-o de acordo com a sua 
vontade. A materialização de objetos ou de Espíritos corresponde ao processo pelo qual os Espíritos, suas 
idéias ou "objetos" espirituais ganham invólucro corpóreo. Para tanto é necessário o concurso do médium 
que doa o seu fluido ou ectoplasma. As sessões de materialização eram, ao que tudo indica, extremamente 
comuns aqui no Brasil. Ver a esse respeito os relatos de Yvone Pereira in Recordações da Mediunidade. 
Assisti também no ICEB a um filme no qual se mostravam vários objetos materializados num centro espírita 
em Alagoas 
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 A mediunidade de efeitos físicos tem contudo seu lugar ainda hoje nas sessões 

de intervenção espiritual.15 No Lar de Tereza não se desenvolve esse tipo de mediunidade. 

As formas de mediunidade lá atualizadas são a psicografia e a mediunidade de 

incorporação ou psicofonia. 

 Para que uma manifestação mediúnica Ocorra é preciso que o médium dê 

passividade, expressão que indica ao mesmo tempo uma certa anulação do médium e a 

presença de seu livre-arbítrio e vontade na origem da manifestação. Segundo os espíritas: 

 
nos diversos departamentos cerebrais existem núcleos de controle do  
Espírito.A epífise (glândula da mediunidade) é que favorece a passividade desses núcleos. 
Temos "tomadas mentais" e a epífise é a glândula que dirige essas tomadas. É ela que 
favorece a passividade maior ou menor. É através dessas tomadas que o Espírito 
comunicante faz suas pressões. 

 
Na manifestação mediúnica, 
 

o Espírito do médium se desloca, ou às vezes mesmo o perispírito, para que outras inserções tomem 
conta das células (Apostila sobre Mediunidade). 

 
Há vários tipos de contato, o Espírito comunicante desliga algumas ligações do perispírito 

com o Espírito e liga a ele. Dependendo do "departamento cerebral atingido" não só varia 

a forma que a mediunidade toma, como o papel do médium na comunicação se altera, 

podendo ser ele consciente, semiconsciente, ou inconsciente. 

Tanto a psicografia e a psicofonia, como a medi unidade consciente semiconsciente e 

inconsciente, serão discutidas a partir da descrição breve da sessão de desenvolvimento 

mediúnico. 

 
c.l  A sessão de desenvolvimento mediúnico 
 
No Lar de Tereza as sessões de desenvolvimento mediúnico ocorriam semanalmente com 

revezamento de turnos. A dirigente do trabalho, como nas demais sessões mediúnicas, era 

a presidente do centro. As turmas variavam entre 18 a 12 médiuns entre homens e 

                                                 
15Tanto no Grupo Espírita André Luiz como no Templo Espírita Tupyara existem sessões de intervenção 
espiritual nas quais se realizam operações fluídicas. As operações fluídicas são operações feitas pelos 
Espíritos com o concurso dos médiuns no perispírito de pessoas doentes. Uma médium do André Luiz 
descreveu-me as sessões do seguinte modo: “A intervenção é o tratamento de doença nas pessoas. Tem 16 
caminhas na sala. As pessoas se deitam e são cobertas por lençóis. Para cada doente é preciso dois médiuns. 
Há ainda dois que ficam na cabina para fornecer ectoplasma, que é necessário para os Espíritos 
transportarem os aparelhos da espiritualidade para operar. Naquela hora os doentes ficam cercados de 
Espíritos. Já houve até cura de câncer de intestino. É claro que tem que ter também o merecimento (.. .)” 
Esse aspecto da medi unidade constitui-se numa vertente rica do Espiritismo, remetendo à questão da cura e 
ao campo maior da chamada medicina popular. Em virtude dos limites da pesquisa, não disponho, entretanto, 
de dados para discuti-la com mais detalhes. 
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mulheres, de 25 a 60 anos. Durante o ano de 1980, as sessões realizavam-se na sala do 

andar térreo, e a distribuição do espaço era a seguinte: 

 
 

 

 
DIAGRAMA 10 

 
Em cada lugar da mesa há papel e lápis, no centro um copo cheio de lápis azuis de grafite 

preto e uma pilha de papel branco. Num canto sobre um móvel dispõe-se uma bandeja com 

copinhos de papel, com água que será fluidificada, i.e., na qual os Espíritos superiores 

depositarão ao longo da sessão bons fluidos. Uma sessão mediúnica é um ponto de 

encontro entre o Mundo Visível e o Mundo Invisível. Nela o invisível se toma visível 

através dos médiuns e de suas diferentes mediunidades. A oposição entre os dois mundos é 

momentaneamente transcendida. Em toda sessão mediúnica há uma distinção entre os 

médiuns que se sentam à mesa e os médiuns que permanecem na sustentação na dirigente 

quem designa os lugares dos médiuns. Os que ficam na sustentação são geralmente os 

iniciantes, ou os que não têm facilidade na recepção de Espíritos, embora não 

obrigatoriamente. Pode haver também um revezamento: quem ficou na sustentação numa 

sessão senta-se à mesa na seguinte e vice-versa. Os médiuns da mesa são os que  

receberão Espíritos através da psicografia e da psicofonia. Os da sustentação sentam se em 

cadeiras encostadas nas paredes. Estes últimos estão especialmente encarregados da 

sustentação do ambiente, i. e., da manutenção de um elevado "teor vibratório no recinto" 

através da emissão de pensamentos de paz e de amor. Eles permanecem a maior parte do 

tempo sentados, de olhos fechados, orando. Podem levantar-se de vez em quando para dar 

um passe nos outros médiuns ou para doutrinar (ver logo adiante) um Espírito. Alguns 
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deles, bem como os médiuns da mesa, podem ser portadores de mediunidade visual. 

Através dessa faculdade terão visões do Plano Espiritual ali presente. Outros podem sofrer 

desdobramentos ao longo da sessão. O desdobramento é um afrouxamento do laço que une 

perispírito ao corpo. Através dele o Espírito abandona parcialmente o corpo e passeia, 

volitando, pelo Mundo Espiritual, O contato com o espiritual atualiza-se assim de 

diferentes maneiras, embora a sessão se destine explicitamente ao desenvolvimento da 

psicografia e da psicofonia. 

 Nos momentos que precedem o início da sessão, os médiuns permanecem em 

silêncio concentrando-se ou conversando baixinho. A sessão se inicia com a preparação do 

ambiente, seguida da fase da reunião destinada à manifestação mediúnica. Na penumbra, 

com as lâmpadas azuis acesas, 

abre-se uma porta e estabelece-se livre trânsito entre os dois mundos. 
 
Essa fase ritual compõe-se de três momentos distintos: 

 1. O primeiro deles destina-se ao exercício da psicografia. Os médiuns permanecem 

eretos com o lápis na mão pousada sobre o papel. Imóveis, Com os olhos cerrados, prontos 

para escrever. O transe inicia-se às vezes com uma ligeira alteração no ritmo respiratório: 

uma inspiração mais profunda, ou respirações mais rápidas. A mão começa a movimentar-

se.Escuta-se no silêncio o ruído do lápis deslizando no papel e o tique-taque do relógio de 

parede. A dirigente pode ou não fazer uma prece. Os médiuns de sustentação circulam' 

dando passes nos demais. Alguns escrevem muito, alguns pouco, outros nada. Passados 

uns 15 minutos, a dirigente orienta os médiuns para irem "se desligando": 

Vamos pedindo aos Espíritos que terminem suas mensagens pelo respeito à hora que todos 
devemos ter. 

 
Os médiuns soltam o lápis e voltam à postura ereta, com ambas as mãos pousadas com as 

palmas para baixo sobre a mesa. Mais tarde, na última fase da sessão, com as luzes acesas, 

a experiência dos médiuns, as mensagens recebidas são discutidas. Todas as mensagens 

psicografadas podem então ser lidas. Alguns passam-nas a limpo. A letra dos médiuns 

iniciantes é geralmente irregular. As mensagens psicografadas eram de dois tipos. Tratava-

se ou da comunicação de um Espírito superior como: 
o pouco é muito para quem ama, e o muito nunca é demais para quem sabe se dar, 

 
ou de testemunhos de Espíritos em estágio evolutivo mais ou menos equivalente ao dos 

médiuns, como o de uma mulher que desencarnara e vinha contar o quanto sofreu por não 

saber o que a esperava, diferentemente deles, espíritas, ou de um antigo colaborador do 
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centro, desencarnado há um ano, que dizia que gostava muito de ouvi-los, de estar em sua  

companhia. 

 2. O segundo momento destina-se à psicofonia. A passagem de um momento para o 

outro é marcada por uma prece como a seguinte: 

(...) Nem sempre os Espíritos que recebemos são de alta hierarquia. Estamos em treinamento. 
Coloquemo-nos nas mãos de nossos mentores. Não temamos. 

 
No início dessa fase há sempre um certo "tumulto",vários médiuns incorporam Espíritos 

simultaneamente. Aos poucos vai-se restabelecendo uma certa ordem, Uma das 

recomendações de disciplina aos médiuns é a de que não dêem passividade a um Espírito 

enquanto houver outras manifestações ocorrendo. É comum, contudo, desenvolverem-se 

até três manifestações simultâneas. O desenvolvimento da manifestação requer a figura do 

doutrinador, que pode ser tanto um médium da sustentação como da mesa. O doutrinador 

sustenta o médium com vibrações e passes, aconselha-o a nada temer ou a despertar 

quando o transe está demorando demasiado, e, ao mesmo tempo, conversa com o Espírito, 

ajudando-o a expressar-se, contar o seu mal e a partir daí esclarecê-lo, fazer com que 

conheça um pouco os princípios da doutrina. Essa fase da sessão é na verdade um 

treinamento para a sessão de desobsessão que será discutida com mais detalhes logo 

adiante. 

 Na incorporação, o transe inicia-se de maneira mais marcada do que na psicografia, 

embora não necessariamente. E tem como que dois estágios. Um estágio inicial em que a 

cabeça pende de um lado para o outro, começa a rodar iniciando movimentos 

aparentemente descontrolados, tremedeiras, suspiros, gemidos e por vezes choro. Nos 

médiuns iniciantes é comum que o transe permaneça nesse estágio. E um segundo estágio 

em que ocorre a comunicação verbal do Espírito, que pode desenvolver-se mais ou menos. 

 Recebem-se por vezes Espíritos superiores, sendo, porém, mais comum a 

manifestação de Espíritos inferiores. Em uma das sessões a que assisti, por exemplo, um 

dos médiuns, com as mãos na cabeça que rodava, gemia de dor: "Ai, minha cabeça.Não 

agüento!..." A comunicação verbal do Espírito não ia mais além, apesar da fala do 

doutrinador. Em outra um médium, que permanecera todo o tempo de olhos cerrados, com 

a cabeça rolando suavemente, subitamente abriu os olhos, apontando o dedo para a 

dirigente da mesa que estava exatamente na sua frente: 

Me disseram que você me ajudaria em minha vingança. Tenho um ódio muito grande. Vim 
aqui para você me ajudar. 

 
 A dirigente foi até ele, explicando-lhe que ele estava enganado, que lá não 
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faziam isso. Iria ajudá-lo sim, mas a livrar-se do seu ódio. O espírito foi-se acalmando, 

repetiu com a dirigente um pai-nosso espírita, disse que até que ali ele se sentira bem, e 

foi-se. 

 Passados uns 15 ou 20 minutos, a dirigente novamente orienta os médiuns para irem 

se desligando, e com uma prece inicia-se o terceiro momento dessa fase ritual. 

 3. O encontro com o mentor. A incorporação do mentor não ocorre necessariamente. 

Pode haver simplesmente uma aproximação espiritual, um envolvimento do médium pelo 

mentor. Esse encontro caracteriza-se por uma espécie de relaxamento, um entorpecimento, 

da parte do médium. A sensação como os médiuns a descrevem é de paz, de tranqüilidade 

e de amor. Uma das médiuns descreveu-me do seguinte modo o contato com o mentor: 

É um arrepio. Uma dormência do lado esquerdo das costas. Já sei que ele está presente. 
Quando ele incorpora, minha voz se modifica. Fica rouca. Às vezes nem sinto vontade de 
falar. 

 
 Na incorporação ou aproximação do mentor, a relação dominante na psicofonia, 

Espírito inferior/médium, inverte-se, passando a ser Espírito superior/médium. Muitos 

médiuns entregam-se nesse momento a uma crise de choro, que, mais do que um choro de 

dor ou remorso como ocorre na psicofonia, é um choro de alívio - o choro do Espírito 

encarnado que se percebe fraco e inferior diante da presença protetora de seu guia 

espiritual.Passados uns dez minutos, a dirigente recomenda mais uma vez aos médiuns que 

vão se desligando. Essa fase se encerra com uma prece de agradecimento aos amigos e 

protetores espirituais. Acendem-se as luzes. Os médiuns bebem água fluidificada. 

 Na última fase da sessão, com as luzes acesas e num clima que contrasta com o que 

predomina até então pela sua descontração, os médiuns discutem suas experiências medi 

únicas. A maneira pela qual cada médium registra a incorporação diverge bastante como 

me disse uma das médiuns: 

não há duas mediunidades iguais, como não há duas personalidades iguais. 
 
Um sente dormência nas mãos, outro leveza. Outro ainda, dores de cabeça, arrepios, enjôo 

etc. Analisam-se as mensagens recebidas, as dúvidas dos médiuns. Alguns Espíritos são 

identificados, seja pelos médiuns videntes presentes, seja por características repetidas em 

sucessivas comunicações que permitem a associação a algum parente ou conhecido 

desencarnado. O mais importante contudo é a identificação do grau evolutivo do Espírito. 

É preciso estar atento à mistificação, i.e., à tentativa de Espíritos inferiores de se fazerem 

passar por superiores. Essa identificação é feita geralmente pela linguagem utilizada pelo 

Espírito. A de um Espírito superior é concisa, séria, sem exageros. O médium que 
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incorpora fala mantendo sempre o mesmo tom de voz. A de um Espírito inferior é raivosa, 

chorosa, vingativa, respondona. A voz do médium está impregnada de emoção. A de um 

Espírito mistificador peca pelo exagero, pela demonstração de vaidade, pelo rebuscamento 

e falta de concisão. Geralmente também o mentor não é identificado mesmo que seja visto. 

Sabe-se apenas se trata de um homem ou de uma mulher. Uma das médiuns disse-me o 

seguinte a respeito: 

Nunca vi, não sei quem foi. O fato de não saber resguarda o médium. Por exemplo, se uma 
das minhas inferioridades fosse a vaidade e se o fato de eu saber quem foi aguçasse isso. 
Então os Espíritos não permitem. 

 
Há aqui também exceções que, como sempre, realçam a superioridade do médium em 

questão. A presidente do centro, Betânia, conhece sua mentora, Idália, que foi sua irmã em 

uma encarnação no século XVII na Inglaterra. Era já então um Espírito superior que 

encarna em missão tendo desencarnado aos 12 anos de idade. 

 Descrevem-se as visões e os desdobramentos. Possíveis críticas ao 

comportamento dos médiuns podem ser feitas. Reconstrói-se, nessa fase, de múltiplas 

maneiras, a presença recente do Plano Espiritual no Plano Terreno, a sessão. 

 
c.2 A mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente 

Tanto na psicografia, como na psicofonia, dependendo do grau de deslocamento do 

Espírito do médium, ou na metáfora espírita da quantidade de tomadas desligadas e ligadas 

ao Espírito comunicante, os médiuns são classificados num continuum que vai do médium 

consciente ao médium inconsciente, passando pelo médium semiconsciente. 

 O médium consciente é também chamado de intuitivo. A intuição é, como vimos 

(capítulo II), pensada como uma forma sutil de comunicação espiritual, ou como 

lembranças que o Eu menor guarda de seu Eu maior (recordações de vidas pretéritas ou de 

idéias formuladas no estado de Espírito). Enquanto forma de comunicação espiritual sutil, 

o contato com o plano espiritual na intuição ocorre através do pensamento. O mesmo 

acontece na mediunidade consciente: 

o Espírito comunicante atua sobre i Espírito do médium com o qual se identifica, 
envolvendo-o em sua vibração. O médium transmite o que recebe. 

 
O seu Eu menor não se paga, o médium se lembra de tudo o que fez. Seu papel é como o de 

um intérprete que traduz o pensamento que lhe apresentam. 

 Segundo os próprios espíritas, a mediunidade consciente traz o problema de se é 

consciente até que ponto não poderia o sujeito interferir? (Apostila sobre Mediunidade). 
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Essa questão é intensamente vivida pelos médiuns. Nas sessões de desenvolvimento 

mediúnico, na parte final destinada à discussão da experiência dos médiuns, ela 

frequentemente vinha à tona. Certa vez por exemplo, augusto incorporou. O Espírito 

entretanto não chegou a falar, augusto tremia o tempo todo. Depois disse que lhe vieram à 

mente as palavras: “Vai bater, vai bater!” E sentira uma grande dor na cabeça. Ele achava 

que era um Espírito que sofrera um acidente. Betânia, a dirigente do trabalho, perguntou-

lhe se ele havia intuído alguma coisa. Augusto disse que sim, mas que achava que “era da 

sua cabeça”. Betânia perguntou-lhe por que o seria. Augusto disse então que intuíra que 

era um avião monomotor que batera numa montanha recentemente. De outra vez, uma 

médium disse que na psicografia sentira grande eletricidade nas mãos, que tremeram o 

tempo todo. Betânia perguntou-lhe por que não tinha escrito. A resposta foi a mesma. 

Sônia achava que “era coisa da sua cabeça”. 

 Augusto, que tinha se tornado espírita há cerca de um ano e meio e estava no 

desenvolvimento mediúnico há uns oito meses, disse-me o seguinte a esse respeito: 

(...) No começo eu sentia muito medo do Animismo. Talvez por falta de embasamento 
doutrinário (...). Até pouco tempo atrás ainda tinha dúvidas se não era eu quem estava 
pensando. Porque há uma certa confusão. O que acontece é o seguinte: muitas das idéias 
que vêm à cabeça naquele momento se lhe afiguram conhecidas. E por quê? Porque o 
Espírito não se aproxima de nós só naquela hora. Muitas vezes ele está junto desde de 
manhã no Dia do Desenvolvimento Mediúnico. (...) Pode ser que as idéias venham à tona 
naquele momento mas são idéias que você já deve ter. Seja pelos sonhos ou por outra forma 
de comunicação qualquer. Dai a grande dificuldade. Você não sabe se as idéias são suas ou 
não... Aos pouquinhos vamos começando a sentir que não são nossas. Talvez eu ainda não 
tenha conseguido fazer a separação plena. 
Acho que ainda falta mais para dizer que não tem nada de interferência. Isso aí Chito já 
disse. Por mais que você seja um médium desenvolvido, quanto mais desenvolvido menor a 
interferência. Agora o quanto, o percentual, eu não sei dizer. Por isso estou olhando só o 
degrau e não a escada, No médium iniciante deve ser grande porque você custa a dar 
passividade. Você ainda tem o seu Espírito muito preso e ele não faz aquele afastamento 
maior. 

 
 O Animismo, a interferência do Espírito do médium na comunicação espírita é antes 

que um empecilho, um dado, parte do desenvolvimento da mediunidade. O "será que é", 

"será que não é?" é, segundo os espíritas, uma dúvida que persegue o médium a vida 

inteira. Com o passar do tempo, o médium aprende a distinguir, mas o grau de "pureza" na 

transmissão de uma comunicação espiritual permanece sempre em alguma medida 

problemático. Retomarei a esse ponto adiante. 

 Há, contudo, alguns critérios "de bom senso" utilizados. Um deles é a incapacidade 

do médium para formular ou mesmo escrever o pensamento sugerido. É comum a menção 

de médiuns analfabetos que psicografam lindas mensagens, ou de médiuns que 
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desconhecem determinadas línguas e falam ou escrevem nela quando mediunizados. Outro 

é o fato de o pensamento sugerido ser inesperado, contrariando idéias anteriores. Ou ainda: 

Se eu pauto a minha vida de determinada maneira, se eu que sou uma pessoa assim recebo 
mensagens insensatas, é porque se trata de espíritos, porque eu não ia sentar-me aqui para 
escrever insensatez. Se são só coisas elogiosas. Pé atrás. Se é uma boa mensagem tanto 
pode ser de um Espírito elevado como da própria pessoa cujo Espírito naquele momento se 
expande. Por isso é que conhecemos muito de mediunidade, mas o que conhecemos é pouco. 
por isso devemos orar, pedir aos Espíritos que nos ajudem e ter sempre cautela, pois é 
melhor ter cuidado do que penar por excesso. 

 
No médium semiconsciente o fluxo do pensamento e o impulso de escrever ou falar não 

são concatenados. Ele 

escreve ao mesmo tempo que pensa ou não acompanha a rapidez do pensamento que lhe 
chega ao cérebro, e fala sem concatenar as idéias. 

 
 Por vezes, depois da manifestação, o médium esquece-se do que transmitiu,fica 

então 

prova maior da interferência dos Espíritos, porque nós nunca nos esquecem.Os de nossas 
próprias idéias. 

 
 Na mediunidade inconsciente, o Espírito do médium desloca-se completamente, 

e o Espírito comunicante passa a controlar o corpo físico deste. Na psicografia, o impulso 

da mão que escreve é controlado pelo Espírito, na psicofonia as idéias transmitidas o são 

com as palavras do próprio Espírito comunicante. Em ambos os casos, o médium não se 

lembra, não tem consciência do que ocorre. Considerada como uma forma de mediunidade 

“mais espontânea”, na mediunidade inconsciente é mais clara a distinção entre o médium, 

o Espírito encarnado que dá passividade, e o Espírito comunicante. Mesmo assim, a 

certeza de que se trata de uma comunicação mediúnica e não anímica é inatingível. O autor 

da manifestação pode ser o Eu maior do médium. Com o tempo, através do estudo da 

doutrina e da prática da medi unidade, o médium inconsciente pode tomar-se consciente, 

ou não. Ou pode ser consciente em algumas manifestações e inconsciente em outras. 

 No Lar de Tereza os médiuns eram, em sua maioria, conscientes. A presidente e 

principal médium era consciente e sua substituta Luísa era inconsciente. 

 Durante muito tempo, perguntei-me qual a forma de mediunidade mais valorizada 

entre os espíritas. A mediunidade consciente é, por um lado, vista como uma forma de 

mediunidade superior. Essa afirmação, contudo, nunca é feita explicitamente. Aproxima-se 

da intuição, que é também para os espíritas a mediunidade do futuro, quando todos os 

homens serão médiuns no sentido estrito do termo e se comunicarão diretamente com os 

Espíritos pelo pensamento. Embora a materialidade permaneça presente na mediunidade 
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consciente, no próprio personagem do médium, ela ocupa nessa forma de comunicação um 

papel menor - o elemento mediador é sobretudo o pensamento, imaterial. Por outro lado, a 

mediunidade consciente traz em si, de maneira mais aguda, a questão da interferência do 

Espírito do médium, do Animismo. Entretanto, a capacidade de distinguir entre 

pensamento próprio e pensamento sugerido, ou a de mover-se cautelosa e ponderadamente 

diante dessas diferentes possibilidades é um dos fatores de confiabilidade do médium. 

 Na mediunidade inconsciente, a distinção médium/Espírito é mais evidente, pois, 

com o deslocamento do Espírito do médium, seu Eu menor apaga-se temporariamente. 

Mas, como vimos, a dúvida permanece. Essa forma de transmissão implica uma maior 

materialidade, pois o Espírito age diretamente sobre o corpo do médium. O médium não é 

capaz de lembrasse do que ocorreu. Contudo, o seu Espírito apenas se desloca, 

permanecendo próximo, dono de sua morada e, como tal: 

 
Ele está sempre ali, tem obrigação de comandar, de policiar, 

 
de disciplinar "os excessos" do Espírito comunicante. Em ambos os casos, o transe assume 

externamente a mesma aparência. O médium incorpora ou psicografa sentado e sentado 

deve permanecer, coibindo as manifestações e impulsos mais violentos do Espírito, tanto 

no linguajar como nos gestos. O médium deve "segurar o rojão". 

 Se a mediunidade consciente implica, sob certo ângulo, uma superioridade, o que 

pode ser percebido na idéia mesma de que, com o tempo de desenvolvimento e de estudo, 

a mediunidade inconsciente pode tornasse consciente; a mediunidade inconsciente é 

também extremamente valorizada. Por meio dela, o espiritual se manifesta de modo mais 

direto, em toda a sua força. Não só o Espírito se toma diretamente presente, como a 

anulação do Eu menor do médium libera o seu Eu maior - seu Espírito é nesse momento 

puro Espírito.  

 Cabe ressaltar em ambos os casos a questão da distinção pensamento 

próprio/pensamento sugerido, anímico/mediúnico. As representações espíritas acerca da 

mediunidade afirmam a impossibilidade de certeza nessa distinção, sem negar, contudo, 

sua possibilidade ideal. A distinção é impossível do ponto de vista humano. Instaura-se 

aparentemente uma "confusão" entre o visível e o invisível, o humano e o espiritual. 

 Mas, como vimos na discussão da obsessão, a impossibilidade dessa distinção deriva 

da necessária incompletude do livre-arbítrio humano e de seu permanente confronto com 

outros livres-arbítrios. Na comunicação espírita, quer na mediunidade consciente, quer na 

inconsciente, o livre- arbítrio do Eu menor ou do Eu maior funciona como o regulador do 
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contato entre os dois mundos, impedindo a confusão entre espírito/homem, 

invisível/visível, garantido na manifestação mediúnica, no ponto de maior intensidade 

desse contato, a transitoriedade e ordenação da conjunção entre os dois mundos. 

 

c.3 A psicografia 

A psicografia é uma forma de mediunidade que ocupa um lugar importante no 

Espiritismo.16 Sua origem é simultânea à constituição dessa religião. Como relata Kardec 

(LE: 32-33), foram os Espíritos que indicaram a forma adequada de serem consultados: 

adaptando-se um lápis a uma cesta, o lápis, posto sobre uma folha de papel, escrevia por si 
mesmo. 

 
Mais tarde 

reconheceu-se que a cesta nada mais era do que um apêndice da mão, e o médium, tomando 
diretamente o lápis, pôs-se a escrever por um impulso involuntário e quase febril (...). 

  
 Em estreita relação com o Estudo, a psicografia afirma num outro plano a 

valorização da palavra escrita. Como indiquei no capítulo III, a Verdade como o 

Espiritismo a concebe é revelada e essa revelação se dá gradualmente. Sua transmissão aos 

homens requer que estes estejam à sua altura, que eles também conheçam. Enfatizei então, 

no que se refere ao conhecimento, a complementaridade entre Espíritos e homens que 

abria o espaço do estudo, no qual se enfatiza uma certa autonomia do humano.A 

psicografia ocupa também um lugar importante nesse contexto. Nela, porém, diversamente 

do que ocorre no estudo, enfatiza-se a subordinação do humano ao espiritual. Como diz 

Yvone Pereira, médium psicógrafa, autora de várias obras mediúnicas: 

Como médium jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão permanentemente acionada 
pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium 
por si mesmo nada representa, e jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo 
sem antes observar se é realmente influenciado pelas verdadeiras forças espirituais (Yvone 
Pereira, in Recordações da Mediunidade). 

 
 O médium é meio, canal, instrumento. É comum também que livros psicografados 

permaneçam muito tempo guardados, à espera da autorização do plano espiritual para 

publicação. 

 Ao contrário da produção dos intelectuais espíritas, produto de homens, as obras 

psicografadas são produtos espirituais. Através dessa forma de mediunidade, pela 

Codificação, a Verdade chegou aos homens. E é sobre ela que repousa hoje a inovação 

doutrinária no Espiritismo brasileiro.Processo este encabeçado pelas obras do Espírito 

                                                 
16 Ver também, a respeito da psicografia, Soares, 1979. 
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André Luiz recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, como é 

chamado.17 Um dos intelectuais do ICEB atribuía a esse Espírito a maior dinamização no 

processo de conhecimento no Espiritismo: 

Essa dinamização foi tão grande que eu me pergunto até se viesse por outro médium se os 
espíritas aceitariam. Talvez pusessem tudo,de lado dizendo: é tudo um bando de doido! 

 
 Como essa citação permite perceber, embora instrumento, e como tal diretamente 

subordinado ao Plano Espiritual, o lugar do médium e seu papel são essenciais. Essa 

instância humana ocupa lugar importante. A transmissão da Verdade requer não apenas 

que os homens de modo geral estejam à sua altura, como requer um médium capaz de 

efetivá-la,. como dizem os espíritas, um médium fidedigno, i.e., capaz de filtrar, sem a 

interferência do seu Espírito, a mensagem espiritual. 

 A discussão dessa questão, que remete à do estabelecimento dos critérios de Verdade 

no Espiritismo, ultrapassa os limites desta pesquisa. Ela seria por si só tema para outra 

pesquisa que exigiria, entre outras coisas, não só a leitura da vasta literatura espírita 

psicografada por médiuns brasileiros, especialmente Chico Xavier, como entrevistas 

detalhadas de histórias de vida com médiuns tidos como fidedignos. Chamo atenção, 

contudo, para três pontos. 

 O primeiro deles é o fato de que, muito embora o Espiritismo seja um Movimento 

Federativo, e as Federações correspondam a um esforço de unificação nessa religião, os 

médiuns fidedignos, i.e., aqueles dos quais parte o processo de inovação doutrinária, são 

geralmente médiuns de centros. Esse fato vem reafirmar a importância e autonomia dos 

centros nessa religião e indica também a necessidade de estudos mais aprofundados acerca 

da relação Federação/centros, e do lugar da Federação no Movimento Espírita. 

 O segundo ponto é o fato de que, para os espíritas, a fidedignidade, a melhor 

qualidade da mediunidade de um Espírito encarnado, é explicada pelo fato de já ter esse 

Espírito sido médium em outras encarnações, São pessoas que têm tarefas especiais a 

desempenhar. Se por si só, ao mediar os contatos entre Mundo Invisível e Mundo Visível, 

a mediunidade se reveste de um caráter sagrado, a mediunidade fidedigna o é duplamente, 

pois ela é no Eu menor um traço do Eu maior. 

 Finalmente, pelo que pude perceber com base no material de que disponho, há entre 

os médiuns uma hierarquia de sacralidade que se funda no reconhecimento dessa 

                                                 
17Em 1980, Chico Xavier tinha publicado 183 obras mediúnicas. Quatro estavam no prelo e 
15 em fase final de preparação. Ele é natural de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, onde aos 17 anos começou a 
freqüentar um centro. Transferiu-se posteriormente para Uberaba, onde trabalha como médium. 
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fidedignidade. Essa hierarquia realiza-se em vários planos, indo desde o centro, redes de 

centros, Movimento Espírita da cidade, do Estado ou interestadual, até o Movimento 

Espírita Brasileiro como um todo. No centro estudado a médium mais fidedigna era a sua 

presidente, a hierarquia terrena fundava-se na hierarquia espiritual. O médium Joaquim 

(ver p. 108) era considerado excepcional por pessoas de diferentes centros. A médium 

psicógrafa Yvone Pereira é tida, no âmbito do Rio de Janeiro, como detentora: de uma 

mediunidade tão confiável quanto a de Chico Xavier. Este último é considerado 

unanimamente o maior médium brasileiro. A presidente do Lar de Tereza, quando estão 

em jogo questões importantes acerca da orientação do trabalho no centro, vai até Uberaba 

para receber através de Chico Xavier a mensagem de Bezerra de Menezes, o guia espiritual 

do centro. Certamente ela poderia recebê-la diretamente, mas como ela mesma me disse: 

acho melhor assim, há mais segurança. 
 
Por segurança entende-se o máximo possível de "filtragem" da mensagem do Plano 

Espiritual. Retoma-se à questão da distinção entre pensamento próprio/pensamento 

sugerido, a qual atravessa toda a experiência da mediunidade no Espiritismo. 

 A psicografia pode ser aproximada, no plano da mediunidade, ao estudo, e aponta, 

como tivemos a oportunidade de ver, para um aspecto importante desse sistema religioso 

que é o da inovação doutrinária. A incorporação por sua vez aproxima-se da caridade, e 

revela outros aspectos da experiência mediúnica. Discuti-la-ei através do ritual da 

desobsessão que focaliza essa forma de comunicação mediúnica. 

 
c. 4 A desobsessão 

A sessão de desobsessão é considerada "o ponto alto dentro do grupo espírita". Se todas as 

sessões são dirigidas pelo Plano Espiritual, a desobsessão o é totalmente, nela "mais do 

que nunca os médiuns assumem o papel de instrumentos". Ela corresponde no centro 

pesquisado ao máximo de intensidade do contato entre o Mundo Visível e o Mundo 

Invisível. Os componentes da reunião não devem ultrapassar o número de 14, as visitas 

devem ser evitadas, quando aceitas não devem exceder três ou quatro reuniões.18 Nessa 

sessão, os médiuns entram em contato com 

 
toda sorte de Espíritos sofredores: suicidas, homicidas, malfeitores, inteligências 
galhofeiras, vampirizadoras. 

                                                 
18 A primeira norma não é rígida. Na primeira reunião de desobsessão a que assisti havia, excluindo-se a 
minha presença, 17 médiuns. Esse excesso foi claramente visto como desaconselhável, mas a reunião foi 
realizada assim mesmo, pois "os Espíritos nos permitem aquela margem de erros". Assisti a quatro reuniões 
de desobsessão. 
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 Esses Espíritos serão doutrinados. Procurar-se-á ensinar-lhes alguns princípios da 

doutrina e conduzi-los ao arrependimento. A desobsessão é um "trabalho de Socorro aos 

sofredores". Ela é feita em nome dos obsidiados que procuram o centro. Seu alvo são os 

Espíritos obsessores. 

 Por causa da importância do trabalho, a responsabilidade do médium é também 

maior. Os médiuns que dele participam são médiuns já desenvolvidos, que devem ter 

muita autoridade moral, e firmeza na conduta. O preparo ritual deve ser respeitado com 

todo o rigor. No dia do trabalho, ou mesmo alguns dias antes, o médium é objeto de uma 

aproximação espiritual, que promove a integração psíquica necessária para a ocorrência 

da manifestação. Segundo os espíritas esse processo ocorre da seguinte maneira: os 

mentores designam um Espírito para ser socorrido; para que esse Espírito possa 

comunicar-se mais livremente é preciso que ele estabeleça com o médium que o 

incorporará uma ligação fluídica com alguma antecedência; esse Espírito é posto pelos 

mentores desde a véspera junto à aura do médium para que haja integração psíquica. Ora, 

como esse Espírito é um sofredor, está em desequilíbrio; 

se entra em ligação fluídica com o médium, transmite naturalmente sensações 
desagradáveis. 

 
 O médium pode ser vítima de dores de cabeça, náuseas, vômitos, mal-estar, os 

quais o acompanharão até o momento da manifestação. É o "ônus do trabalho mediúnico". 

O médium deve registrar a presença do Espírito mas não se deixar envolver por suas 

vibrações. Deve em contrapartida vibrar positivamente, envolvendo o Espírito em 

vibrações benéficas. 

 A manifestação de um Espírito superior pela psicografia ou pela psicofonia requer 

também a integração psíquica e, segundo os espíritas, 

 
de acordo com a envergadura moral do trabalho a ser realizado pelo Espírito junto ao 
médium, há espíritos que levam anos em contato fluídico com o médium, preparando a 
ligação entre ambos, para que a mensagem a ser transmitida possa ser autêntica, 
perfeitamente filtrada pelo médium (Apostila sobre Mediunidade). 

 
 É o caso dos médiuns famosos como Zé Arigó/Dr. Fritz, Chico Xavier/André 

Luiz e Emmanuel. Espírito e médium relacionam-se assim de maneira mais ou menos 

duradoura. Na desobsessão essa relação é temporária. 

 A desobsessão realizava-se no aposento aos fundos do segundo andar do centro. 

Enquanto Betânia (a dirigente dos trabalhos/presidente do centro) e Luíza (sua substituta) 
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o arrumavam, a preparação do ambiente iniciava-se já na sala central "para não perturbar o 

ambiente lá dentro". Meia hora ou 15 minutos antes do início da sessão os médiuns liam e  

discutiam o livro Libertação de André Luiz (psicografado por Chico Xavier). Betânia 
chamava-os quando a sala estava pronta. A maioria dos médiuns sentava-se à mesa, um ou 
dois médiuns permaneciam na sustentação. A disposição do espaço era a seguinte:  
 

 
Diagrama 11 

 
 A sessão propriamente dita inicia-se com duas breves leituras do Evangelho segundo 

o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, sem comentários. Finda a leitura, apagam-se as 

luzes, acendem-se as lâmpadas azuis e a dirigente do trabalho, Betânia, faz uma prece: 

Sabemos que somos imperfeitos. mas neste momento deixemos as nossas imperfeições de 
lado e concentremos o nosso pensamento no amor, enviemos vibrações de amor ao nosso 
próximo.  

 
A prece prossegue pedindo a Jesus e amigos espirituais que acompanhem o trabalho. 
 
 Embora a sessão de desobsessão contenha preces, ela opõe-se num plano à de 

irradiação (ver p. 100). Nesta última, o pensamento e vibrações devem dirigir-se a Jesus. 

Enfatiza-se a imperfeição dos médiuns e a sessão não se destina prioritariamente à 

incorporação de Espíritos. Através da prece, são os homens que se elevam até os Espíritos. 

Na desobsessão, as vibrações são dirigidas ao próximo, deixa-se de lado a imperfeição, a 

sessão destina-se à incorporação. Enfatiza-se nela a superioridade e autoridade moral dos 

médiuns diante dos Espíritos inferiores trazidos até eles pelos Espíritos superiores. Na 

desobsessão os médiuns, incorporando e doutrinando Espíritos desencarnados inferiores, 

tomam parte ativa no Mundo Invisível, beneficiando indiretamente os homens. Na 

irradiação , os Espíritos superiores, chamados a alocar entre os humanos necessitados os 

recursos fluídicos que os médiuns emitem através da prece, participam ativamente do 

Mundo Visível. Ambas as sessões afirmam de maneira inversa a complementaridade 

existente entre os dois mundos. 
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 Finda a prece, inicia-se a fase de incorporação e doutrinação dos 

Espíritos.Transcrevo do caderno de campo parte de uma das sessões que presenciei. 

Fez-se silêncio durante alguns minutos. Pensei que era tempo de os amigos e guias 
espirituais trazerem até ali os Espíritos. Betânia levantou-se e começou a dar passes em 
Sílvia, que estava à sua direita. Em pouco tempo Sílvia começou a contorcer-se. gemendo. 
Suas maos foram tomando o aspecto de garras. 
O Espírito começou a rugir. Betânia, continuando os passes, evocava: "Forças Benditas da 
Paz, correntes amigas do Bem!" Dizia ao Espírito: "Meu filho, acalme esse ódio, abrande-o, 
ele o envenena etc." Sílvia continuava a rugir. 
Aos poucos acalmou-se. Com um tremor a médium saiu do transe. Pôs as mãos no rosto 
"gritando" baixinho: "Dª Betânia, que horror, eu parecia um bicho!" Betânia disse-lhe que 
se acalmasse, que esquecesse, que pensasse no seu mentor e pedisse a sua aproximação. 
Betânia começou a dar um passe em Bruno, que recebeu um Espírito com muita falta de ar e 
com a garganta seca. Betânia dirigiu-se então a Luísa, dando-lhe passes.  
Luísa permaneceu quieta, fez-se um longo silêncio. O silêncio prolongava-se. Luísa 
balançava suavemente a cabeça, quando Bruno novamente incorporou. Betânia dirigiu-se a 
ele. Quase ao mesmo tempo Luísa incorporou.  
Maria dirigiu-se até ela. Concentrei minha atenção em Luísa. O Espírito que recebera 
afastara um pouco a cadeira da mesa, como se quisesse levantar-se. Pusera os dois braços 
apoiados nas pernas abertas, numa atitude de briga, e dizia com a voz forte e irritada: "Eu 
não sei o que é que eu vim fazer aqui Eu não pedi para vir aqui. Eu não estou a fim de ficar 
aqui Já estou ficando nervoso e vocês não sabem do que eu sou capaz quando fico nervoso." 
Nesse meio-tempo incorporaram outros dois Espíritos que também lá estavam a 
contragosto. Em alguns momentos o Espírito de Luísa falava com o de Sílvia: "É, vamos 
embora, é melhor nós irmos embora mesmo." E dizia para Maria, que tentava doutriná-lo: 
"Quer parar com essa conversa! Aqui com vocês é sempre essa conversa. Essa conversa 
velha. Eu não estou a fim de conversa. "Maria tentava em vão imprimir outro rumo ao 
diálogo, dizendo que se ele ali estava era para ser ajudado etc. Espírito: "Chega de 
conversa, Ih! Isso agora virou confessionário.  
Cadê o padre?”Maria: "Nós aqui não temos padres, mas somos seus amigos” Espírito: “E 
quem está querendo amigos? Olhe, eu já estou ficando nervoso. Eu quero ir embora. 
Deixem-me ir embora. “Sílvia saiu do transe e Bruno também. Os Espíritos que receberam 
haviam aceitado orar e tinham ido embora. Ainda atrás de Bruno, Betânia dizia em voz alta: 
"Pensamento firme em Jesus, amigos! “Pensamento em Jesus”. E entoou uma oração. 
Maria começou a orar junto com ela com a voz igualmente alta. Betânia dirigiu-se para 
Luísa. Interpôs-se entre ela e Maria e começou a falar em voz alta: "Vós saibais que se aqui 
estais é porque estais em um momento decisivo, momento pelo qual todos já passamos. É 
chegada a hora em que é preciso olhar para trás, olhar para a frente e escolher. Este é um 
momento decisivo em que todos vós tendes a oportunidade de escolher."E assim continuou 
durante algum tempo. O Espírito pouco a pouco foi sucumbindo diante de sua firmeza, de 
sua autoridade, parando de repetir que não queria conversa. Betânia perguntava-lhe, 
dirigindo-se a ele agora na terceira pessoa, por que ele não se permitia um choro: "Deixe o 
remorso rolar em suas lágrimas. "O Espírito dizia: “Não, eu não quero, não faça isso 
comigo. Olhe o que você está fazendo comigo” Betânia: "Chore, meu filho, Deixe que sua 
alma se lave com o pranto”. Espírito: “Não faça isso comigo. Eu não quero.” E o Espírito 
irrompeu num pranto convulsivo. Betânia continuou a falar-lhe. Fez com que o Espírito 
repetisse com ela uma prece. Ele repetia num fio de voz entre lágrimas. Quando terminou, 
Betânia disse-lhe que olhasse o passado. Espírito: "Eu não posso, eu não posso, com que 
cara eu vou olhar para eles. Os meus amigos, esses não vão mais querer me olhar. E os 
outros, ah! os outros, esses eu não vou poder olhar!” Betânia: "Meu filho, os outros são 
amigos, eles sabem perdoar.” Espírito: ”Deixe-me falar. Eu não posso olhá-las. Eu não 
tenho aonde ir. Como vou olhá-los? Acho que vou ficar aqui no meu canto.” Betânia: 
"Grande idéia você teve, meu filho. Fique aqui. Enquanto aqui estiver em nossa casa, pode 
estar certo de que estará tranqüilo, de que oraremos por ti. Enquanto isso, meu filho, 
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repouse. Os amigos espirituais vão fazê-lo adormecer”. Luísa sacudiu-se e saiu do transe. 
Assoou o nariz com um lenço, passou a mão pelo rosto, e permaneceu com a cabeça 
ligeiramente abaixada, pousada sobre as mãos. 
 Betânia disse então que era hora de orar para encerrar o trabalho. Fez uma prece 
agradecendo a Jesus e aos Espíritos superiores o auxílio. Todos os médiuns tomaram passes 
individuais. Distribuiu-se água fluidificada. Acenderam-se as luzes. Betânia olhou-me 
atentamente e perguntou-me se eu estava me sentindo bem. Disse-lhe que sim. Luísa 
comentou ainda Um pouco abatida, que sentira muita emoção. Roberto tivera um 
desdobramento, vira paisagens do Mundo Invisível Betânia contou um sonho que tivera 
naquela noite com Um orfanato. Iniciou-se uma conversa sobre os trabalhos do centro. 
Estava terminada a sessão. Pouco a pouco todos foram se retirando, com a recomendação 
de que, ao sair dali, nada deviam comentar sobre a sessão: "A palavra estabelece uma 
ligação mental entre quem fala e o objeto do comentário. Pode reviver a chaga mental do 
desencarnado. A obra de desobsessão é de libertação das trevas. Não haverá libertação sem 
o esquecimento do mal.” 

 
 Não há, ao menos explicitamente, identificação dos Espíritos que se manifestam. 

Embora, como me disse Luísa, 

algumas vezes as características do Espírito são as mesmas da pessoa que atendemos no 
atendimento fraterno. Mas não comentamos nada. 

 
 A doutrinação do obsessor, que pode regenerar-se a partir dela, beneficia 

indiretamente o obsidiado. 

 A representação espírita da pessoa, como vimos, afirma simultaneamente que, como 

Espírito encarnado, o homem tem uma essência, uma individualidade, uma história 

particular, algo só seu e que o distingue dos demais; e que, assim sendo, ele existe em 

permanente contato com os Espíritos que com ele se comunicam inspirando-lhe 

pensamentos e ações. A justaposição dessas proposições é possível dado o caráter 

incompleto do livre-arbítrio e individualidade humanos. Ela não deixa, contudo, de 

constituir-se para os espíritas numa tensão que permeia toda a experiência da mediunidade. 

 O livre-arbítrio, atributo essencial do Espírito, tem nesse sistema um caráter elástico: 

existindo como criação divina ele é maior ou menor de acordo com a evolução do Espírito 

e pode ser retirado ou aniquilado por sua própria atividade. Existem assim no mundo 

livres-arbítrios mais ou menos plenos, e a comunicação espiritual, ao contatar Espíritos 

encarnados e desencarnados, é sempre um confronto de livres-arbítrios. O livre arbítrio, de 

um Espírito é sempre naturalmente limitado pelo determinismo divino, e sempre 

potencialmente limitado por outro livre-arbítrio mais poderoso que o seu. O determinismo, 

como vimos, é o efeito da limitação do livre-arbítrio de um Espírito por Deus ou pelo 

livre-arbítrio mais poderoso de outro Espírito. 

 A obsessão é a possibilidade última da limitação de um livre-arbítrio  



 

 

118 

por outro. Mesmo originando-se no livre-arbítrio do homem, ela corresponde ao 

aniquilamento desse atributo. O obsidiado torna-se totalmente incapaz de distinguir entre 

pensamento próprio e pensamento sugerido. O pensamento sugerido torna-se seu, e seu 

pensamento se anula. Ele torna-se, como vimos, um médium às avessas. Obsidiado e 

obsessor apresentam-se confundidos num mesmo personagem. Instaura-se uma confusão 

entre o visível e o invisível. O homem torna-se só matéria, e o Espírito desencarnado 

obtém um corpo ilegitimamente: esse corpo é de outrem e é transformado num fim em si 

mesmo. A obsessão é conjunção indevida entre os dois mundos, ela é antimediunidade e 

antiencarnação, congelamento da  

Evolução, ameaça de fim da condição humana. 

 No ritual da desobsessão, essa ameaça é momentânea e repetidamente rechaçada. A 

desobsessão, como o nome o indica, inverte o processo da obsessão. Nesta última um 

Espírito inferior e um Espírito encarnado estabelecem um contato que termina numa 

identificação: o Espírito inferior domina o médium misturando-se com ele. Na 

desobsessão, um Espírito encarnado (médium) e um Espírito inferior relacionam-se 

também - e a obsessão é sempre um perigo que ameaça o médium. Nela, porém, a relação 

que culmina na incorporação é ritualmente controlada de modo a garantir a disjunção dos 

mundos, a ordem do universo. 

 O transe da desobsessão coloca em cena quatro tipos: o Espírito superior, o médium 

de incorporação, o doutrinador/médium de sustentação, e o Espírito inferior. No jogo que 

se estabelece entre esses personagens, a tensão entre as imagens de homem como 

guardando sua individualidade e como joguete de forças ocultas a ele se expressa e se 

resolve momentaneamente num equilíbrio instável. 

 A doutrinação é um diálogo com o Espírito inferior que incorporou em um médium. 

Nele, o doutrinador procura ensinar ao Espírito os princípios da doutrina e conduzi-lo ao 

arrependimento. O doutrinador tem um duplo papel. Cabe a ele sustentar o médium de 

incorporação com passes, preces e vibrações positivas. E cabe a ele, pela sua fala e 

autoridade moral, conduzir o Espírito inferior ao arrependimento. Assim, de um lado, com 

a sustentação do médium, ele é o canal de comunicação com os Espíritos superiores. E, de 

outro lado, com a doutrinação propriamente dita, ele expressa a valorização do verbal e da 

consciência como os espíritas a concebem. Mais precisamente, a conexão 

doutrinador/Espíritos superiores é expressão de uma limitação legítima do livre-arbítrio 

humano, de uma limitação que, afirmando.o como incompleto, não impede o seu exercício, 

sendo mesmo a sua garantia. 
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O médium de incorporação toma o lugar do obsidiado, representa-o simbolicamente. Na 

incorporação expressa-se com clareza o sentido que a mediunidade ostensiva tem para os 

espíritas. Ela é uma tarefa, uma provação, um testemunho. Se o médium é então superior 

ao Espírito que se manifesta, a sua mediunidade é por si só uma lembrança de sua 

imperfeição e relativa inferioridade, de sua humanidade em suma. Nela, a individualidade 

do médium parece apagar-se. Mas, Como já vimos se o médium for consciente, seu Eu 

menor permanece presente, e, mesmo passivo, controla o Espírito manifestante. Se o 

médium for inconsciente, apenas seu Eu menor se apaga, seu Eu maior se liberta. 

 A mediunidade de incorporação é nesse sentido uma prova inversa à encarnação. A 

encarnação afIrma o domínio do Espírito sobre a matéria no próprio fato de que o Espírito 

se submete ã matéria, ao corpo, para transcendê-la. A mediunidade de incorporação afirma 

o domínio do Espírito sobre a matéria pelo deslocamento do Espírito do médium de seu 

corpo, e pela "encarnação" temporária de um outro Espírito. Como a encarnação, a 

mediunidade é provação, testemunho. Em ambos os casos está em jogo a garantia do 

exercício limitado mas decisivo do livre-arbítrio humano, condição da evolução e do 

progresso. Em ambos os casos esse exercício se dá num confronto do Espírito com a 

matéria. A maneira pela qual esse confronto se dá inverte-se, porém, de um caso para o 

outro. 

 Ela é também uma antiobsessão, pois o transe é um resgate do médium que o 

fortalece, reencenando, de maneira invertida, o drama do obsidiado: 

 
o médium empresta ao Espírito condições para que ele se esclareça (Apostila de 
Mediunidade). 

 
O Espírito do médium permanece presente, controlando o seu corpo e indiretamente o 

Espírito comunicante. O transe afirma não o domínio do Espírito inferior sobre o Espírito 

encarnado mas a vitória do livre-arbítrio do médium, e por extensão do livre-arbítrio 

humano, sobre o livre-arbítrio do Espírito inferior desencarnado. 

 O corpo, como o Espiritismo o concebe, é sobretudo matéria, é da ordem do físico, 

do orgânico, oposto ao espiritual. Se ele é um instrumento indispensável de ação do 

Espírito encarnado, ele é ao mesmo tempo um entrave, numa prisão da qual o Espírito 

naturalmente anseia por fugir.19 corpo como matéria é para o homem o símbolo vivo de 

                                                 
19Na idéia do corpo como prisão, na desvalorização da matéria e valorização do espiritual há como que um 
apelo ao suicídio. Talvez este seja um dos motivos pelo qual o suicídio - presente nas sessões através da 
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sua imperfeição, de sua provação, da encarnação em suma. Como tal, ele é tentação no 

sentido em que a Encarnação é a atualização do livre-arbítrio, da escolha reafirmada a todo 

momento entre o Bem ou o Mal. O corpo é fonte de vícios - tabagismo, alcoolismo, uso de 

drogas,comportamento sexual desregrado etc. - que devem ser combatidos. O corpo, 

enquanto matéria, existe para ser transcendido. O corpo tal como ele se expressa no transe, 

o corpo social no sentido de Mary Douglas (Douglas,1970),está marcado por essas 

concepções. No momento do transe, não só o Espírito do médium torna-se Eu maior como 

seu corpo, dissociado de seu dono, torna-se puro corpo, i.e., matéria que será 

temporariamente animada por um outro Espírito. O Espírito do médium deve nesse 

momento afirmar a relação permanente que existe na pessoa entre Espírito e corpo, a 

transcendência do corpo pelo Espírito. Não importa qual seja a vontade do Espírito 

comunicante, o corpo deve ser controlado, seus impulsos regrados, domados. Ele 

permanece sentado, obediente ao comando de seu verdadeiro dono. 

 O controle do corpo no transe coaduna-se com o ethos espírita de discrição, 

sobriedade, disciplina. Nesse momento, contudo, a indiscrição, o excesso, a indisciplina 

são explicitamente sugeridos através do Espírito inferior que, tendo tomado emprestado o 

corpo do médium, esforça-se por fazer dele a sua vontade. A disciplina do corpo por parte 

do médium é o resultado de um confronto de vontades distintas pelo domínio de um 

mesmo corpo. Extremamente valorizada, ela expressa a vitória do médium, do Espírito 

Encarnado, ela afirma a individualidade e o livre-arbítrio humanos.  

 No que se refere ao Espírito inferior que se manifesta, ele foi, segundo os espíritas, e 

como a sessão transcrita permite perceber, muitas vezes levado até o centro contra a sua 

vontade pelos Espíritos superiores, fato que certamente enfraquece seu livre-arbítrio. 

Segundo uma médium, porém, os Espíritos superiores observam todo o tempo os 

inferiores, atentos ao momento indicado para sua regeneração, e levam-nos à sessão 

baseados em rápidos pensamentos, desejos, pequenos sinais de um desejo de recuperação, 

"um Iam pejo de possibilidade que eles não querem admitir". 

Assim, se o Espírito incorpora contra sua vontade, a doutrinação apela decisivamente para 

essa vontade e esse livre-arbítrio. 

                                                                                                                                                    
manifestação de Espíritos suicidas e tema constante de matérias dos jornais espíritas -, visto como exercício 
indevido e excessivo do livre-arbítrio, é veementemente condenado. O suicida, segundo os espíritas, é vítima 
da grande ilusão de poder escapar a canoa e à lei da reencarnação. O aborto, o suicídio, o assassinato, a pena 
de morte igualam-se no sentido em que são todos considerados como usos excessivos do livre-arbítrio e 
negações da ordem cósmica. 
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 A incorporação/doutrinação do Espírito obsessor na de sob sessão encena um 

momento crucial da trajetória evolutiva do Espírito, um ponto central nesse sistema de 

crenças - o momento do arrependimento cósmico do Espírito, O momento no qual o livre-

arbítrio do Espírito se exerce em sua plenitude, em que o Espírito opta por continuar no 

Mal ou por regenerar-se: 

No Plano Espiritual, o Espírito está muito mais desperto, não recebe tanta solicitação 
exterior, vê-se frente a frente com a sua realidade. (...) Se a desobsessão for bem-sucedida, 
aquele momento representará, quem sabe?, o início, o marco de um período de regeneração 
dentro da aceitação das Leis Divinas.(...) O Espírito sofre violentamente a dor do remorso, da 
consciência ferida (Apostila sobre Mediunidade). 

 
Como Eu maior, no estado de desencarnado, o Espírito se arrepende, numa vitória do Bem. 

Sua recuperação se inicia através das provações de sucessivas Encarnações. Seu livre-

arbítrio, que o conduziu ao Mal, afirma-se novamente na explosão de culpa e remorso. Em 

suas futuras vidas encarnadas, como Eu menor, esse livre arbítrio e essa individualidade se 

afirmarão em suas provações. 

 O transe da desobsessão é assim um confronto em vários planos. Ele reencena o 

drama do obsidiado, que se confunde com um Espírito desencarnado até a perda de sua 

vontade e livre-arbítrio, invertendo esse processo. O Espírito comunicante, obsessor, é 

conduzido até o arrependimento - que é afirmação de seu livre-arbítrio - pela dupla ação do 

médium de incorporação e do doutrinador. No personagem do doutrinado renfatiza-se a 

consciência e individualidade humanas. De maneira diversa, o médium de incorporação 

afirma também a individualidade de seu Espírito e o domínio deste sobre o seu corpo. Em 

ambos os casos, contudo, essa individualidade é, por definição, incompleta, se exerce num 

mundo hierarquicamente concebido e depende da conexão com os Espíritos superiores. 

 No transe da desobsessão, o aniquilamento do livre-arbítrio humano (a possessão) é, 

pelos mesmos mecanismos, sugerido como possibilidade e rechaçado. A tensão, que 

permeia as representações espíritas da mediunidade entre as imagens distintas do homem 

como guardando sua individualidade e livre-arbítrio e como instrumento passivo dos 

Espíritos, se resolve temporariamente. A condição humana, e com ela a ordem do 

universo, afirma-se numa vitória momentânea e precária.  

 

 




