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Escola de Médiuns do NENL – CAPC – Núcleo Espírita Nosso Lar e Centro 
de Apoio Pacientes com Câncer 

 

MEDIUNIDADE ATRAVÉS DOS TEMPOS 

Históricos e Princípios 

 

O espiritismo revela a natureza espiritual do ser humano. Mostra-o como um ser 
essencialmente espiritual . O corpo biológico lhe é mero e provisório meio de expressão na 
dimensão física. 

É um conceito que ainda não tem sido ainda suficientemente avaliado em seu profundo e 
decisivo significado para o processo do desenvolvimento humano. 

A Doutrina Espírita esclarece que essência humana é imaterial, que o ser humano é um 
extraordinário complexo psíquico em evolução, matriz e sede de toda a atividade mental. Que o 
ser humano é um ser composto de uma parte física (corpo) e uma parte imaterial ( espírito) e que 
juntando essas duas partes existe uma terceira (perispírito) aglutinando energia cósmica universal 
adequada a natureza do nosso planeta formando uma complexa formação de categoria 
eletromagnética, de textura definida como semi-material segundo Kardec. 

Revelando a natureza espiritual do ser humano,  mostra também a sua realidade 
interexistencial. Faz conhecer que ele precise por muito tempo do suporte carnal através dos 
sucessivos estágios no plano físico (reencarnação), fazendo com que viva em longo período de 
sua história evolutiva, em dois planos existenciais simultaneamente, pois que  imerso na 
dimensão física, interage com o mundo espiritual e desencarnado, liga-se contínua e 
estreitamente ao mundo físico. 

Isso significa que há uma permanente e ativa intercomunicação e interação entre 
desencarnados e encarnados, fato que acontece graças a uma faculdade natural, inerente a todo 
ser humano  encarnado ou desencarnado, que Kardec denominou mediunidade, e que possibilita 
o contato períspírito a perispírito entre os envolvidos no processo. 
 

A MEDIUNIDADE ATRAVÉS DOS TEMPOS 

O Espiritismo, como corpo doutrinário, surgiu oficialmente a partir do lançamento de O 
Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em 18/04/1857. Contudo, o fenômeno espírita existe há 
muito mais tempo, tanto é verdade que J. H. Pires, em O Espírito e o Tempo, ao analisar os 
vários horizontes pelos quais a humanidade passou, resgata parte dessa memória. Ele começa 
pelo estudo do horizonte tribal (mediunismo primitivo), passa pelo horizonte agrícola (animismo e 
culto dos ancestrais), pelo horizonte civilizado (mediunismo oracular), pelo horizonte 
profético (mediunismo bíblico) e termina no horizonte espiritual (mediunidade positiva). 

Encontramos fatos históricos que mostram registros de manifestações entre os povos 
antigos. 

Certas pessoas consideram, sem razão, a mediunidade um fenômeno peculiar aos tempos 
atuais, enquanto outras acreditam ter sido inventada pelo Espiritismo. A fenomenologia 
mediúnica, entretanto, é de todos os tempos e de todos os países e religiões, pois desde as 
idades mais remotas existiram relações entre a humanidade terrena e o mundo dos espíritos. 
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A faculdade mediúnica sempre existiu desde o surgimento do homem na face da Terra, 
pois se trata de uma faculdade inerente ao seu espírito. A humanidade tem sido guiada, desde 
sua origem, por leis do mundo oculto já comprovadas na face do orbe, graças a essa faculdade 
mediúnica inata no primeiro espírito aqui encarnado. 

Os fenômenos mediúnicos, no passado remoto, eram tidos como maravilhosos, 
sobrenaturais, sob a feição fantasiosa dos milagres que lhe eram atribuídos em razão do 
desconhecimento das leis que os regem. Aqueles que podiam manter intercâmbio com o mundo 
invisível eram considerados privilegiados. 

A MEDIUNIDADE NO HINDUÍSMO 
A relação entre os mundos material e espiritual tem sido registrada em todas as épocas da 

humanidade. Como exemplo, temos o Código dos Vedas, o mais antigo código religioso que se 
tem notícia, onde se encontra o registro da existência dos espíritos: "Os espíritos dos 
antepassados, no estado invisível, acompanham certos brâmanes, convidados para cerimônia em 
comemoração dos mortos, sob uma forma aérea; seguem-nos e tomam lugar ao seu lado quando 
eles se assentam". 

Desde tempos imemoriais, os sacerdotes brâmanes, iniciados nos mistérios sagrados, 
preparavam indivíduos chamados "faquires" para a obtenção dos mais notáveis fenômenos 
mediúnicos, tais como a levitação, o estado sonambú1ico até o nível de êxtase, a insensibilidade 
hipnótica à dor, entre outros, além do treino para a evocação dos Pitris (espíritos desencarnados), 
cujos segredos eram reservados somente àqueles que "apresentassem 40 anos de noviciado e 
de obediência passiva". 

A MEDIUNIDADE NO ANTIGO EGITO 
No Egito antigo, os magos dos faraós evocavam os mortos e muitos comercializavam os 

dons de comunicabilidade com os mundos invisíveis para proveito próprio ou dos seus clientes, 
fato esse comprovado pela proibição de Moisés aos hebreus: "Que entre nós ninguém use de 
sortilégio e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade" (Deuterônimo). 

De forma idêntica às práticas religiosas da antiga índia, as faculdades mediúnicas no Egito 
foram desenvolvidas e praticadas no silêncio dos templos sagrados, sob o mais profundo mistério 
e rigorosamente vedadas à população leiga. A iniciação nos templos egípcios era cercada de 
numerosos obstáculos e exigia-se o juramento de sigilo. A menor indiscrição era punida com a 
morte. 

Saídos de todas as classes sociais, mesmo o das mais ínfimas, os sacerdotes eram os 
verdadeiros senhores do Egito. Os reis por eles escolhidos e iniciados só governavam a nação a 
título de mandatários. Todos os historiadores estão de acordo em atribuir aos sacerdotes do 
antigo Egito poderes que pareciam sobrenaturais e misteriosos. 

Os magos dos faraós realizavam todos esses prodígios que são referidos na Bíblia. É bem 
certo que eles evocavam os mortos, pois Moisés, seu discípulo, proibiu formalmente que os 
hebreus se entregassem a essas práticas. 

Os sacerdotes do antigo Egito eram tidos como pessoas sobrenaturais, em face dos 
poderes mediúnicos que eram misturados maliciosamente com práticas mágicas e de 
prestidigitação. A ciência dos sacerdotes do Egito antigo ultrapassava em muito a ciência atual, 
pois conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam 
largamente a sugestão, usavam a clarividência com fins terapêuticos e eram célebres pelas 
práticas de curas hipnóticas. 
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A MEDIUNIDADE NA SUMÉRIA, BABILÔNIA E GRÉCIA ANTIGA 
 
A medicina entre os sumarianos era um curioso misto de ervanaria e magia, cujo 

receituário consistia principalmente em feitiços para exorcizar os maus espíritos que acreditavam 
ser a causa das moléstias. 

Já os babilônios primitivos viviam cercados de superstições. Acreditavam que hordas de 
espíritos malévolos se escondiam na escuridão e cruzavam os ares, espalhando em seu caminho 
o terror e a destruição, para os quais a única defesa eram os sacrifícios e os sortilégios mágicos. 

Se o antigo povo babilônio não inventou a feitiçaria, foi ao menos o primeiro a lhe dar um 
lugar de grande importância, a ponto do desenvolvimento da demonologia e da bruxaria terem 
exigido leis que prescreviam a pena de morte contra seus praticantes. Há provas de ter sido muito 
temido o poder dos feiticeiros. 

Na Grécia, a crença nas evocações era geral. Todos os templos possuíam as chamadas 
"pitonisas", encarregadas de proferir oráculos evocando os deuses, mas às vezes o consultante 
queria ele próprio ver e falar com a "sombra" desejada e, como na Judéia, conseguia-se colocá-lo 
em comunicação com o ser ao qual desejava interrogar (Delane, 1937). 

 
 
A MEDIUNIDADE NOS CELTAS 
 
Os celtas, povo pré-histórico que se espalhou por grande parte da Europa entre os séculos 

XXI e I a.C., atingindo o maior poderio do século VI ao III a.C., possuíram grupos fechados de 
sacerdotes especializados em comunicações com o além, chamados de "druidas". 

A escolha dos futuros sacerdotes era feita entre a classe aristocrática e, desde criança, já 
se submetiam à rigorosa disciplina e intenso aprendizado junto aos druidas mais velhos. A 
sabedoria druídica já admitia a reencarnação, a inexistência de penas eternas, o livre-arbítrio, a 
imortalidade da alma, a lei de causa e efeito e as esferas espirituais. 

Segundo o espírito, de Zéfiro, aproximadamente no ano 100 a.C., Denizar Rivail foi um 
chefe druida. Marcou tanto essa etapa reencarnatória que o codificador decidiu assinar suas 
obras espíritas com o nome de Allan Kardec. 

ORÁCULOS GREGOS E ROMANOS 
Mediante a invocação de poderes sobrenaturais, o homem sempre recorreu a vários tipos 

de adivinhação. No mundo greto-romano, um dos meios mais difundidos foram os oráculos, que 
eram,as respostas dadas pelos deuses a perguntas para eles formuladas, de acordo com 
determinados rituais executados por uma pessoa que atuava como médium ou pitonisa. 

Os oráculos eram núcleos de intercambio medianímico onde trabalhavam sibilas, pítons e 
pitonisas. Gente de todas as classes sociais, inclusive autoridades públicas, visitavam estes 
lugares e recebiam orientações das mais diversificadas. O termo refere-se também à própria 
divindade que respondia e a seu intérprete, bem como ao local onde eram dadas as respostas. 

Os templos ou grutas destinados aos oráculos eram numerosos e dedicados a diversos 
deuses. Os rituais variavam dos mais simples, como tirar a sorte, aos mais complexos. Antes da 
consulta, a pitonisa e o consulente banhavam-se na fonte Castália, depois ela bebia água da 
fonte sagrada de Cassótis e entrava no templo, onde o deus era invocado por meio de um ritual. 
Em seguida, sentada numa trípode, entre vapores sulfurosos (enxofre) e mascando folhas de 
louro (a árvore sagrada de Apolo), entrava em transe ou "delírio divino", quando transmitia as 
palavras do deus. A mensagem era anotada e interpretada pelos sacerdotes, que a passavam ao 
consulente freqüentemente na forma de versos. 
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As pessoas, após o contato com os espíritos, passavam por uma limpeza com enxofre. As 
emanações dessas substâncias tinham como função descontaminar as pessoas pela destruição 
dos miasmas ou fluidos deixados pelos mortos. 

O mais famoso oráculo da antiguidade foi o santuário de Apolo em Delfos, localizado nas 
encostas do monte Parnaso, no golfo de Corinto, na Grécia. Embora sua existência já fosse 
conhecida por Homero, sua fama só se difundiu entre as comunidades helênicas nos séculos VII 
e VI a.C., quando começou a ser consultado por legisladores e chefes militares. 

Na Grécia existiam muitos outros, mas se destacavam mais o oráculo de Zeus em Dodona, 
no noroeste, o oráculo de Epidauro, com o deus Asclépio, e o oráculo de Anficléia, com o deus 
Dioniso. Os oráculos sibilinos consistiam em profecias realizadas ppr mulheres chamadas sibilas. 
As mais famosas eram a de Eritréia e a de Cumas. 

Os romanos também tiveram os seus oráculos, chamados arúspices, que interpretavam as 
disposições dos deuses pelo exame das vísceras de animais sacrificados ou pelos fenômenos da 
natureza, como raios, trovões e eclipses. A expansão do cristianismo pôs fim à atividade dos 
oráculos. 

 
 
A MEDIUNIDADE NA BIBLIA 
 
A Bíblia, com o Velho e o Novo Testamento, é uma fonte riquíssima de fenômenos 

mediúnicos. A tão propalada proibição de Moisés à evocação dos espíritos é uma das maiores 
confirmações sobre a existência da mediunidade. 

Um caso de escrita direta é relatado por Daniel (5:5), ao afirmar que, "por ocasião em que 
se realizava um banquete oferecido pelo rei Balthazar (filho de Nabucodonosor), ao qual 
compareceram mais de mil pessoas da corte, no momento em que bebiam vinho e louvavam os 
deuses, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte ao candeeiro, na 
caiadura da parede do palácio real; e o rei via os movimentos da mão que escrevia". 

Há também os casos de levitação. O que se dá é que os espíritos operantes envolvem a 
pessoa ou coisa a levitar em fluidos, isolando os assim do ambiente físico. A ação do espírito 
sobre o material a levitar se realiza pela utilização das suas próprias mãos, convenientemente 
materializadas ou condensadas. Ezequiel (3:14) diz: "Também o espírito me levantou e me levou 
consigo; e eu fui cheio de amargura, na indignação do meu espírito; porém a mão do Senhor 
estava comigo, confortando-me". O mesmo Ezequiel (8:2) afirma: "Olhei e eis uma figura como de 
fogo; Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça; o espírito 
me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus". 

 
 
Um caso de incorporação aparece em Jeremias (39:15), quando diz: "O profeta da paz era 
médium de incorporação; quando o espírito o tomava, pregava contra a guerra aos exércitos de 
Nabucodonosor". 

A vidência é exemplificada por Daniel (8:15), onde conta: "Havendo eu, Daniel, tido uma 
visão, procurei entendê-la e eis que se apresentou diante de mim com aparência de homem, veio, 
pois, para perto donde eu estava; ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostei-me com o rosto em 
terra; mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim". O 
mesmo Daniel (10:5) afirma: "Levantei os olhos e olhei, vi um homem vestido de linho, o seu rosto 
como um relâmpago. Só eu, Daniel, tive aquela visão; os homens que estavam comigo nada 
viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, fugiram e se esconderam, contudo ouvi a voz 
das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, com o rosto em terra". 
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Por fim, o caso mais significativo de materialização foi de Moisés, que, mediante este 
fenômeno, recebeu do alto a Tábua dos Dez Mandamentos, manifestação de uma vontade 
superior visando o despertar moral dos povos. 

O mediunismo sempre se fez presente ostensivamente dentro da igreja. Em 1233 foi 
instaurada a chamada Inquisição que marcou uma época de terríveis perseguições e martírios, 
sob o comando do Tribunal do Santo Ofício, quando milhares de médiuns, sob acusação de 
bruxaria foram impiedosamente levados a fogueira, como Joanna D’ Arc e respeitáveis 
pensadores como Giordano Bruno e Jan Huss que se opuseram à ação da igreja. 

Na idade moderna, as ocorrências mediúnicas se multiplicavam tanto no meio católico 
como fora dele na mesma medida que diminuía o domínio da Igraja. Sob a inspiração do 
Iluminismo começou uma transição para a Idade Contemporânea. Diminuíram-se as 
perseguições e trabalhos de investigadores do magnetismo e do psiquismo como Mesmer, 
Marques de Puységur, James Braid, Ambroise-August Liébealt e muitos outros, serviram de 
preparação do advento da ERA DO ESPÍRITO. 
 

ESPIRITISMO KARDECISTA: ANTECEDENTES DA CODIFICAÇÃO 
 
Os fenômenos espíritas datam desde os primórdios da humanidade e encontram-se 

disseminados ao longo do tempo e no espaço. 
Geralmente a data que se costuma fixar como passo inicial da história do espiritismo, 

ocorre durante o século XIX, na Europa, especialmente na França e também nos Estados Unidos, 
através da intensa manifestação de fenômenos de efeitos físicos, tais como,  das mesas girantes, 
da tiptologia, dentre outros.  
Os fenômenos espíritas ou traços de interferência dos espíritos ocorridos desde o inicio da origem 
do homem, diferem dos antecedentes do espiritismo. Os primeiros aconteceram  como casos 
esporádicos, porém,  os antecedentes do espiritismo,  que podemos chamar de  “uma invasão 
espiritual organizada” tinham objetivos bem definidos, preparando o advento da terceira 
revelação. 

Geralmente a data que se costuma fixar como passo inicial da história do espiritismo, 
acontece na época das mesas girantes, na França, em simetria com os fenômenos ocorridos a 
partir de 31 de Março de 1848 em Hidesville, Rochester nos Estados Unidos, através das irmãs 
Fox. 

Encontramos, no entanto diversos precursores do Espiritismo, tais como: 
Emmanuel Swedenborg 
Edward Irving 
Fenômenos das comunidades dos Shakers 
Adrew Jackson Davis,  
As irmãs Fox, entre outros. 
 
Um dos pioneiros a anteceder a invasão dos espíritos no mundo físico em que vivemos, foi 

Emmanuel Swedenborg, médium vidente de grande potencialidade, ele apresentou uma teologia 
que mais não era do que a verdadeira antevisão dos princípios básicos da doutrina espírita. 

Este médium possuía a chamada “vidência à distância” na qual a alma se afasta do corpo 
momentaneamente e vai buscar informações à distância, regressando com notícias do que 
ocorreu nesses lugares. 

Ele afirmou a pluralidade dos mundos habitados e a inexistência de penas eternas. Para 
ele, anjos e demônios, eram simplesmente seres humanos que haviam vivido na Terra, 
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respectivamente espíritos evoluídos e espíritos mais atrasados em processo de aprendizagem e 
evolução. 

Edward Irving vive entre 1830 e 1833 uma experiência psíquica ele e os fieis da sua igreja 
escocesa. Este pastor protestante, grande estudioso bíblico, desenvolveu num grupo fechado 
estudos que levam a manifestações internas, acontecendo fenômenos de verdadeira força 
psíquica atuando no mundo material. 

Para além destes incidentes isolados na igreja de Irving, na mesma época surgem 
fenômenos espíritas nas comunidades dos Shakers nos Estados Unidos. Os fenômenos 
iniciaram-se com os costumeiros sinais de aviso seguidos pela obsessão de quando em quando 
em toda a comunidade. 

Os principais visitantes espirituais eram espíritos de peles vermelhas que vinham em grupo 
como uma tribo. 

Surge então F.W. Evans que juntamente com os seus companheiros se dedica estudar 
esta perturbação física e mental causada pelos espíritos, chegando à conclusão inesperada de 
que os espíritos dos índios não tinham vindo ensinar, mas sim aprender. 

Estas visitas acontecem durante sete anos, findos os quais os espíritos os deixaram, 
dizendo que iam, mas que voltariam, e que quando voltassem invadiriam o mundo nas 
choupanas, quanto nos palácios. 

Em 1826, nasce Andrew Jackson Davis, portador de clarividência, que também ouvia 
vozes que lhe davam bons conselhos. 

Ainda não tinha 20 anos quando escreveu um dos livros mais profundos e originais de 
filosofia produzidos até então, o que prova que não tinha vindo dele mesmo, mas sim que ele 
mais não era do que um canal, através do qual fluía o conhecimento daquele vasto reservatório 
espiritual. 

As observações de Davis aos que se encontravam na sua presença, pois sua alma podia 
emancipar-se pela ação magnética. 

Davis não se recordava do que via em transe, ficando, no entanto tudo registrado no seu 
subconsciente e mais tarde recordava com clareza. 

No seu livro “Princípio da Natureza”, prevê o aparecimento do espiritismo como doutrina e 
prática mediúnica. 

Numa casa humilde, alugada em 11 de Dezembro de 1847, vivia a família Fox, família 
protestante composta pelo casal Fox e suas três filhas menores. 

Em 1848 foram surpreendidos por barulhos de arranhaduras, que se identificavam à 
medida que o tempo passava, as crianças assustavam-se de tal forma que não queriam dormir 
sozinhas. 

Kate uma das crianças do casal, com apenas 11 anos, resolve em 31 de Março de 1848 
desafiar o mistério, travando diálogo através de palmas. A cada palma de Kate era dada resposta 
com uma pancada correspondente. Kate pergunta então se as pancadas eram realizadas por um 
espírito, e se a resposta fosse afirmativa, deveriam ser dadas duas batidas, a resposta foi 
afirmativa. 

A fim de que a comunicação possa ser mais rápida, decidem utilizar o alfabeto, 
conseguindo-se vir a descobrir que ali houvera um crime e provando-se a imortalidade da alma. 

A publicidade que se formou em torno das irmãs Fox tem também o mérito de despertar a 
atenção para o grande número de médiuns que começam então a sair do anonimato e a revelar 
as suas faculdades, estimulados pelos acontecimentos de Hydesville. 

Acontece então assim de forma gradual a anunciada invasão dos espíritos, que se 
manifestavam em toda a parte pelos mais variados médiuns e nos mais diferentes locais. 
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Nos fins de 1850 os espíritos sugerem uma nova forma de se comunicarem, em 
substituição do moroso processo das pancadas. Estes fatos apresentados aos olhos de 
pesquisadores honestos sugeriam de forma inequívoca a existência do Espírito. 

As respostas dos espíritos às questões frívolas dos participantes movidos apenas pela 
curiosidade do desconhecido, passaram a constituir motivo de grande interesse. 

As mesas moviam-se em todos os sentidos, giravam vertiginosamente, ou se elevavam no 
ar alcançando o teto, produzindo os mais variados movimentos, daí em diante as mesas girantes 
passaram a constituir a grande atração dos salões da sociedade parisiense, como se estes 
fenômenos fossem meros e simples passatempos. 

Na realidade observamos aqui uma manifestação do alto, despertando consciências para a 
imortalidade da alma e para o recebimento do consolador, prometido por Jesus há muitos séculos 
e consubstanciado no espiritismo, que logo a seguir seria codificado, pois que chegados eram os 
tempos. 

Surge então Hippolyte Léon Denizard Rivail que aos 50 anos era um nome respeitado em 
França, homem portador de inúmeras qualidades morais e intelectuais. 

Allan Kardec foi escolhido para ser o codificador do Espiritismo em virtude de suas duas 
encarnações anteriores: 1) como sacerdote druida, chamado Allan Kardec, na época de Júlio 
César, no século VI a. C.; 2) como professor da universidade de Praga, queimado no dia 
06/07/1415, juntamente com Jerônimo de Praga. 

Aliada à sua bagagem de vidas pretéritas teve o apoio incondicional do Espírito Verdade, 
que prometeu auxiliá-lo em todas as suas tarefas, visto a obra a ser extremamente importante 
para toda a humanidade, no sentido de mudar a visão de mundo, que se mostrava 
essencialmente materialista. Esta nova doutrina viria resgatar os ensinamentos do Mestre Jesus, 
colocando-os no seu devido lugar, tanto em teoria quanto em prática. Seria, também, uma 
ferramenta de trabalho que auxiliaria o ser humano a pensar mais racionalmente a fé e a 
revelação. 

Grande estudioso dos fenômenos psíquicos, interessa-se de modo especial pelo estudo do 
magnetismo. 

Já ouvira falar das mesas girantes e atribuiu estes fenômenos ao magnetismo impregnado 
nessas mesas, daí seus movimentos tendo conhecimento da existência de algo inteligente por 
detrás, admite então a hipótese da atuação do mundo espiritual, resolvendo então investigar a 
proveniência dos fatos. 

Assim, ano após ano o professor Rivail trabalha metodicamente na elaboração da 
codificação da doutrina espírita, adotando então o nome de Allan Kardec. 

Com a expansão da codificação espírita, os fenômenos mediúnicos deixam de despertar a 
mesma curiosidade de antes, voltando-se então a atenção para a necessidade de elevação 
moral, ultrapassando assim a fase inicial do fenômeno, abertos os caminhos deixados pelos 
precursores, iniciando-se então o capítulo moralizante, guiados pelos espíritos que assistem 
através das possibilidades tecnológicas, surge então através dos estudos sistemáticos desses 
fenômenos de batidas, das mesas girantes e da transcomunicação toda uma filosofia 
fundamentada nos princípios cristãos. 

É então que Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, pilar fundamental da doutrina 
espírita, surgindo inicialmente com o nome de “Filosofia Espiritualista”, pelo que se torna 
emergente questionarmo-nos acerca de qual a relação entre Espiritismo e Espiritualismo e porque 
se apresenta como uma filosofia. 

Ao codificar a Doutrina Espírita, Allan Kardec cria os vocábulos Espiritismo e Espírita, 
totalmente diferentes de espiritualismo e espiritual, a fim de existir uma maior clareza e precisão 
de conceitos. 
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Assim, convém frisarmos que devemos compreender por espiritualismo toda a doutrina 
filosófica, segundo a qual o espírito constitui a substância de toda a realidade, tendo por base a 
existência de Deus e da alma. 

Espiritualismo opõe-se ao materialismo, para o qual a única substância existente é a 
matéria. Neste aspecto o espiritismo identifica-se com espiritualismo, indo, no entanto mais além, 
na medida em que acrescenta vários princípios básicos: 

1º A possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. 
2º A pluralidade das existências; 
3º Pré- Existência e imortalidade da alma 
4º Justiça natural 
5º Progresso infinito do espírito 
Assim em síntese, o livro dos Espíritos, representa uma das fases do espiritualismo, 

contendo como especificidade a doutrina espírita. 
Contudo, embora represente uma face do espiritualismo, cumpre-nos esclarecer que o 

espiritismo difere de toda e qualquer ramificação espiritualista religiosa, uma vez que não possui 
dogmas, fundamentando-se antes na razão e nos fatos, pelo que a doutrina é considerada uma 
doutrina tríplice, já que se estrutura em Ciência, filosofia e Religião. 

A doutrina espírita baseia-se no método experimental, organizando as idéias 
sistematicamente partindo sempre dos fatos, dos fenômenos mediúnicos e das manifestações em 
geral, assim sendo, podemos considerar a doutrina espírita como sendo uma ciência. 

Por outro lado, também podemos considerar a doutrina espírita como sendo uma filosofia, 
já que a sua temática abrange conhecimentos que estão para além da experiência sensível, tais 
como: A existência de Deus, os princípios constitutivos do Universo (causas Primárias), as leis 
morais, utilizando para tanto o método racional como instrumento seguro. 

Podemos ainda compreender a doutrina espírita como sendo uma religião, uma vez em 
que o seu fim último consiste na restauração do evangelho e na prática dos princípios cristãos, 
não se valendo, contudo de formalismos exteriores, de práticas sagradas, rituais ou técnicas 
coletivas, mas sim a busca da religiosidade na intimidade afetiva de cada um, partindo de uma 
atitude interior consciente. 

Estes três aspectos encontram-se bem definidos na codificação de Allan Kardec, 
respectivamente em: “O Livro dos Espíritos”, “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e em “O Livro 
dos Médiuns” 

 
A doutrina espírita será sempre um campo de investigação humana nos seus aspectos científicos 
e filosóficos, no entanto no aspecto religioso, repousa a sua grandeza divina ao constituir a 
restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para 
a grandeza do seu imenso futuro espiritual. 

 
 
COADJUVANTES DA CODIFICAÇÃO 
 
O Espírito Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, diz 

que “Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu 
maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma plêiade de auxiliares de sua 
obra, designados particularmente para coadjuvá-lo, nas individualidades de João-Batista 
Roustaing, que organizaria o trabalho da fé; de Léon Denis, que efetuaria o desdobramento 
filosófico; de Gabriel Delanne, que apresentaria a estrada científica; de Camille Flammarion, que 
abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando 
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assim na codificação kardequiana no Velho Mundo e dilatando-a com os necessários 
complementos”. (Xavier, 1977, p. 176) 

 
LÉON DENIS (1846-1927) 
Quando Allan Kardec desencarnou, Léon Denis estava com 23 anos de idade e viveria 

ainda mais de 58 anos, tempo suficiente para assimilar e ampliar o conteúdo doutrinário trazido 
pelo Codificador. De acordo com o seu biógrafo, Gaston Luce, Léon Denis e Allan Kardec têm, 
entre si, íntima relação. Ambos são druídas reencarnados, pois viveram nas Gálias, no século V 
a. C.. O nome Léon Denis está escrito no de Kardec, ou seja, Hippolyte Leon Denizard Rivail. São 
Jerônimo de Praga, seu guia espiritual, fora discípulo de João Huss (encarnação anterior de 
Kardec), os dois queimados vivos, no Século XV, por ordem do Concílio de Constança. 

A integridade de seu caráter criava-lhe condições necessárias para o cumprimento do seu 
dever. Ao "cogito ergo sum" de Descartes acrescenta: "Eu sou e quero ser sempre mais do que 
sou". Vegetariano, dizia que não havia bebida melhor do que a água. De moral elevada, 
procurava cumprir tudo o que prometia. Tornou-se, com o tempo, um autodidata, o que lhe 
conferia pensar com a própria cabeça. 

A propagação do Espiritismo não foi tarefa fácil. Como acontece com toda a idéia nova, 
sofreu, também, os ataques de seus opositores. Léon Denis teve de lutar contra o materialismo, a 
falta de idealismo, o cientificismo e o positivismo de Augusto Comte, que grassavam nas 
universidades. As conferências, os congressos e os livros publicados foram suas armas para a 
divulgação e a consolidação do edifício doutrinário, alicerçado pelas pesquisas e análises de 
Allan Kardec. 

Escreveu, entre outras, as seguintes obras:  Porquê da Vida, 1885; Depois da Morte, 
1890;  Cristianismo e Espiritismo, 1898;  Joana D'Arc Médium, 1910;  O Grande Enigma, 1911;  O 
Mundo Invisível e a Guerra, 1919; O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, 1927. (LUCE, 1968) 

 
GABRIEL DELANNE (1857-1926) 
Allan Kardec, Léon Denis e Gabriel Delanne merecem, por seu devotamento à Ciência 

Espírita, serem chamados “Apóstolos do Espiritismo". Dentre eles, apenas Gabriel Delanne 
nasceu numa família que já conhecia o Espiritismo. Allan Kardec, quando iniciou as suas 
atividades espíritas, já tinha 51 anos. Léon Denis, a seu turno, viveu 16 anos sem ter ouvido falar 
de Espiritismo. 

Seu pai, Alexandre Delanne, ao viajar em negócios, ouviu falar do Espiritismo, o que lhe 
ensejou a leitura de O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns. Depois dessa leitura, teve a 
curiosidade de conhecer pessoalmente Allan Kardec. Fê-lo, e foi acolhido fraternalmente pelo 
Codificador do Espiritismo. Tornaram-se amigos, a ponto de Allan Kardec freqüentar a sua casa. 
Foi dentro desse ambiente que cresceu Gabriel Delanne. 

- Foi fundador, juntamente com seu pai, da União Espírita Francesa, em 24/12/1882; - 
Colaborador e redator da revista bimensal Le Spiritism, em março de 1883; - Auxiliou na fundação 
da Federação Francesa-Belgo-Latina, em 1883; - Durante os anos de 1886, 1887, 1888, 1889 e 
1890 fez inúmeras conferências de propaganda do Espiritismo. - Em julho de 1896 apareceu o 1.º 
número da Revista Científica Moral do Espiritismo, fundada por Gabriel Delanne. 

Deixou-nos diversas obras, entre as quais, citamos: Le Spiritisme devant la Science (O 
Espiritismo perante a Ciência), em 1885; Le Phénomène Spirite (O Fenômeno Espírita), em 1896; 
L’Évolution Animique (A Evolução Anímica), em 1897. (BODIER e REGNAULT, 1988). 
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CAMILLE FLAMMARION (1842-1925) 
Flammarion foi um homem cujas obras encheram de luzes o século XIX. Ele era o mais 

velho de uma família de quatro filhos, entretanto, desde muito jovem se revelaram nele 
qualidades excepcionais. Queixava-se constantemente que o tempo não lhe deixava fazer um 
décimo daquilo que planejava. Aos quatro anos de idade já sabia ler, aos quatro e meio sabia 
escrever e aos cinco já dominava rudimentos de gramática e aritmética. Tornou-se o primeiro 
aluno da escola onde freqüentava. Para que ele seguisse a carreira eclesiástica, puseram-no a 
aprender latim com o vigário Lassalle. Aí Flammarion conheceu o Novo Testamento e a Oratória. 
Em pouco tempo estava lendo os discursos de Massilon e Bonsuet. O padre Mirbel falou da 
beleza da ciência e da grandeza da Astronomia e mal sabia que um de seus auxiliares lhe bebia 
as palavras. Esse auxiliar era Camille. 

Tornando-se espírita convicto, foi amigo pessoal e dedicado de Allan Kardec, tendo sido o 
orador designado para proferir as últimas palavras à beira do túmulo do Codificador do 
Espiritismo, a quem denominou o bom senso encarnado. Camille Flammarion, segundo Gabriel 
Delanne, foi um filósofo enxertado em sábio, possuindo a arte da ciência e a ciência da arte. 
Flammarion – poeta dos Céus, como o denominava Michelet –  tornou- se baluarte do Espiritismo, 
pois, sempre coerente com suas convicções inabaláveis, foi um verdadeiro idealista e inovador. 

Eis algumas de suas obras: Deus na Natureza, As Casas Mal- Assombradas, Narrações do 
Infinito, Sonhos Estelares, Urânia, Estela e O Fim do Mundo. (Grandes Vultos do Espiritismo) 

 
ERNESTO BOZZANO (1861-1943) 
A contribuição de Ernesto Bozzano foi providencial para a propagação do Espiritismo além 

fronteira francesa. Bozzano era um cientista materialista-positivista. Em 1891 o professor Ribot, 
diretor da "Revista Filosófica", informou-o do lançamento da revista "Anais das Ciências 
Psíquicas", dirigida pelo Dr. Darieux, sob a inspiração do professor Charles Richet. A sua primeira 
impressão sobre a revista foi desairosa, dado o fato de considerar verdadeiro escândalo a 
circunstância de representantes da ciência oficial discutirem seriamente a possibilidade da 
transmissão do pensamento de um a outro continente, da aparição de fantasmas e das casas 
mal-assombradas. O prof. Rosenbach de Peterburgo escrevera violento artigo na "Revista 
Filosófica", contra a introdução desse novo misticismo no domínio da psicologia oficial. Na edição 
subseqüente, Richet refutou ponto por ponto, as afirmações errôneas de Rosenbach e as suas 
inconsistentes considerações, tendo esse artigo o mérito de convencer Bozzano. 

Nesses mesmos dias aparecia o famoso livro de Gurney, Podmore e Myers: "Fantasmas 
dos Vivos", relatando grande número de casos devidamente controlados e bem documentados. 
Os últimos resquícios de dúvida de Bozzano em torno da crença na existência de fenômenos 
telepáticos foram assim dissipados. Daí por diante dedicou-se, com fervor, ao estudo dos 
fenômenos espíritas, através das obras de Kardec, Léon Denis, Delanne, Gibier, Crookes, 
Wallace e outros. 

Formou um grupo com a participação do Dr. Giuseppe Venzano, Luigi Vassalo e os 
professores Enrique Morselli e Francisco Porro, da Universidade de Gênova. Esse grupo deu o 
que falar à imprensa italiana e estrangeira, pois praticamente havia se obtido a realização de 
quase todos os fenômenos, culminando com a materialização de seis espíritos perfeitamente 
visíveis. 

Escreveu, entre outras, as seguintes obras: Dos Casos de Identificação Espírita, Dos 
Fenômenos Premonitórios, Animismo e Espiritismo, Pensamento e Vontade, Os Enigmas da 
Psicometria, A Crise da Morte, Xenoglossia. (Anuário Espírita de 1966) 
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BEZERRA DE MENEZES (1831-1900) 
Com 20 anos de idade, muda-se para o Rio de Janeiro, onde, às duras penas, forma-se 

em medicina. Cognominado o "médico dos pobres", Bezerra de Menezes tem uma biografia 
exemplar de renúncia para com o dever cumprido, custe ele o que custar. Antes de se tornar 
espírita, a sua conduta era a de um cristão. Nesse sentido, tão logo toma conhecimento de "O 
Livro dos Espíritos" não lhe fica difícil exclamar que era um "espírita de nascença", ou um 
"espírita inconsciente", pois tudo o que ali estava relatado lhe parecia familiar. 

Três exemplos de vida: 1) quando convocado à política, renúncia ao soldo militar; 2) 
quando estudante, em dificuldade para pagar o aluguel de seu quarto, prepara aula de 
matemática (matéria que detestava) para aluno, que lhe pagou antecipado e nunca mais 
apareceu; 3) como médico, atende a qualquer hora, institui a leitura do Evangelho e renuncia à 
medicina ortodoxa para aceitar, a convite dos Espíritos, a homeopatia. 

A sua grande missão foi a de aglutinar o movimento espírita. Naquela época havia muitas 
divergências com relação ao termo Espiritismo. Denominava-se Doutrina Espírita apenas o que 
constava de "O Livro dos Espíritos"; os estudiosos dos demais livros de Kardec se chamavam 
kardecistas. Chegou-se a criar um Espiritismo Puro, eqüidistante de "científicos" e "místicos". 
Além destes existia ainda um grupo que se dedicava com afinco ao estudo das obras de J. B. 
Roustaing. Esse quadro perdurou até a chegada de Bezerra de Menezes, espírito moderado e 
pacificador que, assumindo a presidência da FEB, conseguiu diminuir os elementos dispersivos. 

Algumas de suas obras: A Casa Assombrada, A Loucura sob Novo Prisma, A Doutrina 
Espírita como Filosofia Teogônica. ( ABREU, s.d.p.) 

 
JOSÉ HERCULANO PIRES (1914-1979) 
José Herculano Pires foi escritor, jornalista, educador, filósofo e tradutor. Segundo o 

Espírito Emmanuel, o melhor metro que mediu Allan Kardec. Isso deu ensejo à inclusão do termo 
apóstolo de Kardec ao título do livro escrito por Jorge Rizzini, J.H.Pires: O Apóstolo de Kardec, 
em que recobra a memória desse ilustre espírita brasileiro. 

Desde a adolescência que temas filosóficos, inclusive de caráter religioso, interessaram 
Herculano Pires. Nascido em família católica, permaneceu no catolicismo até os quinze anos de 
idade. Depois, veio a crise. Mas, o que o levou a converter-se ao Espiritismo? Numa entrevista 
gravada por Jorge Rizzini, disse ter sido o raciocínio, pois a religião que professava não explicava 
convincentemente as suas dúvidas. Contudo, não foi direto para o Espiritismo; passou antes pela 
Teosofia. Caindo-lhe nas mãos um exemplar de O Livro dos Espíritos, encontrou tudo o que 
procurava. 

Defensor inconteste da Doutrina Espírita, era um conferencista ardoroso. Combateu erros 
doutrinários, principalmente aqueles cometidos pelas Federações. A cada correção dava as suas 
razões. Não queria que um órgão coordenador do movimento espírita pudesse propagar falhas 
doutrinárias.  

Alguns livros de sua autoria: Introdução à Filosofia Espírita, pela Paidéia, Mediunidade 
(Vida e Comunicação), pela Edicel, O Espírito e o Tempo, pela Edicel, Agonia das Religiões, pela 
Paidéia, Revisão do Cristianismo, pela Paidéia. (RIZZINI, 2001) 

 
DEOLINDO AMORIM (1908-1984) 
Deolindo Amorim, baiano, foi jornalista, escritor, sociólogo e espírita.  De religião católica, 

em certa época professou também o protestantismo, mas integrando-se por volta de 1932, em 
reuniões do C. E. Jorge Niemeyer, no Espiritismo, serviu com inexcedível dedicação, com total 
fidelidade a Allan Kardec, tornando-se ao longo dos anos um intérprete fiel da Doutrina 
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Consoladora. Deolindo Amorim foi um intelectual que se dedicou ao Espiritismo, que assimilou a 
Doutrina integrando-se na vidência espírita. 

Expositor hábil, lúcido e convincente, proferiu inúmeras palestras e conferências, uma 
delas sobre o "Suicídio à Luz do Espiritismo" no Instituto Pinel (Hospital de Doentes Mentais), da 
Universidade do Brasil, levando, assim, as idéias espíritas ao ambiente universitário não-espírita. 
Estampou colaboração constante em diversos órgãos do Brasil e do exterior, tendo sido também 
redator de Mundo Espírita (antigamente no Rio e posteriormente transferido para o Paraná) e 
de Estudos Psíquicos, revista que se edita em Lisboa (Portugal). 

Alguns títulos de seus livros: Africanismo e Espiritismo (com uma edição na Argentina), O 
Espiritismo e os Problemas Humanos (com uma edição na Argentina), Espiritismo à Luz da 
Crítica, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualista. (MARTINS, 1989) 

 
CHICO XAVIER (1910-2002) 
Com mais de 400 obras psicografadas, que transformadas  em tempo perfazem 

aproximadamente 11 anos de transe mediúnico.Chico Xavier, com 92 anos de idade, deixou-nos 
em 30/06/2002, ficando dele os exemplos de fé, esperança e caridade. 

Sua atividade mediúnica começou desde garoto, isto é, desde os 5 anos de idade, quando 
já conversava com sua mãe desencarnada. Dela recebia uma série de conselhos que o ajudaram 
a suportar todos os revezes e dissabores de sua infância sofrida junto à sua madrinha. Educado 
no catolicismo, não foi muito fácil a aceitação dos parentes e amigos sobre o desenvolvimento de 
sua mediunidade. As suas obras psicografadas servem de lenitivo para as almas enfermas que 
gravitam neste mundo de provas e expiações. 

O Espírito Emmanuel é o seu guia protetor. Esse espírito, como a maioria dos Espíritas 
sabe, foi Públio Lêntulus, senador romano da Antigüidade. Diz-se também que ele teve uma 
reencarnação no Brasil como Padre Manoel da Nóbrega. É por intermédio de Emmanuel que o 
Chico Xavier escreveu a maioria de seus livros. Além disso, guia-o, inclusive, no aprimoramento 
do idioma português, para melhor expressar a Doutrina dos Espíritos. Confessa isso no programa 
Pinga Fogo, levado ao ar pela antiga TV Tupi, em 1971. 

A vida de Chico Xavier é entremeada de muitos fatos, entre os quais, relatamos: 
1º) para auxiliar um cego que tinha sofrido uma queda, precisou da colaboração de 2 

prostitutas, que depois mudaram de vida em virtude de suas preces;  
2º) relata o episódio do avião, que em pleno vôo começou a fazer peripécias no espaço e, 

ele como os demais tripulantes, começaram a gritar no que Emmanuel retruca: "Se tiver de 
morrer, morra com educação"; 

3º) sua vizinha roubava-lhe as verduras. Pede auxílio à sua mãe, já desencarnada. Esta o 
aconselha, quando todos saírem, a entregar a chave da casa para a vizinha tomar conta. 
Conseqüência: acabou o furto 

Das suas inúmeras obras, citamos: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo 
Espírito Humberto de Campos, A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, Nosso Lar, pelo 
Espírito André Luiz e Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel. (IBSEN, 1994) 

 
DIVALDO PEREIRA FRANCO (1927) 
Desde a infância que se comunica com os Espíritos. Cursou a Escola Normal Rural de 

Feira de Santana, recebendo o diploma de professor primário, em 1943. Aos 18 anos, em 1945, 
Divaldo mudou-se para Salvador, tendo sido aprovado no concurso para o IPASE (Instituto de 
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado), onde ingressou em 05 de novembro de 
1945. Administra a Mansão do Caminho, gigantesca obra social educacional em Salvador, que 
está atendendo atualmente a 3.000 crianças carentes por dia. 
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Ainda jovem, foi abalado pela morte de seu irmão mais velho, o que o deixou traumatizado 
e enfermo. Foram consultados diversos médicos especialistas, sem obter nenhum resultado 
satisfatório. Foi a mão amiga de dona Ana Ribeiro Borges que o conduziu à Doutrina Espírita, 
libertando-o do trauma e trazendo a consolação tanto para ele, como para toda a família. 

Percorreu mais de 1.000 cidades, 53 países e 11.000 palestras proferidas. Recebeu quase 
600 homenagens, procedentes de Instituições culturais, políticas, universidades, associações 
beneficentes, núcleos espiritualistas, centros espíritas etc., destacando-se o título de 
Doutor Honoris Causa em Humanidades pela Universidade do Canadá e, no Brasil, mais de 80 
títulos de cidadania.  

Em 1964, Joanna de Ângelis selecionou várias mensagens de sua autoria e enfeixou-as no 
livro "Messe de Amor", que se tornou o primeiro livro psicografado por Divaldo. Atualmente, o 
médium é recordista e conta com 175 títulos publicados, incluindo os biográficos que retratam a 
sua vida e obra. Seis milhões de exemplares (edições e reedições), sendo que cerca de 80 obras 
foram traduzidas para outros idiomas (francês, inglês, castelhano, polonês, checo, esperanto, 
alemão, turco, sueco, holandês, albanês italiano e braille). (FERNANDES, 2000) 
 

 

 


