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

MEDIUNIDADE IV  
(Classificação dos Fenômenos Mediúnicos/ Tipos de 

Mediunidade e formas de Manifestações) 
 

 Manifestaçõies Físicas, Manifestações Inteligentes  

INTRODUÇÃO 

 

Que importa acreditar na existência dos Espíritos, se essa crença não torna melhor, 

mais bondoso e mais indulgente, para os seus semelhantes,... mais humilde e mais 

paciente na adversidade aquele que a adotou? 

Livro dos Médiuns, no.350 

. 

Antes de passarmos ao estudo dos tipos de mediunidade e suas formas 
de manifestações, se faz necessário compreender que as manifestações dos 
espíritos nada têm de maravilhoso, sendo parte das Leis Naturais que regem 
a estada do homem neste plano de consciência.  

No Capítulo I, da segunda parte do Livro dos Médiuns poderá ser lido o 
seguinte:  

O Espírito precisa, pois, de matéria, para agir sobre a matéria. Seu instrumento 

direto é o perispírito, como o do homem é o corpo. O perispírito, ... constitui-se 

de matéria. Vem a seguir o fluido universal, agente intermediário, espécie de 

veículo sobre o qual ele age como nós agimos sobre o ar para obter certos 

efeitos através da dilatação, da compreensão, da propulsão ou das vibrações. 

Assim considerada, a ação do Espírito sobre a matéria é fácil de admitir-se. 

Compreendem-se então que os efeitos pertencem a ordem dos fatos naturais e 

nada tem de maravilhoso. 

 
Se os espíritos desencarnados podem agir sobre a matéria e, 

consequentemente, sobre os encarnados é, como estudado anteriormente em 
a Conduta mediúnicai,  importante relembrar alguns pressupostos deste 
processo de manifestação. 

Emmanuel, em psicografia recebida por Francisco Cândido Xavier 
(Martins Peralvaii), nos adverte sobre a seriedade e importância do estudo dos 
fenômenos mediúnicos: 

Sim, meu amigo, observa a cachoeira que surge aos teus olhos. 
É um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. 
Revela a glória da Natureza. 
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Destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. 
Entretanto, para que se faça alicerce de benefícios mais simples, é indispensável 
que a engenharia compareça, disciplinando-lhe a força. 
É então que aparece a usina generosa, sustentando a indústria, estendendo o 
trabalho, inspirando a cultura e garantindo o progresso. 
Assim também é a mediunidade. 
Como a queda-dágua, pode nascer em qualquer parte. 
Não é patrimônio exclusivo de um grupo, nem privilégio de alguém. 
Desponta aqui e ali, adiante e acolá, guardando consigo revelações 
convincentes e possibilidades assombrosas. 
Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível 
que a Doutrina Espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. 
Só então se erige em fonte contínua de ensinamento e socorro, consolação e 
bênção. 
Estudemo-la, pois, sob as diretrizes kardequianas que mos traçam seguro 
caminho para o Cristo de Deus, através da revivescência do Evangelho simples 
e puro, a fim de que mediunidade e médiuns se coloquem, realmente, a serviço 
da sublimação espiritual... 
 

Se a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicosiii, a disciplina é 
palavra de ordem para aquele que desejar multiplicar os “talentos” a ele 
confiados. Os tipos de mediunidade bem como suas formas de manifestações 
demandam, como relatado a seguir por Emmanuel, a obediência pelo médium 
de sua a conduta mediúnica. 

 
O perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo, quando 
transportado num vaso guarnecido de lodo.” 
Poderão os Bons Espíritos, reconheçamos, comunicar-se algumas vezes. 
Poderão transpor barreiras vibratórias e superar obstáculos da mente 
irresponsável, para estender benefícios aos estropiados do caminho. 
Poderão, ainda, extrair notas harmoniosas de mal cuidado instrumento, 
exaltando, assim, o Poder e a Glória, o Amor e a Sabedoria do Senhor da Vida. 
Todavia, cumpre-nos admitir, dificilmente tornarão eles, os Grandes Instrutores, 
por medianeiro definitivo para as grandes realizações do Cristo o médium que 
vê, apenas, na sua faculdade, espetaculoso meio de produzir fenômenos, sem 
finalidade educativa para si e para os outros. 
 

Assim, a expressão do fenômeno mediúnico tem particularidades que 
variam de médium a médium, dependendo tanto do grau de sensibilidade, 
moralidade, bondade, responsabilidade, como de seu nível vibracional.  

Do mesmo modo que em nosso plano material temos modernas 
tecnologias capazes de detectar doenças em seu nascedouro, espiritualmente 
o psicoscópio, como relatado pelo assistente Áulus, tem capacidade de clas-
sificar sem dificuldade, as perspectivas desse ou daquele agrupamento de 
serviços psíquicos, analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de 
uma equipe de trabalhadores; o que possibilita categorizar seu nível 
vibracional. Tais níveis vibracionais de encarnados e desencarnados são lidos 
pelas radiações projetadas, sendo base para o planejamento das missões 
que eles poderão realizar na Terra. Moralmente, quanto mais elevado for o 
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médium, melhor instrumento ele se tornará à Espiritualidade. 

1.  
2. TIPOS DE MEDIUNIDADES E FORMAS DAS MANIFESTAÇÕES 

 

 Se a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem que permite a 
ele a percepção da influência dos espíritosiv, seu desenvolvimento depende 
da natureza mais ou menos expansiva de seu perispírito e da maior ou menor 
facilidade da  assimilação do perispírito do Espírito comunicante.  

Deste modo, o grau de afinidade existente entre os fluidos do médium e 
do espírito comunicante é fundamento para que aconteça o processo de 
comunicação. Se há afinidade entre os fluídos perispíriticos os Espíritos não 
só transmitem aos médiuns seus pensamentos, como também chegam a 
exercer sobre eles uma influência física.  

Neste contexto, se torna importante perceber que quando se fala da 
importância da elevação moral, como qualidade determinante das 
comunicações é porque o controle de todo o processo, ou seja, da faculdade 
mediúnica é de responsabilidade do médium. Se há elevação moral, haverá a 
possibilidade, por exemplo,  do médium impedir a comunicação de espíritos 
inferiores.  

Assim, em qualquer comunicação mediúnica é sempre nosso, o livre 
arbítrio que norteará todo o processo. Os espíritos podem manifestar-se de 
uma infinidade de formas, mas não podem fazê-lo se não houver o médium 
apto a receber e transmitir suas impressões. Da diversidade de aptidões 
decorrem as diversas espécies de médiuns. 

 
2.1 Mediunidade Receptiva e Captativa 

 
Em Técnicas da Mediunidade, Torres Pastorinov as define do seguinte 

modo: 
 A Mediunidade Receptiva assim é denominada porque recebe os impulsos 

vindos de fora, enquanto a mediunidade “captativa” é a que tem a capacidade 

de buscar, em sua origem, as ideias e os pensamentos.   

Os impulsos provenientes do espírito são transferidos do corpo astral ao corpo 

pineal, irradiando-se daí à substância branca, ao córtex, ao tálamo, até penetrar 

normalmente no sistema tema nervoso, comandando o veiculo somático. Essa é 

a ligação direta do próprio espírito (personalidade) com seus veículos físicos.   

No entanto, quando a irradiação provém da “mente” (da própria criatura, a 

individualidade), a emissão é feita através da onda emitida pelo “átomo-

monático” localizado no coração. Daí sai e é recebida, também, pelo corpo 

pineal, que a transfere a seus veículos, sobretudo à zona pensante do cérebro, 

onde se transforma em raciocínio.   

Assim como serve ao próprio espírito, a pineal também detecta (recebe) as 

irradiações de outros espíritos, encarnados e desencarnados, naquele fenômeno 

que foi batizado de “telepatia”. A onda pensamento, desde que esteja 
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sintonizada com a pineal da criatura, é recebida, distinguida, e retransmitida aos 

veículos, através da palavra escrita ou falada.   

A Mediunidade Captativavi:  Por meio desse átomo monádico consegue a 

criatura ligar-se às correntes de pensamento (“noúres”-, Pietro Ubaldi), que 

formam a noosfera superior do planeta (Teilhard de Chardin) e lá captar idéias 

novas, conceitos elevados e a tônica da beleza sublime, seja em Pintura, 

escultura, música, poesia ou qualquer outra expressão artística genial.   

Pelo corpo pineal pode tudo isso ser recebido em nosso plano, quando 

proveniente de outros espíritos ou de nossa própria mente. Pelo átomo monádico, 

porém, pode ser captado o pensamento dos planos com que a criatura esteja 

sintonizada (superiores, se espiritualizada; Inferiores, se a criatura tiver uma tônica 

barôntica). Depois de captar as idéias é que a criatura poderá - se tiver 

capacidade - transmiti-las da ligação física da mente (o “coração”, ou seja, o 

átomo monádico) para o corpo pineal. Daí passa às circunvoluções frontais, para 

serem racionalizadas e traduzidas em palavras. Essa é a transformação do que é 

vertical (intuição, individualidade) em horizontal (raciocínio, personalidade). 

Processo difícil e árduo, pois o intelecto (personagem) nem sempre possui 

vocábulos que possam exprimir os fenômenos puramente mentais (da 

individualidade) e muito menos os espirituais (do eu superior).   

Os grandes místicos mergulham sua personalidade (fixada pelo corpo pineal e 

chakra Coronário) na individualidade (fixada no átomo monádico), e com isso 

obtêm o “encontro” com o eu superior. Partindo daí, podem sintonizar com o cristo 

interno, até atingir, por expansão, o cristo cósmico.  

 
 

3. Classificação segundo seus efeitos  

Se considerados os efeitos do fenômeno mediúnico podemos classificá-los 
em duas ordens. 

  

Historicamente, os fenômenos de efeito físico tiveram sua época áurea 
até o primeiro quartel do século XX. Daí para cá, declinou notavelmente em 
favor das manifestações intelectuais, que crescem sempre. Hoje, detém a 

ORDENS DOS 
EFEITOS DO 
FENÔMENO 
MEDIÚNICO 

FENÔMENOS DE EFEITO 
FÍSICO 

FENÔMENOS DE EFEITO 
INTELECTUAL OU SUBJETIVO
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primazia a incorporação, sobretudo psicofônica, em face das prementes 
necessidades de evangelização... Rizzini (2003) vii 

 

4. Fenômenos de Efeito Material, Físico ou Objetivo  

 

Lembrai-vos, espíritas, que é absurdo repelir sistematicamente todos 

os  fenômenos do além-túmulo e que também não é prudente aceitá-los cegamente 

O Livro dos Médiuns, Cap.5 (Erasto) 

 

São aqueles que sensibilizam diretamente os órgãos dos sentidos dos 
observadores, ou seja, os efeitos dessa mediunidade são percebidos por 
qualquer pessoa que os presenciar. Efetivados por movimento de objetos, 
pancadas, sons, materializações, curas e etc., são dirigidos ao ambiente 
material ou às coisas materiais. 

Rizzini (2003)viii explica que este tipo de fenômeno se caracteriza pelo 
uso do ectoplasma do médium pelo comunicante. Ainda em Rizzini (2003) ix 
poderemos entender que a grande maioria dos fenômenos físicos é produzida 
por meio de instrumentos que os espíritos fabricam com o ectoplasma, que é 
um material plástico ao pensamento deles, libertado pelo corpo do médium. 

Neste tipo de fenomenologia, que é denominada por Kardec x como o 
Espiritismo prático natural, temos das manifestações  espíritas mais simples 
como ruídos até manifestações complexas tais como mudanças de estado 
físico, dentre outros.  

Em O Livro dos Médiuns (Cap. V), Kardec relata o objetivo das 
manifestações físicas, que cumprem a missão de convencer o homem 
incrédulo da presença de um poder superior a ele e de que os Espíritos 
Superiores não se ocupam dessas manifestações; servem-se dos Espíritos 
inferiores para produzi-las, como nos servimos de serviçais para as tarefas 
pesadas, e isso para alcançar determinado objetivo. Atingido o objetivo, a 
manifestação material cessa, por não ser mais necessáriaxi. 

Rizzinixii classifica os fenômenos de efeito físico como se segue: 
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TIPO EFEITOS 

RUÍDOS Golpes, estrondos, arrastar de móveis e correntes 
 

VOZES Fala direta de um espírito por uma laringe ectoplasmática 
 

MÚSICAS Música transcendental e instrumentos tocados sem contato humano 
 

LUZES Globos luminosos, centelhas, mãos luminosas, fachos 

FOGO Parapirogenia  

MOVIMENTOS Levitação, deslocamento, transporte 
 

ESCRITAS Na pele, papel, parede, desenhos, pinturas 
 

 APARIÇÕES Objetos, animais, pessoas  
 

MUDANÇAS DE 

ESTADO 

Interpenetração da matéria, desmaterialização, transfiguração, alteração 
de peso, frio no ambiente, operações, fotografia no escuro, ozônio no ar... 
 

GRAVAÇÃO DE 

VOZES 

INALDÍVEIS 

Vozes vindas do espaço, gravadas em fita magnética ... 

 

No Anexo I são descritos relatos de Parapirogenia. 

Em O Livro dos Médiuns, Kardec denomina as manifestações físicas do 
seguinte modo:  

Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos 
sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Umas são 
espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja; outras 
podem ser provocadas 

Os fenômenos de efeitos físicos são classificados quanto a sua 
complexidade em simples e complexos. 



ESCOLA DE MÉDIUNS : MEDIUNIDADE IV 

 

7 
 

 

 

Figura 2: DESCRIÇÃO DE FENÔMENOS DE EFEITO FÍSICO  

 

Além disto, no Capítulo IV, sobre a teoria que sustenta as Manifestações 
físicas, o Espírito de São Luis, nas questões 13 e 14 nos esclarece da 
seguinte forma: 

Pergunta 13.  Se bem compreendemos o que disseste, o princípio vital 

provém do fluido universal. O Espírito tira desse fluido o envoltório 

semimaterial do seu perispírito, e é por meio desse fluido que ele age 

sobre a matéria inerte. É isso? 

— Sim, quer dizer que ele anima a matéria de uma vida factícia, artificial: a 

matéria se impregna de vida animal. A mesa que se move sob as vossas mãos 

vive como um animal e obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é o 

Espírito que a empurra como se fosse um fardo. Quando ela se eleva, não é o 

Espírito que a ergue com os braços; é a mesa animada que obedece à 

impulsão dada pelo Espírito. 

Pergunta 14.  Qual o papel do médium nesse fenômeno? 

— Eu já disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal 

do Espírito. É necessária a união de ambos, do fluido animalizado e do fluido 

universal, para dar a vida à mesa. Mas não se deve esquecer que essa vida é 

FENÔMENOS

•DE EFEITOS 
FÍSICOS

SIMPLES
•...  SE REALIZAM PELA 
CONCENTRAÇÃO E 
DILATAÇÃO DE CERTOS 
FLUIDOS E QUE PODEM SER 
PROVOCADOS E OBTIDOS 
PELA VONTADE E PELO 
TRABALHO DOS MÉDIUNS 
QUE SÃO APTOS PARA ISSO, 
AJUDADOS PELOS ESPÍRITOS 
AMIGOS E BENEVOLENTE

•EXEMPLOS: PANCADAS, 
MOVIMENTOS, SUSPENSÃO 
DE OBJETOS

MÚLTIPOS, 
COMPLEXOS
•EXIGEM UMA CONDIÇÃO DE 
CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS, 
PODENDO SE OPERAR 
APENAS POR UM ÚNICO 
ESPÍRITO E UM ÚNICO 
MÉDIUM E NO CASO DO 
TRANSPORTE NECESSITAM, 
ALÉM DA TANGIBILIDADE, DE 
UMA COMBINAÇÃO TODA 
PARTICULAR DE RECURSOS 
PARA ISOLAR E TORNAR 
INVISÍVEL O OBJETO, OU OS 
OBJETOS, EM AÇÃO NO 
TRANSPORTE. 

• EXEMPLOS: TRANSPORTE, 
TANGIBILIDADE, DE 
APARIÇÃO, DE 
VISIBILIDADE
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apenas momentânea, extinguindo-se com a mesma ação, e muitas vezes antes 

que a ação termine, quando a quantidade de fluido já não é mais suficiente para 

animar a mesa(3) 

 

No Parágrafo 77 deste capítulo, Kardec volta à teoria que sustenta tais 

fenômenos. Assim poderá ser lido o seguinte:  

 Quando, pois, um objeto é movido, erguido ou atirado no ar, o Espírito não o 

pegou, não o ergueu nem o atirou como nós o fazemos com as mãos. Ele 

o saturou, por assim dizer, como o seu fluido, combinado com o do médium. O 

objeto, assim momentaneamente vivificado, age como um ser vivo, com a 

diferença de não ter vontade própria e obedecer ao impulso da vontade do 

Espírito. Assim, o fluido vital, dirigido pelo Espírito, dá uma vida artificial e 

momentânea aos corpos inertes. 

 

4.1 Fundamentação dos fenômenos de efeitos físicos  

 

3.1.1  RUÍDOS E MOVIMENTOS 

 

“Para que uma manifestação seja inteligente, não precisa ser convincente, 
espiritual ou sábia. Basta ser um ato livre e voluntário, revelando uma intenção ou 

correspondendo a um pensamento” (Kardec, 1898). 

 

Os ruídos e os movimentos provocados pelos espíritos foram e são utilizados 

tanto como fonte de inspiração para assustar pessoas ou em filmes de terror, 

tanto quanto matéria prima para provar a existência de algo intangível aos 

sentidos humanos. Assim, tais fenômenos precisam ser explicados 

cientificamente de modo a não deixar dúvidas quanto a suas origens 

fundamentadas em Leis Naturais. Empenhado em explicá-los, Kardec 

incansavelmente se dedicou a provar não só a existência desses fenômenos 

quanto a comprová-los.  
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4.1.1.1 MOVIMENTO 

No Capítulo IV do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta ao espírito São Luis 

sobre como tais fenômenos se processam e ele o responde do seguinte 

modo:  

Pergunta 8.  Como um Espírito pode mover um corpo sólido? 

- Combinando uma porção de fluido universal com o fluido que desprende do 

médium apropriado a esses efeitos. 

Pergunta 22. Como o Espírito bate? Com um objeto material? 

- Não, como não usa os braços para erguer a mesa. Sabes que ele não dispõe de 

martelos. Seu martelo é o fluido combinado que ele põe em ação, por sua 

vontade, para mover ou bater. Quando move, a luz vos transmite a visão do 

movimento; quando bate, o ar vos transmite o som. 

Pergunta 23. Concebemos isso quando se trata de um corpo duro. Mas, 

como pode nos fazer ouvir ruídos ou sons através do ar? 

- Desde que age sobre a matéria, pode agir tanto sobre o ar como sobre a mesa. 

Quanto aos sons articulados, pode imitá-los como a todos os demais ruídos. 

Ainda no Capítulo V de O Livro dos Médiuns, Kardec no item 93 relata 

que há a intervenção voluntária ou involuntária de pessoa dotada de aptidão 

especial ..., na maioria dos casos, para a produção desses fenômenos, 

embora haja aqueles em que o Espírito parece agir sozinho. Mas ainda 

nesses casos ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa distante....  

Os objetos que são atirados, durante esses fenômenos, são encontrados no 

próprio lugar ou nas vizinhanças.... o Espírito não o pegou, não o ergueu nem 

o atirou como nós o fazemos com as mãos. Ele o saturou, por assim dizer, 

com o seu fluido, combinado com o do médium.  

Os principais Fenômenos de Movimentos podem ser descritos do 

seguinte modo: 
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Como visto, nos fenômenos de movimento, além da movimentação de 

objetos, os fenômenos de levitação e transporte parecem desafiar as leis 

naturais. Entretanto, por exemplo, Kardec na Revista Espírita em 1858 e 1863 

relatou os diversos dons mediúnicos de  Daniel Douglas Home, maior médium 

de efeito físico do século XIX, que realizava especialmente fenômenos de 

levitação,estudado pelo físico Sir William Crookes. A causa eficiente é uma 

das causas da classificação de Aristóteles e corresponde à que se relaciona 

diretamente com o efeito, produzindo-o. No caso, Home era a causa eficiente, 

porque produzia o fenômeno, e era o objeto porque estava levitado.  

Quanto ao fenômeno de transporte, Kardec observa que ele só difere 

dos demais pela ação benévola do Espírito que o produz de maneira 

espontânea, e pela natureza dos objetos que apresenta, ou pela maneira 

suave e delicada pela qual são transportados. Consistem em objetos que não 

existem no local da reunião, como flores, frutos, confeitos, jóias, etc. Os 

fenômenos de transporte são muito raros, pois as condições para a sua 

produção são difíceis, e se tornam ainda mais complexos, em público, quando 

encontramos elementos energeticamente refratários, que paralisam os 

esforços dos Espíritos, e, com mais razão, a ação do médium. 

A Pneumatografia ou Escrita Direta é produzida pelo Espírito 

diretamente no plano material, utilizando ectoplasma do médium em 

•Combinando uma porção de fluido universal com o 
fluido que desprende do médium apropriado a esses 
efeitos.

Levitação
•A causa eficiente é uma das causas da classificação de 
Aristóteles e corresponde à que se relaciona diretamente 
com o efeito, produzindo‐o. 

Deslocamento

•Difere dos demais pela ação benévola do Espírito que o 
produz de maneira  espontânea, e pela natureza dos 
objetos que apresenta, ou pela maneira suave e delicada 
pela qual são transportados.

Transporte
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combinação com os fluidos ambientais e deste modo o espírito  passa a 

escrever, utilizando uma caneta, lápis, etc... Aqui, não há interferência do 

médium como no fenômeno de efeito inteligente da Psicografia. Não se deve 

ser confundir a Pneumatografia (efeito físico) com a Psicografia (efeito 

inteligente). 

Outro tipo de fenômeno de efeito físico é a Transfiguração que se 

caracteriza pela mudança do aspecto de um corpo vivo, ou seja, pela 

mudança dos traços fisionômicos do médium. Isto só é possível pela 

manipulação de fluidos que combinados com o perispírito em exteriorização  

produz formas divergentes das formas originais do corpo.  

Do mesmo modo, na Materialização há a construção de um objeto ou 

corpo a partir da manipulação do ectoplasma em combinação com os fluidos 

do ambiente e do Espírito. Assim, o médium de efeito físico fornece o 

ectoplasma necessário ao fenômeno e os Espíritos combinam este material 

com os fluidos do ambiente, moldando as formas e os corpos desejados.  

De outra forma, no fenômeno de Bilocação ou Bicorporiedade há o  

aparecimento do Espírito do médium desdobrado sob forma materializada, em 

lugar diferente ao do corpo. (lembrar exemplos do padre, do xamâ e Santo 

Antonio de Padua)  

No fenômeno de Sematologia há o movimento de objetos sem contato físico, 
traduzido por uma vontade, um sentimento, etc. (escrever melhor). 
 
 
 

4.1.1.2 RUÍDO 

 

a) Vozes 

A Pneumatofonia ou fenômeno de voz direta se caracteriza por ser 

audível por todos os presentes no ambiente onde ocorre. Neste caso, o 

espírito comunicante utiliza o ectoplasma do Médium em combinação com 

os fluidos ambientais para moldar um aparelho fonador humano,  

"gargantas fluídicas", e através da ação do pensamento sobre a matéria 

plasmada movimentar o aparelho e produzir sons.  
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b) Tiptologia  
 
Sinais por pancadas formando palavras e frases inteligentes, este se mostra 

como um dos fenômenos que mais auxiliaram na codificação da Doutrina 

Espírita.  Kardec no Capítulo II do Livro dos Médiuns fala deste fenômeno do 

seguinte modo: 

64. Outro fenômeno que se produz com freqüência, de acordo com a natureza do 

médium, é o das pancadas no próprio tecido da madeira, sem que a mesa faça 

qualquer  movimento.  Essas  pancadas,  às  vezes  muito  fracas,  outras  vezes 

muito fortes, se fazem também ouvir nos outros móveis do compartimento, nas 

paredes  e  no  forro. Dentro  em pouco  voltaremos a  esta questão. Quando as 

pancadas se dão na mesa, produzem nesta uma vibração muito apreciável por 

meio dos dedos e que se distingue perfeitamente, aplicando‐se‐lhe o ouvido. 

c) Música  

Ainda no Capítulo IV de O Livro dos Médiuns, Kardec pergunta ao 

espírito São Luis sobre como tais fenômenos se processam e ele o 

responde do seguinte modo na pergunta 24:  

Pergunta 24: Dizes que o espírito não usa as mãos para mover a mesa, mas 

em certas manifestações apareceram mãos a dedilharem teclados, 

movimentando as teclas e produzindo sons. Não pareceria, nesse caso, que 

as teclas eram movimentadas pelos dedos? E a pressão dos dedos não é 

também direta e real, quando a sentimos em nós mesmos, quando essas 

mãos deixam marcas na pele? 

Resposta:  Não poderias compreender a natureza dos Espíritos e sua maneira de 

agir por meio dessas comparações, que dão apenas uma idéia incompleta. É um 

erro querer sempre assemelhar às vossas, as maneiras deles procederem. Os 

processos dos Espíritos devem estar em relação com a sua organização. Já não 

dissemos que o fluido do perispírito penetra na matéria e se identifica com ela, 

dando-lhe uma vida factícia? Pois bem, quando o Espírito movimenta as teclas 

com os dedos ele o faz realmente. Mas não é pela força muscular que faz a 

pressão. Ele anima a tecla, como faz com a mesa, e a tecla obedece e vibra a 

corda. Neste caso também ocorre um fato de difícil compreensão para vós. É que 

certos Espíritos são ainda tão atrasados e de tal forma materiais, em comparação 

com os Espíritos elevados, que conservam as ilusões da vida terrena e julgam agir 
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como quando estavam no corpo. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos 

que produzem, como um pobre homem não compreende a teoria dos dons que 

pronuncia. Se perguntares como tocam o piano, dirão que com os dedos, pois 

assim crêem fazer. Produzem o efeito de maneira instintiva, sem o saberem, e não 

obstante por sua vontade. Quando falam e se fazem ouvir, é a mesma coisa.      

 Esta teoria da emanação e da emissão do fluido animalizado ou fluido perispirítico 

do médium, e de sua combinação mais ou menos fácil com o fluido universal do 

Espírito, para a produção dos fenômenos de efeitos e conseqüentemente de 

materializações, exige atenção do leitor, para bem compreender o 

desenvolvimento dos fenômenos. 

 

4.1.1.3 REFLEXÔES:  As manifestações físicas explicadas pelo 

espírito  de Erasto (Capítulo V , Livro dos Médiuns) 

98. A teoria do fenômeno dos transportes e das manifestações físicas em 

geral se acha resumida, de maneira notável, na seguinte dissertação feita por 

um Espírito, cujas comunicações todas trazem o cunho incontestável de 

profundeza e lógica. Com muitas delas deparará o leitor no curso desta obra. 

Ele se dá a conhecer pelo nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como 

protetor do médium que lhe serviu de instrumento: 

"Quem deseja obter fenômeno desta ordem precisa ter consigo médiuns a 
que chamarei - sensitivos, isto e, dotados, no mais alto grau, das faculdades 
mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso 
facilmente excitável de tais médiuns lhes permite, por meio de certas 
vibrações, projetar abundantemente, em torno de si, o fluido animalizado que 
lhes é próprio.  

"As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram à menor 
impressão, à mais insignificante sensação; as que a influência moral ou física, 
interna ou externa, sensibiliza são muito aptas a se tornarem excelentes 
médiuns, para os efeitos físicos de tangibilidade e de transportes. 
Efetivamente, quase de todo desprovido do invólucro refratário, que, na 
maioria dos outros encarnados, o isola, o sistema nervoso dessas pessoas as 
capacita para a produção destes diversos fenômenos. Assim, com um 
indivíduo de tal natureza e cujas outras faculdades não sejam hostis à 
mediunidade, facilmente se obterão os fenômenos de tangibilidade, as 
pancadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a 
suspensão, no espaço, da mais pesada matéria inerte. A fortiori, os mesmos 
resultados se conseguirão se, em vez de um médium, o experimentador 
dispuser de muitos, igualmente bem dotados.  

"Mas, da produção de tais fenômenos à obtenção dos de transporte há um 
mundo de permeio, porquanto, neste caso, não só o trabalho do Espírito é 



ESCOLA DE MÉDIUNS : MEDIUNIDADE IV 

 

14 
 

mais complexo, mais difícil, como, sobretudo, ele não pode operar, senão por 
meio de um único aparelho mediúnico, isto é, muitos médiuns não podem 
concorrer simultaneamente para a produção do mesmo fenômeno. Sucede 
até que, ao contrário, a presença de algumas pessoas antipáticas ao Espírito 
que opera lhe obsta radicalmente à operação. A estes motivos a que, como 
vedes, não falta importância, acrescentemos que os transportes reclamam 
sempre maior concentração e, ao mesmo tempo, maior difusão de certos 
fluidos, que não podem ser obtidos senão com médiuns superiormente 
dotados, com aqueles, numa palavra, cujo aparelho eletromediúnico é o que 
melhores condições oferece.  

"Em geral, os fatos de transporte são e continuarão a ser extremamente 
raros. Não preciso demonstrar porque são e serão menos freqüentes do que 
os outros fenômenos de tangibilidade; do que digo, vós mesmos podeis 
deduzi-lo. Demais, estes fenômenos são de tal natureza, que nem todos os 
médiuns servem para produzi-los. Com efeito, é necessário que entre o 
Espírito e o médium influenciado exista certa afinidade, certa analogia; em 
suma: certa semelhança capaz de permitir que a parte expansível do fluido 
perispirítico (1) do encarnado se misture, se una, se combine com o do 
Espírito que queira fazer um transporte. Deve ser tal esta fusão, que a força 
resultante dela se torne, por assim dizer, uma: do mesmo modo que, atuando 
sobre o carvão, uma corrente elétrica produz um só foco, uma só claridade. 
Por que essa união, essa fusão, perguntareis? É que, para que estes 
fenômenos se produzam, necessário se faz que as propriedades essenciais 
do Espírito motor se aumentem com algumas das do médium; é que o fluido 
vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é 
apanágio exclusivo do encarnado e que, por conseguinte, o Espírito operador 
fica obrigado a se impregnar dele. Só então pode, mediante certas 
propriedades, que desconheceis, do vosso meio ambiente, isolar, tornar 
invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os 
encarnados.  

"Não me é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que 
governam os gases e os fluidos que vos cercam; mas, antes que alguns anos 
tenham decorrido, antes que uma existência de homem se tenha esgotado, a 
explicação destas leis e destes fenômenos vos será revelada e vereis surgir e 
produzir-se uma variedade nova de médiuns, que agirão num estado 
cataléptico especial, desde que sejam mediunizados. 

"Vedes, assim, quantas dificuldades cercam a produção do fenômeno dos 
transportes. Muito logicamente podeis concluir daí que os fenômenos desta 
natureza são extremamente raros, como eu disse acima, e com tanto mais 
razão, quanto os Espíritos muito pouco se prestam a produzi-los, porque isso 
dá lugar, da parte deles, a um trabalho quase material, o que lhes acarreta 
aborrecimento e fadiga. Por outro lado, ocorre também que, freqüentemente, 
não obstante a energia e a vontade que os animem, o estado do próprio 
médium lhes opõe intransponível barreira.  

"Evidente é, pois, e o vosso raciocínio, estou certo, o sancionará, que os fatos 
de tangibilidade, como pancadas, suspensão e movimentos, são fenômenos 
simples, que se operam mediante a concentração e a dilatação de certos 
fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho 
dos médiuns aptos a isso, quando secundados por Espíritos amigos e 
benevolentes, ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, 
exigem um concurso de circunstâncias especiais, não se podem operar 
senão por um único Espírito e um único médium e necessitam, além do que a 
tangibilidade reclama, uma combinação muito especial, para isolar e tornar 
invisíveis o objeto, ou os objetos destinados ao transporte.  
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"Todos vós espíritas compreendeis as minhas explicações e perfeitamente 
apreendeis o que seja essa concentração de fluidos especiais, para a 
locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Acreditais nisso, como acreditais 
nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos 
mediúnicos têm grande analogia e de que são, por assim dizer, a confirmação 
e o desenvolvimento. Quanto aos incrédulos e aos sábios, piores estes do 
que aqueles, não me compete convencê-los e com eles não me ocupo. 
Convencer-se-ão um dia, por força da evidência, pois que forçoso será se 
curvem diante do testemunho dos fatos espíritas, como forçoso foi que o 
fizessem diante de outros fatos, que a princípio repeliram.  

"Resumindo: os fenômenos de tangibilidade são freqüentes, mas os de 
transporte são muito raros, porque muito difíceis de se realizar são as 
condições em que se produzem. Conseguintemente, nenhum médium pode 
dizer: a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, visto que muitas 
vezes o próprio Espírito se vê obstado na execução da sua obra. Devo 
acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, 
porque quase sempre, entre este, se encontram elementos energicamente 
refratários, que paralisam os esforços do Espírito e, com mais forte razão, a 
ação do médium. Tende, ao contrário, como certo que, na intimidade, os ditos 
fenômenos se produzem quase sempre espontaneamente, as mais das vezes 
à revelia dos médiuns e sem premeditação, sendo muito raros quando esses 
se acham prevenidos. Deveis deduzir daí que há motivo de suspeição todas 
as vezes que um médium se lisonjeia de os obter à vontade, ou, por outra, de 
dar ordens aos Espíritos, como a servos seus, o que é simplesmente 
absurdo. Tende ainda como regra geral que os fenômenos espíritas não se 
produzem para constituir espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns 
Espíritos se prestam a tais coisas, só pode ser para a produção de 
fenômenos simples, não para os que, como os de transporte e outros 
semelhantes, exigem condições excepcionais.  

"Lembrai-vos, espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos 
os fenômenos de além-túmulo, também não é de bom aviso aceitá-los todos, 
cegamente. Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade, ou de 
transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceitai-o. 
Porém, nunca. o repetirei demasiado, não aceiteis coisa alguma às cegas. 
Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo, 
porquanto, crede, o Espiritismo, tão rico em fenômenos sublimes e 
grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações, que 
prestidigitadores hábeis podem imitar. 

"Bem sei que ides dizer: é que estes são úteis para convencer os incrédulos. 
Mas, ficai sabendo, se não houvésseis disposto de outros meios de 
convicção, não contaríeis hoje a centésima parte dos espíritas que existem. 
Falai ao coração; por aí é que fareis maior número de conversões sérias. Se 
julgardes conveniente, para certas pessoas, valer-vos dos fatos materiais, ao 
menos apresentai-os em circunstâncias tais, que não possam permitir 
nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, não vos afasteis das condições 
normais dos mesmos fatos, porque, apresentados em más condições, eles 
fornecem argumentos aos incrédulos, em vez de convencê-los. ERASTO." 

 

d) 3.1.1. 4 Transcomunicação instrumental 
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Com os avanços da tecnologia, a transcomunicação instrumental vem 

contribuir para o aprimoramento das comunicações de efeito físico que 

demandam do ectoplasma do médium. (ver: youtube- transcomunicação 

instrumental- Pedro Vieira ou Transcomunicação instrumental- Discovery 

Channel ou Pinga Fogo, 1972, dentre outros).  

 

MANIFESTAÇÕES INTELIGENTES 

O Espírito André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, ao falar sobre o 
porvir da mediunidade de efeitos físicos, fazendo a devida “ponte” com os 
efeitos inteligentes, afirma: 

 
as manifestações inteligentes dos Espíritos foram substituindo gradativamente as 
suas manifestações físicas, caracterizadas por ruídos, movimentos e 
deslocamentos de corpos sólidos, principalmente de mesas.Os fenômenos dessas 
mesas girantes foram o ponto de partida da Doutrina Espírita.Mas, logo em 
seguida à produção dos fenômenos das mesas girantes, os Espíritos começaram 
a dar provas de inteligência, vontade livre e voluntária, intenção definida e 
capacidade de responder ao pensamento. 
Ora, todo efeito inteligente tendo necessariamente uma causa inteligente, levou os 
observadores dos fenômenos a concentrarem sua busca na descoberta da causa 
inteligente que os produzia. Em seguida, foram utilizadas cestas, caixas de 
papelão e até simples pranchetas. Com isso, a escrita saía tão corrente, tão rápida 
e tão fácil como a feita com a mão. Um pouco mais tarde, reconheceu-se que 
todos os objetos utilizados não passavam de apêndices, de verdadeiras lapiseiras, 
que podiam ser dispensáveis, se o médium segurasse o lápis com a sua própria 
mão.Forçada a um movimento involuntário, a mão do médium escrevia sob o 
impulso imprimido pelo Espírito, sem qualquer interferência da vontade ou do 
pensamento do médium. A partir de então, as comunicações de além-túmulo se 
tornaram sem limites, como o é a correspondência habitual entre os vivos. Esses 
fatos levaram os observadores a reconhecer, sem qualquer dúvida, a intervenção 
inteligente dos Espíritos. 
 
 

4.2 Fenômenos de Efeitos Intelectuais ou Subjetivos  
 

São os que ocorrem na esfera subjetiva, não ferindo os cinco sentidos, senão 
a racionalidade e o intelecto. Podem se apresentar das seguintes formas: 
 

 Intuição – Uma modalidade de telepatia, quando a transmissão do 
pensamento se dá por meio do Espírito do médium, ou melhor de sua 
alma. Ela recebe o pensamento do Espírito que se manifesta e o 
transmite. Nessa situação o médium tem consciência do que fala ou 
escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento; (Ver o  livro O 
que é intuição e como aplicá-la na vida  diária , de Philip Goldenberg 
disponível no Google) – melhorar texto  
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 Vidência – Faculdade anímica ou mediúnica que permite a uma 
pessoa perceber imagens da vida espiritual, e mesmo da vida corpórea, 
independentemente do tempo e da distância. 
 Audiência – Da mesma forma, faculdade anímica ou mediúnica que 
permite a uma pessoa escutar os sons do mundo espiritual. 
 Desdobramento – Estado no qual o Espírito do percipiente desloca-
se e vai até outros lugares, distantes ou não, fora da dimensão 
tempo/espaço, e descreve o que vê e o que faz. 
 Psicometria – Faculdade que tem o médium de estabelecer contato 
com toda a vida psíquica de alguém, coisa ou ambiente, podendo 
perscrutar o passado, o presente e o futuro, bastando para isso que 
entre em contato com o nome ou um objeto relacionado. 
 Psicografia – É a escrita sob a influência dos Espíritos. Os Espíritos 
escrevem, impulsionando a mão do médium, seja por uma forte intuição, 
por um controle parcial do centro motor e com ciência do médium ou por 
uma ação mecânica absoluta. 
 Psicofonia – Fenômeno mediúnico que, associado ou não a outras 
modalidades da mediunidade, possibilita a um Espírito falar através do 
aparelho fonador do médium.  
 
 
  A generalidade destes dois últimos tipos de fenômenos intelectuais 
(psicografia e psicofonia) tem-se denominado vulgarmente de 
"Incorporação Mediúnica". Ressalte-se, todavia, que não ocorre a 
"introdução" do Espírito no corpo do médium, mas, sim, uma associação 
de seus fluidos com os do médium, resultantes das faixas vibratórias em 
que se encontrem e que pela lei de sintonia e da assimilação se 
identificam formando um complexo - Emissor - (Espírito – desencarnado) 
e Receptor (médium). 

  
 

                                                            
i NENL;Escola de Médiuns, Mediunidade II  
ii Martins Peralva, Estudando a Mediunidade 
iii Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, cap.I 
iv Lamartine Palhano Jr.,  Dicionário de Filosofia Espírita 
v TORRESPASTORINO, Técnicas da Mediunidade, p.78 e 79 
vi TORRESPASTORINO, Técnicas da Mediunidade, p.107 
vii RIZZINI, Carlos Toledo, EVOLUÇÃO PARA O TERCEIRO MILÊNIO, Cap IV, p.104 
viii RIZZINI, Carlos Toledo, EVOLUÇÃO PARA O TERCEIRO MILÊNIO, Cap IV, p.101 
ix RIZZINI, Carlos Toledo, EVOLUÇÃO PARA O TERCEIRO MILÊNIO, Cap IV, p.103 
x KARDEC,Alan; LIVRO DOS MÉDIUNS, Cap V, 82 
x KARDEC,Alan; Livro dos Médiuns, Cap.5, parágrafo 85   
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ANEXO I 
 

O Fenômeno das Mãos de Fogo - 2 
Entre Mundos Paralelos 

Por Dr. Roger Weissenbach 

 

 

 

O fenômeno das mãos de fogo constitui um assunto que, por muitas vezes, foi 
tratado em artigos, monografias ou capítulos de livros por diversos autores, 
Podmore, Charles Richet, Zingarópoli, o general Joseph Peter, Ernesto 
Bozzano, Raoul Montandon, Bruno Grabinsky, Wilhelm Moufang e outros 
mais. Diz-se que é impossível explica-lo. Posso tratar de oito casos de 
impressão de mãos de fogo, deixadas por desencarnados, isto é, espíritos, 
mesmo há muitos anos, por exemplo há 60 anos. 

Certos casos são, ainda, mais antigos, porém, seriamente documentados, de 
maneira que podem servir para um estudo consciencioso, eu diria mesmo, 
científico. Para cada caso darei informações rápidas, porém, suficientes para 
que se tornem compreensíveis. Mas, antes de fazer essa enumeração, 
preciso fazer o leitor saber que em Roma, em Lungotevere Prati, existe o 
Museu do Purgatório, anexo à igreja do Sagrado Coração do Sufrágio, no 
qual o padre V. Jouet, Missionário Apostólico, reuniu diversos objetos, 
documentos e fotografias assaz preciosas, relativas a marcas de mãos de 
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fogo. Entre os documentos mais importantes da coleção, pode-se examinar 
uma série de quatro fotografias das mencionadas marcas. 

A visita ao Museu era antes livre e qualquer pessoa podia visitá-lo. Hoje, 
todavia, é necessário obter antes uma peru missão para ter-se acesso. De 
fato, esses documentos constituem a mais bela comprovação que a própria 
Igreja Católica fornece da manifestação, na Terra, dos desencarnados, o que 
constitui uma admissão indireta de que o Espiritismo não é uma invenção de 
alguns alucinados ou psicopatas sugestionados ou obsediados. 

É certo que ela não condena a realidade das comunicações entre os Espíritos 
e os vivos e deixa ao sábio inteira liberdade de estudar essas manifestações; 
ela, porém, tende, unicamente, a condenar, energicamente, o abuso repetido 
frequentemente de fazer evocações quase que diariamente para 
interrogações fúteis ou de Interesse material, propostas aos espíritos que, 
pelo contrário, devemos deixar em paz e livres de dar continuidade a sua 
ascenção evolutiva no Além, sem serem, continuamente, molestados por 
apelos inoportunos de parentes que permanecem ainda na vida terrestre. 

Ela admite que Deus pode permitir, raras vezes, comunicações entre 
desencarnados e encarnados, quando se trata de uma obra benéfica e 
importante, não as, combate, inexoravelmente, o abuso dessas práticas, pois, 
ela sabe bem que, do outro lado do véu, poucos são os santos e, pelo 
contrário, numerosos são os espíritos inferiores que não convém atrair seja 
para realizar sessões mediúnicas nas quais realizam suas habituais 
diversões, mistificações e outras façanhas que tais. Isto se torna um 
passatempo, um jogo de sociedade onde não existe nenhuma intenção 
espiritual. 

De resto, são bem conhecidas as sessões mediúnicas deste gênero, em que 
pseudo Césares, Napoleões e outros que afastaram homens de ciência, por 
exemplo, Charles Richet, de levar a sério a hipótese espírita, o que constitui 
um fato muito grave e lamentável. 

Primeiro Caso 
 

No livro L'anima alla luce dela metapsichica o padre jesuíta, Cipriano Casella, 
cita diversos casos, entre outros, o relativo à Marquesa Degli Astalli, sobrinha 
do Papa Inocente XI, morto em 1689. Essa marquesa morreu muito jovem, 
em 1683. Alguns dias após a sua morte, ela apareceu à sua criada, pedindo 
ao seu marido que fizesse celebrar duzentas missas em sua intenção. Seu 
marido, tendo indagado por que ela não lhe parecia, ela lhe respondeu que 
Deus não lhe permitia, mas, como prova de sua aparição espiritual, deixaria 
sobre a cobertura do leito a marca de sua mão de fogo. Essa marca foi 
examinada pela rainha Cristina da Suécia que se encontrava, então, em 
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Roma e também pelo Papa Inocente XI. Circunstância importante a notar é 
que a marca foi tida por autêntica, pois, correspondia exatamente à mão da 
marquesa, detalhando a pequena deformação do polegar que ela tinha 
durante a vida terrestre. 

 

Segundo Caso 
 

Este caso é muito importante, pois, no mesmo dia de sua manifestação, o 
confessor do convento, Isidoro Gamale, descreveu em duas páginas a 
relação do fenômeno no registro onde são anotadas as atitudes da Venerável 
Abadessa do dito convento. Eis porque é possível abreviar essas longas 
relações. 

Um certo padre, Panzani, abade de Mântua, em Novembro de 1731, se 
materializou, muito tempo depois de sua morte, no convento das Clarissas de 
Todi, Úmbria, e deixou várias marcas de suas mãos de fogo, alguns minutos 
antes de deixar o purgatório. Sobre uma mesinha de madeira que servia à 
irmã Claire Isabelle Fornari para preparar imagens do menino Jesus, em cera, 
o fantasma materializado deixou a marca profunda de uma cruz, traçada com 
o indicador da mão direita e, também, a marca da mão esquerda Depois 
disso, ele imprimiu a mão esquerda sobre uma folha de papel, guardada entre 
duas folhas de papel conservadas entre duas placas de cristal. 

Depois, tocou o braço da irmã com a sua mão direita e deixou as marcas de 
suas mãos de fogo sobre a manga do hábito e da camisa, bem como sobre a 
pele do braço da irmã, que foi, também, queimado. O confessor deu ordem à 
Madre Supeiora para conserver a mesinha, a mancha no papel, bem como as 
da túnica e da camisa, depois de terem sido cortadas. Essas peças podem 
ser vistas, ainda hoje, no Convento de Todi e as suas fotografias se 
encontraram no museu mencionado em Roma. O relator acrescenta que a 
mão se assemelha muito à do abade Panzani; aqueles que o conheceram, 
como eu, são do mesmo parecer. Não poderiam ser mais semelhantes, pois, 
estas estão marcadas em fogo, mas eu não poderia jamais ter visto uma 
reprodução mais semelhante ao original!... 

Terceiro Caso 
 

A irmã Tereza Margarida Gesta, nascida em Bastia, Córsega, em 1797, 
depois de ter vestido o hábito, no convento das Terciárias Franciscanas, em 
Folligno, morreu no dia 4 de novembro de 1859, elevada à responsabilidade 
de Madre Superiora. Eis o relatório que a seu respeito dá a abadessa Maria 
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Vitória Constante Vichi: Tres dias depois de sua morte, ouviram-se lamenatos 
no quarto em que ela morreu e nas peças vizinhas. 

No dia 16 de novembro, ás 10 da manhã, a irmã Ana Felícia Menghini subia a 
escada que conduzia à lavanderia para realizar seu trabalho; ouviu, então, um 
lamento abafado e supôs reconhecer a voz de sua antiga companheira. 
Entrando na lavanderia, abriu diversos compartimentos, enquanto as 
lamentações da defunta continuavam e, sob o império da emoção, ela não 
conseguia compreender o seu verdadeiro sentido. 

De repente, o cômodo se encheu de uma densa fumaça (sem dúvida de 
ectoplasma, acrescenta o autor) e o fantasma da morta se dirigiu a um dos 
armários, junto à escada, Chegando à porta, ela disse, em voz alta: É uma 
misericórdia! Eu não volto mais e em sinal disto... Nesse momento, ela bateu 
na porta um golpe bem nítido; em seguida, a fumaça desapareceu. As irmãs, 
reunidas no aposento da Abadessa, ouviram a narrativa da irmã Menghini 
examinar a porta onde se encontrava gravada a mão da defunta, de maneira 
tão perfeita que não a teria feito um artista, mesmo o mais hábil, se servindo 
de uma mão de ferro encandecida. 

Quarto Caso 
Trata-se de Elisabeth Aslinger, chamada a Vidente de Prevorst. Era, sem 
dúvida, um médium muito bem dotado, pois, era comumente visitado por um 
espírito, mesmo durante seu aprisionamento, quando ela foi detida por 
infração às leis relativas à procura de um tesouro oculto. Em sua cela, muitos 
detidos, assim como personalidades honradas e conhecidas, se revezavam 
para vigiar e controlar o que se passava; e o Dr. Justinus Kerner, médico da 
prisão de Weinsberg, reproduz numerosos interrogatórios dessas 
testemunhas. 

Esse Espírito dizia ter sido, durante sua vida terrena, um prelado que vivera 
em Wimmenthal, o qual, depois de ter passado à vida espiritual, havia muitos 
anos, se encontrava, ainda, em condições inferiores em razão de graves 
faltas cometidas durante sua vida. Era obsediado por um monoideismo post-
mortem que concordava com sua convicção de haver falhado em seus 
deveres como padre e esse monodeismo consistia em pedir à vidente e a 
toda gente que orassem por sua alma. O fantasma entrava, muitas vezes, 
pela porta, abrindo-a e fechando-a de maneira visível. 

Se, ao contrário, ele entrava pela janela que era alta e protegida por fortes 
barras de ferro, o fantasma conseguia sacudi-la, energicamente, enquanto 6 
ou 7 homens ebilmente. Quando a aparição se aproximava de alguém, 
percebiam-se lufadas de vento gélido, acompanhadas de ruídos. Sua cabeça 
era circundada por uma luminosidade fosforescente. Muitas pessoas só viam 
isto, mas outras distinguiam uma sombra vaporosa de forma humana. 
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Quando o fantasma tocava alguém, sentia-se uma espécie de calor no local 
tocado e ali se formava uma mancha rubra ou mesmo uma bolha de 
queimadura em certos membros da comissão aos quais, frequentemente, se 
manifestava ou entrava em contacto direto com eles, Quando a vidente, a 
pedido do Espírito, obtinha autorização de voltar a Wimmenthal para orar por 
ele, nos locais em que havia vivido, ela caia desmaiada em meio às pessoas 
que a acompanhavam. 

Voltando a si, ela contava que o fantasma mandava que ela fechasse sua 
mão antes de a deixar. Depois de tê-la envolvido em um lenço, ela a estendia. 
Nesse contacto, uma pequena chama se desprendia do lenço e aí se 
encontravam as marcas de seus dedos sob a forma de queimaduras. 

Depois desta última manifestação, o Espírito não reaparecia mais, nem na 
prisão nem aos membros da comissão. A materialização do fantasma foi, 
pois, presenciada por muitas pessoas e isto é muito importante para certificar 
a autenticidade da manifestação e da materialização. 

Fonte 
Revista Internacional de Espiritismo de janeiro de 1976. 
http://www.universoespirita.org.br/ 
periodicos%20na%20integra/ 
rev_internacional_esp/janeiro76/ 
fenomeno_das_maos_de_fogo_dr_roger.htm 

xi Livro dos Médiuns, Cap.5, parágrafo 85   
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