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Transcomunicação Instrumental  
 
A transcomunicação instrumental é um recurso que permite a comunicação 
entre encarnados e desencarnados por meio de aparelhos eletrônicos. Segundo 
os transcomunicadores, ela pode ser utilizada como prova científica de que 
realmente a morte não existe. As técnicas evoluíram muito desde o início dos 
experimentos. Segundo Sonia Rinaldi, fundadora da ação Nacional de 
Transcomunicadores – ANT - e uma das grandes pesquisadoras do assunto, o 
Brasil tem hoje os melhores resultados do mundo. Sonia passou a se interessar 
pelo assunto em 1988, quando freqüentava o Instituto Brasileiro de Pesquisas 
Psicobiofísicas - IBPP - dirigido pelo dr. Hernani Guimarães Andrade. Foi ele 
quem sugeriu que iniciasse as gravações, e como naquela época não havia 
qualquer tipo de orientação, resolveram então seguir a intuição. Os resultados 
foram positivos, mas foram cerca de 16 anos para alcançar uma evolução 
notável, que começou com um simples gravador e evoluiu para os telefonemas 
para o "outro lado", com sincronia de imagens. 
 
A comunicação mediúnica por meio de aparelhos eletrônicos é o resultado 
natural da evolução das formas e meios dos espíritos evidenciarem sua 
presença entre nós. Um dos primeiros a gravar vozes do além, foi  Friedrich 
Jürgenson na Suécia. Ele colecionava cantos de pássaros que utilizava nos 
programas que produzia para rádios suecas. Em uma tarde em seu sítio 
colocou seu aparelho gravador em uma janela no sótão. Em seguida um 
pássaro pousou próximo da janela. 5 minutos após foi escutar  a gravação. 
Qual o seu espanto quando verificou que além do canto do pássaro havia a voz 
de um homem falando em norueguês. Um mês depois em outra gravação 
surge a voz de outro homem, identificando-se como Churchill, o comandante 
da Inglaterra na segunda guerra mundial. Na seqüência outra voz em alemão 
vem a lhe esclarecer sobre uma pesquisa que Jürgenson estava fazendo sobre a 
revolução comunista de 1917. 
Muitos outros, inclusive aqui no Brasil, desenvolveram aparelhos especiais 
para comunicação mediúnica,  alguns com sucesso, porém nenhum deles  sem 
um grande trabalho de pesquisa e estudos nessa área.  A importância da  EVP 
(Eletronics Voices Phenomenon) ouVEGE ( vozes de espíritos gravadas 



eletronicamente) pode ser medida pelos acontecimentos entre os anos de 1969 
e 1970 quando foi dado o premio principal da Associacao Suiça de 
Parapsicologia ao psicólogo Dr. Konstantin Raudive e ao físico Prof. 
Alexander Schneider por seus trabalhos de gravação de vozes paranormais. 
 
Comunicações via telefone 
 
Existem casos relatados em que uma Sra. da cidade de Pieterlen, na Bélgica, 
discou para o numero da casa de seus pais, no dia 15 de janeiro de 1980,  
sendo que seu pai havia falecido em 1 de janeiro de 1980, e só depois de 
algumas chamadas lembrou-se que sua mãe  havia viajado para o Quenia. Ia 
desligar quando, assustada, ouviu seu apelido de menina ser pronunciado. 
Perguntou quem estava falando e reconheceu a voz de seu pai. 
Outro caso célebre foi o de uma atriz de nome Ida Lupino. A casa de seus pais 
fora destruída por uma bomba, em Londres, na Segunda Guerra Mundial. O 
inventario estava complicado pela falta de alguns documentos de propriedade 
que o pai havia escondido, sem o conhecimento da família, há mais de um 
ano. Um dia, o telefone em sua residência tocou, e quando a atriz atendeu 
ouviu o pai que, com voz rápida e em tom de urgência, disse estarem os 
documentos no porão da casa bombardeada. A atriz entrou em estado de 
choque. O fato foi presenciado por uma amiga que estava com ela no 
momento. Uma busca comprovou estarem os documentos no porão conforme 
disse o espírito. 
 
Comunicações via TV 
 
Em 30 de setembro de 1985  pela primeira vez, foi gravada a imagem de um 
espírito na Televisão. O autor da façanha foi um técnico de segurança contra 
incêndios aposentado, Klaus Schreiber, em Aachen, na Alemanha. A 
personagem dessa gravação histórica foi sua filha Karin, que havia 
desencarnado aos 18 anos de idade. 
Tudo começou numa festa em 1982. Schreiber recebia vários amigos no porão 
de sua casa. Bebia-se cerveja e aguardente, discutindo-se sobre um programa 
de televisão da época chamado “Histórias Fantásticas” que apresentara uma 
matéria sobre a gravação de vozes dos espíritos. Naturalmente havia os 
descrentes, os crentes e os agnósticos ???, entre os participantes da reunião. 
Após algumas ponderações ele pegou um gravador com uma fita virgem e o 
pos a funcionar. Um dos presentes sugeriu que se evocasse um amigo comum, 
que morrera há algumas semanas. “Peter, onde está você? Venha tomar uma 
cervejinha com a gente !” era uma proposta de gozação, pois não esperavam 



que nada acontecesse. Quando porém, alguns minutos depois rebobinaram a 
fita e reproduziram a gravação, uma voz respondeu: “alô amigos!”. 
Naturalmente a festa perdeu a graça, mas começou para Schreiber um novo 
trabalho, que veio a dar sentido a sua existência, aliviando o peso das 
tragédias sucessivas que o enlutavam, com a  perda de entes que lhe eram 
muito queridos. Desde então, utilizando o recurso da TCI, pode contatar com 
os seus queridos “mortos”. 
Klaus Schreiber era médium de efeitos físicos, embora nunca tivesse antes 
dado conta disso. Num programa de televisão, em 1985, solicitado que 
experimentasse repetir, ali mesmo, as façanhas de Uri Gueller, entortou facas, 
colheres, garfos e  até uma ferradura. 
 
Comunicações via computador 
 
O primeiro caso que se tem noticia ocorreu também na Alemanha, com 
Manfred Bodem. Ele já havia tido algumas transcomunicações via telefone 
com um amigo seu desencarnado. Agora porém recebia algumas 
comunicações no seu computador avisando-lhe que iria  morrer em desastre de 
carro em 16/08/82. Outra ocasião de que iria morrer do coração. Naturalmente 
ele ficou um pouco preocupado. As previsões é claro, não se realizaram. O 
mistificador espiritual queria era mesmo pressionar Boden, ou para se divertir 
ou para se vingar de algo que ele lhe tinha feito. Como se vê, era um caso 
comum de obsessão. Só que uma obsessão tecnológica. 
Pelo que se sabe ele possuía alguns hábitos não muito saudáveis. Bastou 
muda-los que a obsessão parou. 
 
Conclusão 
 
Não devemos pensar que o fenômeno de gravação de vozes, contatos 
telefônicos, imagens de desencarnados ou outra comunicação mediúnica seja 
algo simples. Não basta ligar o gravador  e pronto, depois passar a fita e ouvir. 
Grande engano. Como toda e qualquer experiência mediúnica requer 
paciência, perseverança, abnegação, e o que é mais importante: contrição 
interior. As maiores dificuldades estão dentro de nós. Sem removermos 
algumas de nossas imperfeições,  principalmente a vaidade e o orgulho, 
nenhuma entidade se aproximará de nós. Ou se aproximarão espíritos 
zombeteiros e espertalhões, que somente se aproveitarão de nós, nos fazendo 
perder tempo e nos fazendo parecer ridículos. Vejamos que precisamos buscar  
um conhecimento cada vez maior sobre os princípios da Doutrina Espírita 
antes de mexermos com determinados assuntos apenas por curiosidade ou para 



termos algo para falar. Podemos correr o risco de nos tornarmos médiuns 
falantes sem mediunidade- no mau sentido. Fofoqueiros. 
Não podemos nos esquecer da Lei dos Afins ou Afinidades, em que somos 
conduzidos, sempre, para um caminho recíproco ao nosso pensamento. Como 
disse o Cristo, não poderemos colher limões de uma goiabeira. Somente se dá 
aquilo que se tem. E se não temos nada para dar, não há troca, não há 
intercambio, não há crescimento para ambas as partes. 
 
Como vimos, as entidades espirituais vem desde o tempo das irmãs Fox, 
utilizando efeitos físicos e Intelectuais para chamar a atenção dos homens, 
levando-os a se preocuparem com a sobrevivência da alma. 
 
Todas as modalidades mediúnicas tem por meta convidar o homem a prestar 
mais atenção a si  próprio, como ser permanente, cuja destinação é muito 
mais abrangente e elástica no tempo, do que a breve existência de alguns anos, 
vivida num organismo frágil e sem maiores recursos. A Doutrina espírita 
emprega a mediunidade como ferramenta preciosa para a demonstração da 
imortalidade pessoal, trazendo de volta a alegria e a esperança para os 
corações destroçados pela separação da morte. É por isso que ela é, sem 
qualquer dúvida, o Consolador prometido por Jesus Cristo. 
O amor supera a morte, mantendo-se inalterável na vida espiritual. Isto nos 
torna muito mais responsáveis perante nossos atos. E talvez esteja na hora de 
ressignificarmos um pouco nossa vida. Dar um novo significado a ela, 
observando o que a espiritualidade quer nos informar sobre algumas questões 
básicas sobre a  vida: sobre Deus, sobre nossos relacionamentos, sobre nossa 
família, sobre nossos sentimentos, sobre nós mesmos. 
Quem somos afinal, quais os valores que já adquirimos e quais os que ainda 
temos a adquirir nesta longa jornada que é a vida. Não a vida somente neste 
planeta, mas sim a vida, poderíamos dizer eterna. Fica a pergunta para 
pensarmos um pouquinho. 
 
 
 


