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“O Espiritismo será o que dele fizerem os homens.“ - Léon Denis

As impressionantes 
faculdades

 mediúnicas dos Irmãos 
Eddy

As curas ao tempo de 
Kardec e uma novela 

espírita de 1866

Não há explicação única para as mortes coletivas

CECC e SEOS comemoram aniversários

Limitações físicas nem sempre são expiações

 No intervalo de dez semanas 
o Coronel Olcott contou mais de 400 
aparições (espíritos materializados) 
saindo da cabine em que atuava o 
médium William Eddy. Crianças de 
colo, guerreiros índios, cavalheiros 
em trajes a rigor, um curdo com 
uma lança de três metros, índia 
pele-vermelha fumando, senhoras 
com vestidos elegantes. Já seu 
irmão Horace produzia fenômenos 
musicais. Mais sobre eles em 
Traços Biográficos, pág. 7.

O príncipe Hohenlohe sugere 
o uso da faculdade curadora “a ricos 
e pobres, crentes e incrédulos, bons 
e maus porque Deus criou o sol para 
todos”. A mensagem foi transmitida 
em 24 de março de 1867 e publicada 
na “Revista Espírita”, edição de 
outubro daquele ano.

Em agosto, o Codificador 
noticiou a publicação de uma 
novela espírita, “Fernanda”, no 
jornal Moniteur Du Cantal, em seis 
capítulos, entre maio e junho de 
1866. (Autorretrato, pág. 2).

 O ano de 2019, em alguns aspectos, começou de modo a se lamentar, principalmente em termos de perdas 
de vidas humanas em eventos catalogados como tragédias. Os espíritas não ficaram indiferentes diante da comoção 
geral, mas perdura entre nós muitas dúvidas sobre as causas ‘espirituais’ destes acontecimentos, principalmente 
quanto às vítimas. (Lentes Especiais, pág. 6).

 Para a Sociedade Espírita Obreiros do Senhor a data de 02 de fevereiro foi muito especial. Momento de 
celebrar justamente com todos os idealizadores e beneficiados o primeiro ano de atividades. Já para a Comunhão 
Espírita Cristã de Curitiba, instituição tradicional de nosso Movimento, a festa dos 57 anos será dois dias antes do 
03 de abril. (Movimento, pág. 8).

São recentes as notícias que entristecem e preocupam o Movimento Espírita envolvendo as atividades 
de médiuns famosos. Espíritas ou não e inoportunos os pré-julgamentos, até por questão cristã, cabem reflexões 
profundas sobre a utilização desta importante faculdade humana. Mas há os bons exemplos que precisam ser 
divulgados. Como o do médium João Berbel, que atende no Instituto de Medicina do Além, na cidade de Franca-
SP. (Lentes Especiais, pág, 6).

OUTRAS NOTÍCIAS As curas espirituais ontem e hoje
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 Allan Kardec ocupou-se muitas vezes das curas 
espirituais. Egresso de estudos do magnetismo humano 
durante três décadas, tratado ele próprio de uma afecção 
ocular, em 1862, por uma 
pessoa possuidora dessa 
faculdade, são muitos os 
relatos de casos descritivos 
e análises publicados na 
“Revista Espírita”.

Alguns desses casos 
estão resumidos nas páginas 
centrais desta edição, como, 
por exemplo, o da Srta, 
Désirée Godu, em março e 
abril de 1860. Nas edições 
de outubro e novembro de 1866 ele discute as curas do 
jovem zuavo. Em dezembro do mesmo ano detém-se sobre 
o sacerdote e príncipe de Hohenlohe, possuidor, também, de 
notáveis faculdades curadoras.

Em junho de 1867, comenta e analisa os resultados 
do “Grupo Curador de Marmande”. No mês de agosto, 
transcreve matéria do jornal Fígaro, do mês anterior, sobre 
o julgamento do “Médium curador de Bordeaux”. E em 

outubro impressiona-se com os poderes curativos 
da condessa de Clérambert.

Em O Livro dos Médiuns, item 175, o 
Codificador define o médium 
curador como aquele capaz 
de curar “somente pelo 
toque, pelo olhar, por um 
gesto” e no 189 diferencia 
médico-médium de médium-
médico, além de reforçar a 
imposição de mãos e a prece.

Então, por que o 
Movimento Espírita tornou 
o assunto quase um tabu 
quando a prática ocorre 

longe dos olhos fiscalizadores dos dirigentes 
federativos? A partir do repúdio às cirurgias com 
incisões disseminou-se uma censura a todo tipo de 
intervenção espiritual na saúde do corpo. A exceção 
está no passe e na distribuição da água fluidificada, 
paradoxalmente, esta não cultivada por Kardec. 
(Especial “Curas Espirituais”, pág. 4 & 5).

 RODAPÉ: “Boas ideias”, 
título bem-humorado inspirado num 
anúncio de TV, de Richard Simonetti, 
na seção Livros que eu recomendo, 
pág. 7.
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No quadro Nossa Voz, abertura do programa de TV Diálogo 
Espírita, ao ar no dia 29 de dezembro, falamos que 2019, como sempre, 
chegava com esperanças renovadas em nível individual e coletivo. Mas 
alertávamos que não devíamos nos iludir, pois que, faz parte da vida e a 
despeito da mudança do calendário, não raro, ocorrências desagradáveis 
podem se suceder logo nas primeiras horas ou dias do Ano-Novo. 

E se o nosso planeta ainda está no estágio moral de provas e expiações, 
recomenda-se que ao lado do otimismo e desejo de felicidade, estejamos 
imunizados pela prudência quanto à possibilidade de sermos visitados por 
doenças, problemas familiares, perda de emprego e ocorrências graves 
envolvendo grupos de pessoas.

Nessas horas, caso sobrevenham os testes mais duros, o antídoto 
está nas palavras de Jesus “(...) Vinde a mim, todos os que estais cansados e 
oprimidos, e eu vos aliviarei... pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo”. 
Com ele, Jesus, tudo pode ser suportado, se não de modo mais fácil, ao 
menos, menos difícil.

E o que não tem faltado nesse ano de 2019 são acontecimentos 
ditos trágicos: Brumadinho, incêndio no CT do Flamengo, dois temporais 
terríveis, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo, assassinatos numa 
escola. E se for pouco, teve o ataque terrorista na Nova Zelândia, a queda 
de um avião comercial na Etiópia, o agravamento da crise na Venezuela e 
por aí vamos nós. Centenas de mortes em seu somatório.

O conhecimento espírita não nos impede a perplexidade e o 
compartilhamento do quadro doloroso para as vítimas dessas tragédias, 
porém, podemos encontrar consolo no ombro amigo de Jesus, de acordo 
com o seu convite para que tomássemos a nossa cruz para segui-lo, 
realimentando a fé para suportar o fardo leve e o jugo suave.

Fé, aliás, raciocinada, que diante das leis divinas perfeitas, entre 
elas a da justiça, da destruição e do progresso, nos faz enxergar, mediante 
a dinâmica dos mecanismos da reencarnação, a necessidade natural de tais 
experiências de dor e sofrimento.

Sem apelarmos para raciocínios reducionistas de que as causas sejam 
sempre e exclusivamente de ordem cármica, decorrência da lei de causa e 
efeito, porém, reconhecendo, a possibilidade de que outros imperativos 
individuais e coletivos ali estejam sendo atendidos e, mais que isso, de 
quanto poderia ser evitado pelas mãos humanas, tantas vezes negligentes, 

Lições das mortes coletivas irresponsáveis, ambiciosas e orgulhosas, resta-nos a essência de saber que 
não houve nem aqui nem acolá a fatalidade ou o simples acaso.

Apressar o progresso material e, quiçá, moral e espiritual, eis uma 
das possibilidades previstas pelos Espíritos na questão 737 de O Livro dos 
Espíritos para explicar a incidência de flagelos destruidores que, mesmo se 
provindos da Natureza e, portanto, aparentemente fora do controle humano, 
podem ser amenizados pela prevenção ou ter agravadas suas consequências 
quando a inteligência humana falha ou não encontra resposta à altura devido 
à omissão criminosa.

Pouco mais à frente, na questão 741, os Instrutores nos conclamam 
a tirar utilidade destas catástrofes para melhor evitar suas repetições no 
futuro. Com o uso de “conhecimentos e experiências” adquiridos, os 
homens deveriam assimilar as lições e tomar as medidas necessárias para 
evitar a reincidência. E é o que, principalmente, no Brasil, parece termos 
imensas dificuldades em fazer.

Tal como individualmente, às vezes, ficamos marcando passo ou 
repetindo quedas morais a cada nova encarnação e mesmo dentro delas 
temos dificuldades de nos libertar dos velhos hábitos, o mesmo se dá na 
vida em sociedade.

Muito barulho e comoção nas primeiras horas ou dias. Promessas 
de mudanças, melhoria na fiscalização, aumento de investimento na área, 
isso e mais aquilo. E pouco tempo depois quase tudo esquecido e voltando 
como era antes.

Mas aos poucos, iremos nos conscientizado da necessidade de 
cuidar não só de nós, mas também dos outros, solidários, fraternos, 
compreendendo que só assim todos poderão se sentir seguros e, enfim, 
sonhar a cada primeiro de janeiro com uma realidade mais feliz e de paz 
geral.

Opinião do Leitor
Reproduzimos abaixo o registro da gazeta eletrônica “Kardec Ponto 

Com”, do mês de outubro do ano passado, periódico dirigido pelo valoroso 
companheiro paraibano Carlos Barros, de João Pessoa, a propósito do 
aniversário de fundação da ADE-PR em 27 de outubro.

A única que conseguiu atravessar a fase mais crítica de manutenção 
de suas atividades ao longo de 23 anos de vida associativa. As outras, 
infelizmente, não chegaram a tanto.

A ADE Paraná sempre pautou suas iniciativas com seriedade 
e responsabilidade, sem deixar de lado a opinião e a sugestão de quem 
vestiu a sua camisa.

Parabéns aos membros 
da Diretoria e demais setores que 
mantêm a entidade respirando por 
conta própria.
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E chegamos nessa viagem ao passado deste periódico e da própria ADE-
PR ao bimestre janeiro-fevereiro de 2009, edição número 71, que foi aberta 
com a seguinte manchete: “As faculdades humanas não estão no corpo, mas 
na alma que pensa e age, dentro e fora dele”.

O exame em questão era a existência e sobrevivência da alma após 
a morte, segundo princípio básico da Doutrina Espírita e cuja matéria viria 
publicada nas páginas centrais.

Do Editorial “Espiritismo, um caminho possível”, alguns recortes a 
seguir. (...) o Espiritismo, apesar de muito mais lentamente do que previa o 
otimismo de Kardec, vai ganhando espaço entre os conhecimentos humanos 
aceitos por pessoas de todas as classes sociais e níveis de educação... 

Ao passar ao largo das acusações de superstição charlatanismo ou 
demonismo de outrora, sobreviventes somente nas ilhas do fanatismo e da 
má-fé de alguns poucos, o Espiritismo adquire cidadania e respeito pela 
seriedade de seus adeptos e solidez de seus princípios que tomam assento nas 
universidades e academias...

O Espiritismo está presente em praticamente todas as atividades 
humanas... da literatura às artes...teatro, pintura, música, Tv e... também no 
cinema... O Espiritismo ganha voz entre políticos e artistas e expressão social 
pelo trabalho anônimo de milhares de voluntários...

Na página 3 trouxemos, então, a última parte do tópico “Expositor 
Espírita”, na seção Divulgar com Eficiência. Tratou-se dos cuidados 
antecedentes à exposição e durante a mesma. Os primeiros passam pelos 
tipos de palestra com ou sem participação do público, dinâmica de grupo, 
estudo dirigido, etc. Também considerar se é tema livre ou predefinido; tempo 
disponível, tipo de público, uso de material auxiliar.

No planejamento há que se incluir título, fonte básica e subsidiárias; 
as fases de saudação e introdução, argumentação, uso de casos ilustrativos. 
Também decidir sobre apresentá-la de forma descritiva, esquemática ou só 
com organização mental.

Quanto aos cuidados durante a exposição, podemos citar: apresentação 
(vestuário, barba, maquiagem, joias), distribuir o olhar por todos os presentes, 
não dar as costas a eles, estar preparado para imprevistos, movimentação nem 
“múmia” nem “voador”, uso adequado do microfone, expressão corporal 
(cacoetes), uso das mãos, modulação da voz, consultas frequentes ao relógio.

Como dito acima, nas páginas centrais (6 e 7), tratamos da imortalidade 
da alma, iniciado com um apanhado do Capítulo I da Segunda Parte de O Livro 
dos Espíritos. O texto lembrou a questão 540 da Obra Básica (... do átomo ao 
arcanjo, tudo se encadeia na natureza) e o autor André Luiz em Evolução em 
dois Mundos mensurando em 1,5 bilhão de anos o intervalo da trajetória do 
princípio espiritual que parte dos vírus e bactérias até atingir o estágio da fase 
hominal.

Incorpóreo, mas não imaterial (Q. 82 de OLE), uma das forças da 
natureza, criados simples e ignorantes, indivisíveis, revestidos de um segundo 
corpo (perispírito), são algumas das características do espírito ou alma.

Como provas de sua existência conta-se com o apoio das religiões e da 
filosofia, de um lado, e da ciência, de outro. A mediunidade, quando estudada 
como o foi e é pelo Espiritismo é capaz de demonstrar com clareza a sua 
realidade. 

Outras dicas para o expo-

sitor espírita; uma novela
 espírita de 1866; especi-
al sobre a imortalidade;
todos podemos curar; 

ex-ministro escreve 
sobre Lombroso.

Na pág. 9, procedemos alguns destaques da seção A Revista de Kardec 
que abordou o 2º semestre do ano de 1867. Na edição de agosto daquele ano, 
o Codificador fez noticiar a publicação de uma novela espírita “Fernanda”, em 
seis capítulos, na forma de folhetim, isso no jornal Moniteur Du Cantal, entre 
maio e junho de 1866.

A respeito, comenta Kardec: (...) uma pintura verdadeira e atraente 
das relações do mundo espiritual e do mundo corporal e elogia o autor Jules 
Doinel “por ter fé naquilo que se diz”. E a seguir resume o enredo.

Na edição de outubro, há três comunicações em série assinadas pelo 
Abade Príncipe de Hohenlohe, obtidas na Sociedade Parisiense de Estudos 
Espíritas, respectivamente em 12, 15 e 24 de março do ano em curso e tratando 
da mediunidade curadora. O registro importante aqui é que cada uma das 
comunicações foi dada por um médium diferente.

Na primeira afirma que todas as pessoas possuem em algum grau esse 
tipo de mediunidade. Na segunda Hohenlohe explica que são os vícios e as 
más tendências do espírito que desorganizam o corpo. E na última, recomenda 
o uso do recurso da faculdade curadora a ricos e pobres, crentes e incrédulos, 
bons e maus porque Deus criou o sol para todos.

Recordamos também no Você Sabia? Jorge Andréa afirmando que o 
perispírito “acola-se ao físico através da zona energética (duplo etéreo) cujas 
efusões somadas às do físico formam o halo, ovoide, variável em expansão e 
colorido”. E André Luiz (“Evolução em dois Mundos”), informa que o espírito 
se prende ao corpo físico pelo núcleo cromossômico e pelo citoplasma ao 
perispírito.

Na página 10, ao lado de uma rápida biografia da poetisa Nair Westphalen, 
publicou-se o poema “Evolução”. Essa publicação rendeu ao Comunica Ação 
Espírita uma premiação especial em uma promoção da ADE-Campinas como 
se verá nas nossas próximas edições e respectivos “Autorretratos”.

Na página 11, notícia sobre um artigo do jurista e ex-ministro da Justiça 
no governo de FHC, Miguel Reale Júnior no jornal O Estado de São Paulo, 
em 03 de janeiro de 2009, sobre o centenário de morte de Cesare Lombroso. 

No título “Razão e Religião” salientava a contribuição do sábio italiano 
na antropologia criminal e sua adesão ao Espiritismo. Nesta área, Reale Júnior 
citava as cerca de 100 sessões com Eusápia Paladino, em algumas das quais 
materializou-se o espírito da própria mãe de Lombroso, aniquilando com suas 
últimas dúvidas quanto à sobrevivência da alma e a realidade dos fenômenos 
mediúnicos.

Também mencionava o trabalho de Allan Kardec e a questão do livre-
arbítrio. (...) Cabe situar o homem em suas circunstâncias biológicas e sociais, 
pois age no mundo que o circunda. O homem possui uma liberdade, mais 
que situada, sitiada, sem deixar de ter, contudo, uma esfera de decisão última 
pela qual define a realização da vontade... Sem liberdade perdem sentido a 
dignidade do homem e a imortalidade do espírito.



 Em OLM, no item 175, Kardec define o médium curador como sendo 
aquele capaz de curar “somente pelo toque, pelo olhar, por um gesto”. Um pouco 
adiante, no item 189, no quadro sinótico, ele complementa falando em “curar ou 
aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece”.
 Das respostas dos Espíritos, ainda no item 175, depreendemos que o 
magnetismo tem um papel fundamental nos processos de curas não convencionais. 
Muitos indivíduos são dotados da capacidade de curar às expensas exclusivas de seus 
recursos pessoais. Entretanto, é sempre possível que suas energias sejam aumentadas 
e melhor qualificadas pelos Espíritos, o que os podem fazer médiuns sem o saberem.
 Na Revue Spirit de agosto de 1867, o Codificador replica uma matéria 
do jornal Fígaro, do dia 5 de julho daquele mesmo ano sobre o julgamento do 
“Médium curador de Bordeaux”. Na verdade, o réu não era ele e sim, outras pessoas, 
proprietárias do local no qual o médium, tido pelas autoridades como feiticeiro, fazia 
os atendimentos, de 1.000 a 1.200 por dia.
 Em troca do uso do local e de abrigar o próprio médium 
como moradia, tais pessoas foram acusadas de tirar algum proveito 
da situação, explorando comercialmente os pacientes aos lhes 
fornecer comida e bebida durante suas estadas ali. O médium 
Simonet, marceneiro de profissão, era espírita e foi convocado na 
condição de testemunha. 
 Na edição de outubro da Revue, Kardec narra o caso da 
condessa de Clérambert que possuía profundos conhecimentos da 
ciência médica, embora, ao que parece, não fosse diplomada. Mas o detalhe é que ela 
era também médium de curas. Kardec prefere classificá-la como “médium- médico”.
 Clarividente, inspirada, indicava principalmente plantas para curar 
“epilépticos e doentes de afecções agudas ou crônicas, abandonados pelos médicos”.
 Por isso, logo mais a frente, na mesma edição, Kardec volta ao tema sob 
o título “Médicos-médiuns” e, além de procurar diferenciar estes dos médiuns-
médicos, dirá muitas coisas interessantes sobre a sua convicção de que no futuro “a 
ciência e a mediunidade se prestariam mútuo apoio”.
 Afirma, por exemplo, de que a mediunidade curadora não matará a medicina 
nem os médicos; que sempre haverá médiuns curadores, mas serão menos numerosos 
e menos à medida que aumentar o número de médicos-espíritas. Esclarecerá sobre 
o direito de cobrar pelo trabalho dos médicos-médiuns, mas não dos outros que dão 
daquilo que recebem gratuitamente, ou seja, a faculdade mediúnica.
 E dirá, por fim, que a faculdade de cura, dada muitas vezes a indivíduos 
sem formação acadêmica ou cultural enquanto muitas vezes os profissionais são 
incapazes de fazê-lo, seria um modo de lhes provar que não sabem 
tudo e de que há leis naturais além das reconhecidas.
 Mas Kardec ocupou-se já bem antes disso e muitas vezes 
com este tema. Na edição de abril de 1860 ele faz publicar as “Cartas 
do Dr. Morhéry sobre a Srta. Désirée Godu”, referindo-se às suas 
faculdades curadoras, sendo que as primeiras notícias haviam sido 
dadas já na edição anterior. Na palavra do remetente, médico de 
profissão, muitas destas curas protagonizadas pela jovem médium 
de 25 anos, haviam ocorrido sob suas vistas e incluíam até um caso 
de câncer de lábio.
 O Dr. Morhéry, membro da Sociedade Parisiense de 
Estudos Espíritas, enviou no dia 25 de abril uma espécie de relatório 

com o resumo de 12 casos, todos certificados por ele como absolutamente autênticos, 
de curas realizadas pela médium Désirée Godu entre 23 de fevereiro e 19 de março 
de 1860. Kardec dá à publicação esse material na edição de maio.
 Os casos, informa o médico, haviam sido selecionados entre cerca de 200 
e diziam respeito a afecções reumáticas, paralisias, úlceras, ciáticas, desvios ósseos. 
Alguns dos problemas eram crônicos de mais de 15 anos e resistiam a todos os 
tratamentos havia seis anos.
 Ao tecer comentários a respeito – prestem atenção – Kardec diz: “Como 
homem sensato (o médico), prefere salvar um doente por meios aparentemente 
irregulares, do que deixá-lo morrer segundo as regras”.
 Em agosto de 1862, Kardec informa que havia sido curado de um grave 
problema oftalmológico por uma magnetizadora. Em setembro de 1865 ele se refere 
aos médiuns receitistas ou “consultores”.
 Na edição de outubro de 1866, o assunto curas espirituais é retomado com 
o caso do zuavo (soldado da infantaria da Argélia a serviço do exército francês) que 
repercutiu em vários jornais. Ao final, o Codificador cita previsões dos espíritos que 

“desde longa data anunciaram que a mediunidade curadora 
desenvolver-se-ia em proporções excepcionais...”.
 E reforça sua convicção quando uma vez mais trata do 
assunto, isso na edição de junho de 1867, analisando o “Grupo 
Curador de Marmande”, ao afirmar: “É a vulgarização 
anunciada da mediunidade curadora... os Espíritos são 
engenhosos nos meios tão variados, que empregam, para 
fazer penetrar a ideia nas massas”.
 Mais uma vez Kardec volta ao assunto na edição seguinte 

e retifica uma informação recebida sobre estimativas de curas do zuavo: de 4.000 
pessoas atendidas, um quarto não havia experimentado melhora alguma; e dos 3.000 
restantes, um quarto havia sido curado e os três quartos restantes aliviados.
 “A mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos – 
diz Kardec -, nem simplesmente provar a estes últimos que há coisas que eles não 
sabem... De todas as faculdades mediúnicas, a curadora vulgarizada é a que está 
chamada a produzir mais sensação porque há, por toda parte, doentes em grande 
número, e não é a curiosidade que os atrai, mas a necessidade imperiosa de alívio... 
Além disso, a mediunidade escapa completamente à lei sobre o exercício legal da 
medicina, desde que não prescreve qualquer tratamento”.
 Ainda naquele ano, edição de dezembro, mais uma vez em destaque 
a mediunidade de cura, desta vez de um sacerdote e príncipe de Hohenlohe, 
personagem não contemporâneo ao desenvolvimento da Doutrina Espírita, pois 
o referido médium já havia desencarnado. Aliás, à narrativa das curas do príncipe, 
seguiu-se por Kardec uma mensagem de seu espírito na própria SPEE.
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As curas espirituais e os espíritas



 De tudo o visto até agora, podemos concluir que Kardec estava muito longe 
de condenar as curas. Claro que, estudioso aberto à investigação fenomenológica, ele 
não podia descartá-las sem examinar as circunstâncias envolvidas em cada caso. E 
embora buscasse sempre fazer acompanhar os relatos descritivos de recomendações 
pertinentes quanto às virtudes exigidas dos médiuns que as protagonizavam, em 
momento algum lhes subestimou o valor.
 Então, por que o Movimento Espírita parece ter desenvolvido uma verdadeira 
ojeriza em relação às curas espirituais? Talvez porque, em geral, os médiuns que 
atuam nessa área, ainda que involuntariamente ou mesmo forçados pelas proibições 
oficiais, acabam por desafiar a autoridade dos dirigentes que se julgam legitimados 
para decidir o que é permitido ou não fazer em nome do Espiritismo.
 Atuando à revelia do movimento federativo e isolados muitos deles, correm 
o risco de se perderem no caminho, expondo-se a diversas 
possibilidades de emprego inadequado da faculdade. Isso pode 
ocorrer tanto por interesses econômicos como pela ausência de 
controle externo que possa detectar, por exemplo, o emprego de 
métodos eticamente discutíveis ou dos resultados apresentados 
que podem ser falseados ludibriando a boa-fé das pessoas.
 Isolando-se, uns por interesse, e outros induzidos pela 
falta de aceitação pelo movimento oficial do uso desta faculdade 
mediúnica, mais reforçam a situação de marginalidade.
 Mas vejamos alguns pontos que não têm sido devidamente considerados 
quando se trata das curas espirituais em geral. Primeiro há que se mencionar a 
existência de vários tipos de métodos ou ações nas práticas da mediunidade curativa.
 Como sabemos, nas instituições espíritas tradicionais os únicos tipos aceitos 
são o passe e a água fluidificada. No outro extremo, recebendo ampla condenação, 
estão as cirurgias com incisões. Entre elas, porém, há outras e não estamos nos 
referindo a práticas estranhas ao Espiritismo como cromoterapia, por exemplo. 
 Há as intervenções dos passes coletivos e os individualizados com 
movimentos ou toques. Em certos locais o paciente é deitado em macas e recebe 
passes longitudinais e transversais e outras variantes. Em outros há receituário 
homeopático ou fitoterápico, com ou sem supervisão de um médico. Em alguns 
casos há um pouco de tudo, inclusive de ações desobsessivas.
 Uma das alegações para se condenar essas atividades é a de que o Espiritismo 
possui outras finalidades mais elevadas que as de simplesmente cuidar do corpo 
físico. Antes de mais nada é preciso dizer que, quase sempre os atendimentos 
especializados são precedidos por palestras evangélicas e orientações sobre o valor 
da oração e necessidade dos atendidos buscarem operar mudanças de vida capazes 
de as libertar não somente dos efeitos, mas também das causas do presente ou mais 
remotas de seus problemas. Fé, paciência, tolerância, perdão são recomendados.
 Embora a ignorância dos processos empregados contribua para uma visão 
mística dos fenômenos e dos médiuns, procura-se 
não deixar que se construa a ideia de milagre.
 Fala-se tanto em caridade em nosso meio, 
mas a compreensão e fraternidade escasseiam 
na hora de julgar aqueles que procuram essas 
alternativas de tratamento para seus males. 
Esquecemos que muitas vezes as pessoas recorrem 
a elas como uma última esperança. Em um país 
com um sistema de saúde pública ineficiente, 
muita gente se vê às voltas com problemas que 
os médicos não conseguiram ou não souberam 
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resolver.
Contam-se aos milhares os casos em que ocorreu o diagnóstico da medicina 

para uma doença grave, mas houve desistência de tentar a cura por considerar inútil 
ou impossível ou, ainda, por conta da falta de recursos. Bem verdade, que muito já 
se fez nessa área, inclusive com a distribuição gratuita de medicamentos para certas 
enfermidades, mas doenças raras requerem que a família entre na justiça para exercer 
o seu direito.

De outras vezes, mesmo em situações mais simples, porém não menos 
desconfortável à vida das pessoas, os médicos erram no diagnóstico porque, sim, 
ignoram as raízes espirituais dos males somatizados, mas cuja gênese encontra-se na 
alma e na memória milenar do indivíduo. 
 Portanto, é cômodo criticar quando não se está doente, se possui um bom 

plano de saúde, acesso fácil a especialistas e à medicação. Aliás, 
não são poucos os casos de dirigentes de centros espíritas que 
assumem essa postura crítica em relação aos atendimentos de 
cura, mas reconhecem prontamente os caminhos que a eles 
conduzem quando sofrem, atingidos pessoalmente ou alguém 
da família, por algum tipo de problema que supostamente 
está além da capacidade dos médicos ou por querer fugir dos 
tratamentos convencionais.
 Enxaquecas crônicas resistentes a tratamentos, problemas 

de coluna, depressão, dificuldade para engravidar, insônia, gastrite, magreza 
excessiva, artrite, doenças de pele, sinusite, arritmias cardíacas e muito, muito mais. 
 Ressalte-se aqui o papel importantíssimo das Associações Médico-
Espíritas, mais de uma centena pelo Brasil afora, tanto pelo trabalho de pesquisa 
como de orientação ao público em geral, mas  principalmente, pela influência no 
meio acadêmico fazendo penetrar neste meio a ‘novidade’ do espírito para a saúde 
do corpo e da mente.
 Se a mediunidade de cura não fosse útil e necessária, ainda atualmente, não 
haveria médiuns com essa faculdade desenvolvida. Geralmente, ela surge nesses 
médiuns espontaneamente com clara característica de tarefa missionária.

Se a possuem, se há espíritos benevolentes, sérios e caridosos atuando 
através deles é porque são não necessários. E não será porque um ou outro comete 
abusos ou excessos que todos eles devem ser estigmatizados. 

Enfim, da mesma maneira que se diz que, em termos de assistência e 
promoção social, ao faminto primeiro se deve ofertar o peixe para só depois a vara e o 
ensino da pesca, em relação às curas espirituais, muito teremos todos nós que evoluir 
até podermos prescindir da medicina do corpo, cuidando tão bem do espírito que 
aquele não mais adoeça. Enquanto isso, se a mediunidade de curas puder contribuir 
para o êxito da missão daquela, tanto melhor, até porque cuida dos dois – corpo e 
espírito – simultaneamente.

“Antes de imprimir, pense em sua 
responsabilidade e compromisso com o

meio ambiente”

“Sinônimo de bons negócios”
LABHORO CORRETORA DE MERCADORIAS
Matriz: Rua Mal. Deodoro, 344 - 18º andar
Curitiba, Paraná - Brasil - CEP: 80010-010

PABX: 55 41 3028-1818 | FAX: 55 41 3028-1822
labhoro@lahboro.com.br

www.labhoro.com.br



A boa mediunidade
Wilson Czerski

O ano de 2018 foi marcado por dois episódios envolvendo denúncias contra 
famosos médiuns brasileiros por abusos sexuais. A mídia, naturalmente, ocupou-se 
muito deles e, embora não tenham feito pronunciamentos que atingissem a Doutrina 
Espírita em si, limitando-se ao nível de responsabilidade pessoal desses médiuns, a 
repercussão é sempre negativa.

Lamenta-se que fatos dessa natureza tenham que ser divulgados e o 
Movimento Espírita não pode se furtar a eles. Da parte da nossa instituição, não nos 
omitimos e tratamos do caso no programa de TV Diálogo Espírita que foi ao ar no 
dia 05 de janeiro. Na ocasião, dirigimo-nos mais diretamente aos espectadores não 
espíritas, pois que constituem a maioria do nosso público e por serem justamente eles 
os que mais necessitam de esclarecimentos seguros sobre fatos como estes.

Como este periódico é direcionado para um público diferente, quase 
exclusivo de adeptos, julgamos desnecessário elencar todas as explicações utilizadas 
para demonstrar que a neutralidade da faculdade mediúnica, prática não exclusiva da 
Doutrina Espírita e sobre os cuidados de estudo e conduta pessoal como requisitos 
para o seu exercício correto a serviço do Bem. 

Mas se algum dos leitores se sentir pressionado a se mover em defesa da 
mediunidade como princípio básico ou do Espiritismo como um todo por conta 
destes escândalos, além do programa de TV citado e disponível no YouTube, da nota 
da FEB e daquilo conhecido para exemplificarem com a tarefa missionária de Chico 
Xavier, Divaldo P. Franco e outros, oferecemos um subsídio a mais.

O caso é atual e levantado por reportagem do portal UOL, do dia 17 de 
dezembro do ano passado assinada por Marcelo Toledo. O médium em questão é 
João Berbel que atende na cidade de Franca-SP. Essa matéria também levamos ao ar 
no Diálogo Espírita do dia 1º de fevereiro último.

Quando o repórter esteve em Franca para acompanhar um dia normal de 
atividades da instituição em que o médium atua, ouviu dele e repetidas vezes, logo 
de início avisos pelo microfone que não se devia dar dinheiro, que ninguém estava 
autorizado a receber nenhum dinheiro ali. “Dai de graça o que de graça recebeste” - 
dizia João Berbel - deve ser o lema de todo espírita

A instituição em que João Berbel atua é o Instituto de Medicina do Além que 
recebe até 7.000 pessoas por mês para consultas e cirurgias espirituais. O médium 
de 67 anos, recebe o espírito do Dr. Ismael Alonso Y Alonso, ex-prefeito da cidade, 
desencarnado em 1964. “Um médium só é derrubado por dinheiro, sexo e vaidade”, 
diz ele em resposta sobre o ‘caso João de Deus’, usa a expressão de Jesus “necessidade 
dos escândalos” e alerta que só lobo cai em armadilha de lobo.

Berbel iniciou os atendimentos em 1996, num terreno de 8.000 metros 
quadrados, doado por uma família. Os atendimentos são por ordem de chegada. O 
médium encosta a mão no paciente e já indica aos auxiliares a medicação para usar 
por 30 dias. Depois eles vão para a fila da farmácia. São servidos de graça café da 
manhã e uma sopa e as consultas e cirurgias são realizadas às quartas-feiras e sábados.

Como fontes de renda, a instituição conta com as vendas dos 257 livros até 
então recebidos via psicofonia. Em média ele escreve um por mês. E há também as 
doações.

Os remédios fitoterápicos são entregues de graça, num volume de mais de 
uma tonelada a cada mês, produzidos num sítio da instituição também doado. Para 
complementar as receitas realizam bazares, rifas, almoços e há uma pequena cantina, 
tudo isso feito por 180 voluntários.

Há, ainda, um hospital com 104 leitos e que mesmo antes de ser inaugurado já 
fazia 800 atendimentos fitoterápicos por semana em parceria com uma universidade.   

Lentes Especiais
Comunica Ação Espírita
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A tragédia de Brumadinho
Mais de três centenas entre oficialmente mortos e desaparecidos. Esse é 

o saldo trágico em termos de vidas humanas do rompimento da barragem. Se as 
outras religiões se calam por não encontrar respostas satisfatórias, teria a Doutrina 
Espírita algo mais esclarecedor, lógico, racional, quem sabe consolador?

Começando pelo final, podemos dizer que, sim, a despeito de todas as 
dores físicas, morais e psicológicas, o nosso maior trunfo filosófico é poder dar 
garantias absolutas de que a vida continua.

Sabemos que a morte só atinge o corpo físico; a alma é imortal. Apenas 
as circunstâncias da desencarnação são diversas: uns desencarnam de causas 
naturais, outros, como os de Brumadinho, vítimas talvez da imprevidência 
humana; uns mais tarde, outros, na nossa tacanha avaliação, prematuramente.

Exemplos como o de um funcionário da empresa que trabalhava em 
outra cidade e estava naquele local apenas para uma reunião ou dos turistas 
surpreendidos na pousada indicam-nos a possibilidade de que, pelo menos para 
alguns deles, os fios sutis do destino tivessem sido tramados para que ali fossem 
reunidos a fim de atenderem a um compromisso especial de suas trajetórias 
espirituais. Os moradores da região também poderiam ser enquadrados no mesmo 
caso, embora com maior antecedência?

Quem sabe? Quem somos nós para especularmos? O fato é que, embora 
a visão que os Espíritos Instrutores tentam nos passar sobre certa desimportância 
do fenômeno da morte física, mera transição da alma para outra dimensão da 
vida, não podemos negar que ela, a morte, especialmente quando em condições 
especiais como essas, acabam impactando, e muito, tanto aqueles que partem 
como os que por aqui permanecem. 

Se reencarnar é importante, a escolha do lar em que viveremos, os pais 
biológicos, a profissão, a constituição familiar futura, tudo merece estar no 
planejamento reencarnatório, não há como subestimar a importância do momento 
e as circunstâncias da desencarnação.

Pessoalmente não somos partidários da ideia de uma lei absoluta, capaz 
de determinar com exatidão e detalhes, dia, hora e até o gênero de morte para 
todas as pessoas, porém não deixamos de apreciar possíveis razões para as suas 
diferenças.

Podem, algumas ou até mesmo todas essas vítimas, estar atendendo a 
algum processo de responsabilização por experiências malsucedidas em vidas 
passadas. Podem, de igual modo, ter solicitado e aceito provações com resultados 
enriquecedores do ponto de vista espiritual que estamos longe de poder avaliar.

Podem, simplesmente, um ou outro, ter concluído o prazo de permanência 
conveniente para esta reencarnação, partindo mais cedo do que o normal. E 
pode alguém, finalmente, ter sido surpreendido por algo que não constava 
necessariamente no seu 
quadro de experiências. É 
o que podemos deduzir da 
Q. 738 de OLE, obtendo, 
apesar disso, com esse 
tipo de morte – dizem 
os Espíritos Instrutores 
-, ampla compensação 
futura.



O livro que apresentamos hoje é “Boas Ideias” do escritor espírita Richard 
Simonetti, desencarnado no dia 03 de outubro do ano passado. Editado no ano de 
2011, como todos os demais, pela editora do Centro Espírita Amor e Caridade, de 
Bauru-SP, possui 280 páginas.

A contracapa da própria obra traz-nos um resumo importante. (...) uma 
envolvente amostragem dos cinquenta livros do autor, consagrado como um dos 
melhores escritores espíritas da atualidade. Destaca-se por sua contribuição 
marcante em favor de uma literatura espírita leve, bem humorada, clara e 
objetiva, mas, sobretudo, com conteúdo doutrinário que convida o leitor a pensar.

Este humor que permeia todas as dissertações, contos e reflexões de 
Simonetti está presente até na ideia e no título deste livro em apreciação. Autor 
e editores selecionaram um tópico de cada um 
dos livros anteriores – depois deste vieram ainda 
mais 14 – e compuseram “Boas Ideias”, espécie 
de antologia comemorativa. Agora atentem para 
o detalhe. O livro é o 52º e possui 51 tópicos. 
Lembra algo ao leitor? Que tal certa propaganda 
de aguardente cuja marca passou a ser repetida 
para todo tipo de “uma boa ideia”? Pois era assim 
o nosso Richard.

Então é válido citar aqui cerca de metade 
dos títulos dessas dissertações, seguidos das obras 
de que foram retirados. A amostragem pode ser útil 
para quem ainda não conhece a produção literária 
de Simonetti e sinta-se motivado à busca de pelo 
menos alguns desses preciosos textos.

Palpite Errado, do livro “Atravessando a Rua”; O Boneco, de “Endereço 
Certo”; Joias Devolvidas, de “Quem Tem Medo da Morte?”; O Enigma do Berço, 
de “Encontros e Desencontros”; Alma Gêmea ou Algema?, de “Quem Tem Medo 
dos Espíritos?”; O Espírita e a Política, de “A Força das Ideias”; O Guarda-
Chuva, de “Quem Tem Medo da Obsessão?”; Com Almofada Fica Melhor, de 
“Viver em Plenitude”; Uma Jovem Desiludida, de “Não Pise na Bola”; Janeiro, 
de “O Vaso de Porcelana”;  A Visão de Deus, de “O Céu ao Nosso Alcance”; O 
Sábio e o Pássaro, de “O Destino em Suas Mãos”; A Presença Feminina, de “Tua 
Fé te Salvou”, Mocinhos e Bandidos, de “Não Peques Mais”; Médium Homem e 
Homem Médium, de “Mediunidade, Tudo que Você Precisa Saber”; Das Baratas, 
de “Abaixo a Depressão”; Antes que venha o Arrastão, de “Histórias que Trazem 
Felicidade”; Pulga, de “Rindo e Refletindo com Chico Xavier”; Consequências 
Imediatas, de “Suicídio, tudo o que você Precisa Saber”; Quem não Gosta de 
Samba, de “Rindo e Refletindo com Chico Xavier II; O Poder da Não Violência, 
de “Rindo e Refletindo com a História”; Beleza, de “Dúvidas e Impertinências”; 
O Caranguejo, de “Por uma Vida Melhor” e Capítulo I, do romance “O Plano B”.

 “Boas ideias” e todas as outras seis dezenas de livros de Richard Simonetti 
são altamente recomendáveis para alimentar a alma de preciosos conhecimentos 
eminentemente práticos e de tocante sensibilidade. Também merecem ser 
divulgados aos amigos, colegas de trabalho, um vizinho. Podem ajudar muito a 
vida das pessoas em temáticas como a morte, mediunidade, obsessão, depressão, 
suicídio e tantas outras, sempre temperadas com muito talento e humor, do bom.

Além das livrarias, os livros de Simonetti podem ser adquiridos 
diretamente pela Editora CEAC no site www.ceac.org.br ou telefone (14) 3277-

Perguntas e respostas
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0618 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba – adepr@adepr.org.br ou tel. 
(41) 3278-0961.

A luz brilha acima do nevoeiro
Carlos Augusto de São José

carlosaugusto21240@gmail.com

 Depoimento de Chico Xavier: “Filho de um lar pobre, órfão de mãe aos 
cinco anos, tenho experimentado toda a classe de aborrecimento na vida e não 
venho ao campo da publicidade para fazer um nome, porque a dor há muito já me 
convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo”. 
Com estas palavras, Chico Xavier se apresentava ao mundo, em dezembro de 
1931, iniciando as páginas do “Parnaso de Além-Túmulo”, sua primeira obra 
psicográfica, editada pela Federação Espírita Brasileira.
 Ainda em Pedro Leopoldo, sob os carinhosos cuidados de José Hermínio 
Perácio e da sua dedicada esposa, Carmem Pena Perácio, precisamente em 1927, 
iniciava os seus labores mediúnicos no recém-fundado Centro Espírita Luiz 
Gonzaga. Era a noite de 8 de julho. Surgiam as 17 páginas-marco, dando partida 
às outros milhares que comporiam os mais de 400 livros de sua imensa lavra 
mediúnica, que se estendeu por longos 75 anos de atividades ininterruptas.
 Naquele fim de crepúsculo, o manto da noite caía. Era o dia 30 de julho de 
2002. Chico Xavier, aos 92 anos de idade, com o corpo extremamente debilitado 
por diversas doenças, deixava o plano terreno pelos braços inexoráveis da morte.
 Sua desencarnação deu-se sob absoluta paz. Como mereceu!
 A julgarmos pelo imenso volume de sua produção parapsíquica, pode-se 
concluir que ele foi o mais notável médium de todos os tempos.
 O mais impressionante, no entanto, foi sua messe de amor. Buscou 
viver rigorosamente de acordo com os ensinamentos recebidos das mensagens 
evangélicas passadas pelos inúmeros benfeitores de elevada estirpe espiritual.
 Perseguições, zombarias, calúnias, traições o fizeram sofrer intensamente, 
mas não o impediram de prosseguir lúcido e intemerato.
 Chico Xavier viveu no mundo sem contaminar-se. Jamais se afastou da 
sociedade, mas não se submeteu aos seus caprichos. Trabalhou na adversidade 
para promover a unidade. Com arguto senso psicológico, permeou conflitos e 
dramas de todas as naturezas, sempre consolando.
 Quando tantos fracos buscavam engrandecer-se, sob o manto fugidio da 
fantasia, ele declarava publicamente suas fraquezas. Sem o desejar, fez-se grande 
aos olhos de todos, por compreender que “a virtude não é uma voz que fala, e sim 
um poder que irradia”, no dizer de André Luiz.
 Sob o denso nevoeiro do atormentado pensamento humano, conseguiu 
brilhar. Agora, sua luz brilha acima do nevoeiro mais intensamente.
 Como agradecer 
o que fez por nós? Só 
Jesus o sabe. Restam-nos 
orar, comovidamente, 
por sua paz no Reino 
dos Céus, associando 
nossas preces os milhões 
de corações gratos que 
se espalham pelo nosso 
Brasil que ele tanto amou 
com total desinteresse.

Wilson CzerskiBoas Ideias



tocavam-se instrumentos musicais à distância. O médium ficava de mão dada 
com um assistente e na claridade e do outro lado da cortina tocava. Apenas viam-
se mãos materializadas na borda da cortina. Para muitos era só ectoplasma do 
próprio médium que se estendia até lá para tocar (teoria de Richet); para outros 
era outro espírito. 

Mas há relatos sobre instrumentos musicais tocando freneticamente 
enquanto vários índios dançavam sapateando. O autor de “História do 
Espiritismo” não explica se as materializações dos espíritos eram através de 
William e a dos instrumentos musicais eram de Horace.

Em plena luz do dia, Olcott mediu a força de tração do espírito de um 
marinheiro – 18 quilos na esquerda e 23,6 na direita. Ele também mediu e pesou 
as entidades. Honto foi pesada quatro vezes na mesma noite: 39,9; 26,3; 26,3 
e 29,5 quilos. Mas não era tudo transferência do médium que pesava cerca de 
80 quilos. Nas experiências de Crawford, o maior peso foi verificado por Miss 
Goligher em 23,7 quilos, mas as cadeiras-balanças mostraram que todos os 
presentes contribuíam.

O que poucos sabem é que Arthur Conan Doyle não se limitou a escrever 
sobre os fenômenos mediúnicos, principalmente os de efeitos físicos, mas foi 
também um persistente observador e experimentador dos mesmos. Não admira 
ter afirmado que certa vez tocou o ectoplasma.

SEOS completa um ano de atividades

 Com palestra especial seguida de confraternização geral entre 
colaboradores, frequentadores e convidados, a Sociedade Espírita Obreiros do 
Senhor, de Curitiba, comemorou no dia 02 de fevereiro o seu primeiro ano de 
atividades.
 Uma delas em destaque é o Grupo de Apoio Fraterno que auxilia no 
processo de recuperação de dependentes químicos e familiares. As reuniões 
ocorrem aos domingos das 18 horas e 30 minutos até às 20 horas.
 O endereço da SEOS é Rua Nunes Machado, 1667.

Comunhão Espírita de Curitiba
completa 57 anos

A CECC, Comunhão Espírita Cristã de Curitiba, está completando 
cinquenta e sete anos de sua fundação. Inaugurada em 03/04/1962 com sede 
sito à Rua Major Fabriciano do Rego Barros,1152 – Vila Hauer.

É mantenedora da Escola Sebastião Paraná há 51 anos, da Creche Tia 
Scheilla, fundada em há 38 anos e da comunidade de idosos “Nosso Lar”, 
instituição de longa permanência, há 32 anos.

Desenvolve atividades de estudos com cursos regulares às segundas 
e quartas-feiras, 20:00 horas, e palestras, evangelização infantil e juvenil, 
acolhimento espiritual e passes todos os sábados a partir de 14:30 horas.

A biblioteca disponibiliza ao público geral centenas de livros, Dvds e 
Cds para consulta local  ou  empréstimos e a livraria comercializa estes mesmos 
itens.

Telefones: Creche Tia Scheilla - (41) 3276-1595; “Nosso Lar” – (41) 
3657-7272.

Lentes Especiais
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 Arthur Conan Doyle, criador do detetive Scherlock Holmes, em sua 
obra “História do Espiritismo” narra as trajetórias mediúnicas de muitos 
personagens importantes, embora nem todos muito conhecidos aqui no Brasil.
 Pouco se ouve falar, por exemplo, dos Irmãos Eddy. Eles, tais como 
vários outros, sofreram a incompreensão pela posse involuntária de suas 
faculdades. Levados a exercê-las por força dos fatos ou por terem assumido a 
consciência de que tinham em mãos uma ferramenta a ser colocada a serviço 
da demonstração das verdades espirituais, muitos deles foram perseguidos, 
acusados de fraude e até presos.
 William e Horace sentiram o peso da ignorância desde quando ainda 
estavam no lugar de seus nascimentos, onde foram submetidos a verdadeiras 
torturas por parte do próprio pai.
 Eles intermediavam os espíritos em diversos tipos de manifestações: 
batidas, movimento de objetos, pintura a óleo, profecia, xenoglossia, psicometria, 
curas, levitação, psicografia, clarividência, materializações.

Para a produção das materializações usavam uma cabine e os assistentes 
ficavam em frente à única entrada. Douglas Daniel Home, outro extraordinário 
médium de efeitos físicos, contemplado aqui nesta seção na edição de março-
abril do ano passado nunca utilizou a cabine. 
 Conan Doyle teoriza que a condensação do ectoplasma seria mais 
fácil dentro de um espaço mais delimitado. Porém, admite ter assistido a uma 
sessão com cerca de 20 materializações de formas e idades diversas, com outro 
médium, fora da cabine. Só os espíritos saíam dela. Nesse caso os ‘vapores 
ectoplasmáticos’ eram levados para dentro independentemente da posição do 
médium.
 Voltando aos Irmãos Eddy, o coronel Olcott que fora designado 
para verificar os fenômenos, viu durante 10 semanas, mais de 400 aparições 
saindo da cabine, de todas as formas, tamanhos, sexo e raças: crianças de colo, 
guerreiros índios, cavalheiros em trajes a rigor, um curdo com uma lança de três 
metros, índia pele-vermelha fumando, senhoras com vestidos elegantes. Destes 
também havia xenoglotas.
 Comparando as manifestações de Home e dos dois irmãos, Conan 
Doyle afirma que o primeiro, segundo William Crookes, era inválido e sensível, 
ficava desfalecido no chão, pálido e sem fala após as sessões, mas Willam Eddy 
não tinha nada, comia pouco e fumava muito. Este detalhe impressiona, pois 
apesar do vício, era capaz de produzir ectoplasma em quantidade e qualidade 
compatíveis com a realização do fenômeno.
 Madame Blavatsky foi conhecer os fenômenos dos Eddy, ainda antes 
de fundar a Teosofia e fez amizade com o coronel Olcott. Apareceram para ela 
espíritos russos e conversaram na língua. Doyle aproveita para explicar que, 
à época, Blavatsky era espírita convicta e que dois anos mais tarde fundaria a 
Teosofia, e que ela teve fenômenos autênticos, mas com ‘cascões astrais’, sem 
vida própria.

Outra entidade que se manifestava frequentemente era o índio Santum, 
taciturno, 1,90 metro (o médium media 1,75) e a índia Honto, leviana, dançarina, 
1,60 metro, cabeleira negra, que expôs o seio uma vez para auscultarem-lhe o 
coração. 

Interessante também notar que os próprios espíritos afirmavam que 
tinham que aprender a se materializar; por isso algumas vezes, para alguns 
deles como Kate Fox e os Davenport, ou quando nas primeiras sessões, só 
conseguiam as mãos.

As materializações ocorriam com William. Já com o irmão Horace, 
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