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Prefácio.

i, Há oito anos foi editado, em inglês, o nosso livro in
titulado “Spiritism and Common Sense”, que teve grande 
aceitação e foi traduzido era vários idiomas. Hoje damos 
a público, em castelhano, este livro “As Fraudes Espiritas 
e os Fenômenos Metapsíquicos”, que não é uma tradução 
do anterior, mas um livro completamente novo, embora na
turalmente contenha algumas dasjdeias que publicamos no 
primeiro.

Tendo presente a natureza do caráter latino e desejan
do tornar o livro não só instrutivo, como também interes
sante e até divertido, usamos de um estilo chão, familiar e 
alegre, que a alguns talvez pareça impróprio para um livro 
sério; mas, quando tiver percorrido algumas páginas, po
derá o leitor dar-se conta de que a maior parte da matéria 

p i  presta muitíssimo à classe de estilo que havemos adotado.
Este livro», fruto de mais de trinta anos de laboriosos 

estudos, tem, como é razoável, sua parte cientificai $jem 
alardes de grande erudição, porém bastante bem cimentada.

; Fazemos notar que nesta obra não tratamos do Espi
ritismo sob o ponto de vista religioso, mas únicamente sob 
a  ponto de vista cientifico e do senso comum. Noutro volu- 
«€ que temos em preparo trataremos do Espiritismo sob 
ó ponto de vista religioso.
X  E com esta advertência, querido leitor, podes meter-te 
pélas páginas deste livro adentro sem receio de te abor
receres. '

i.

C a r l o s  M. d e  H e r e d i a ,  S. J. 

México, D. F., Dezembro de 1930.
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LIVRO I.

AS FRAUDES ESPIRITAS.
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Mundus vult decipi; ergo decipiatur.
O mundo quer ser enganado; pois que o seja. (Petrônio).
Decipimar specie recti.
Somos enganados com aparência de verdade. (Horácio).
Decipies alios verbia vultuque benigno,
Nam mihi jam notus dissimulator eris.
A outros enganarás com tuas palavras e rosto prazenteiro 

mas, quanto a mim, bem sei que és um enganador. (Marcial).
Shtlíomm infinitas esf numeras.
Infinito é o número dos tolos. (Ede 1, 15). .
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Capítulo 1.

Os Babilónios.

Mundus vult decipl — “O mundo quer ser enganado” 
— diz um antigo provérbio, — e por isto, em todas as 
idàdes do mundo, houve embusteiros que trataram de sa
tisfazer esse desejo das massas.

'A história nos dá conta dos grandes enganos de que 
foram vitimas as nações mais civilizadas do antigo e do 
novo Continente. Quando esses enganos tiveram certo fun
damento em “alguns fatos”, a  mistificação chegou a um 
grau incrível. Especialmente no terreno religioso os gran
des embustes assumiram, repetidas vezes, proporções co
lossais e ameaçadoras.

A essa inclinação das multidões deve acrescentar-se 
><joe, segundo nos assegura a Sagrada Escritura, “Stultorum 
Infinitas est numeras” (Ede 1, 15), “E’ infinito o número 
dos tolos”. Assim, de um lado o desejo de ser enganados 
e, de outro, a tolice de inúmeras pessoas, têm sido o es
trume poderosíssimo que tem feito germinar e deitar pro
fundas raizes no coração humano a semente da decepção1 
semeada em abundância no meio do povo pelos grandes 
embusteiros de todos os climas do planeta.

Quando o “embuste” se vela sob formas religiosas ou 
misteriosas, quando se faz intervirem como principais agen
tes da mistificação poderes desconhecidos ou sobrenaturais, 
então ele se arraiga de tal modo no coração, que nem a 
luz claríssima da verdade nua e crua pode arrancá-lo de 
todo da imaginação popular. .

Bom testemunho dessa credulidade das multidões foi, 
em nossos dias, o famoso Bamum, fundador do Circo Ame
ricano. Embora não tivesse estudado psicologia nas univer
sidades, tinha uma prática muito maior do que a de qual-

i)  Decepçáo, isto é, engano psicológico.
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quer psicólogo; estudara essa ciência na inumerável público 
•que assistia às funções do seu imenso circo dè três picadei-;: 
ros. Esse estudo prático levou-o a tirar a mesma conclusão
-  conhecesse-a ou não — que . milhares de anps antes nos 
havia legado em seus escritos o inspirado autor do Eclesias- 
tes; sòmente, exprimiu ele o seu pensamento dizehdo que 
“Every minute a sucker is born”, isto é, que “A cada mi- , 
nuto nasce um lompo”. O lompo é o tipo de certos peixesy*: 
que têm a boca constantemente aberta e engolem tudo quart- 
to se lhes põe na frente, sendo por esta razão o símbolo 
dos tolos, dos bobos e de muitas outras variedades da ex
tensa família dos “néscios”. .
- De uma variedade deles faremos aqui especial menção; 
dos f‘néscios religiosos” a que chamaremos Babilónios, pe
Jas razões que se Verão na história que vamos relatar.

Se o leitor quer dar-se o trabalho de abrir o livro de 
Daniel e ler ali o capítulo XIV, encontrará a verídica his
tória que vamos contár a nosso modo.
- Tinham os Babilónios um ídolo chamado Bei, ao qual
haviam levantado um magnífico templo e a cujo serviço 
havia dedicados muitos sacerdotes. Os Babilónios tinham 
profundamente arraigada a crença de que aquele ídolo de S 
pedra tinha uma goela descomunal e um suco gástriódi 
abundantíssimo para digerir quantos manjares lhe puses
sem diante. Tê-lo-ia invejado Heliogábalo. Càda dia colo
cavam os bons Babilónios diante do altar de Bei toda e$- ^  
pécie de comestíveis em extraordinária abundância, e no . JP* 
dia seguinte achavam limpos os pratos. Donde haverem c p  
Babilónios deduzido que seu deus tinha um apetite muffi$ 
superior ao dos pobres mortais, e que a expansibilidade 
seu estômago estava na razão direta da sua divindade.. By' 
a  titulo de fervorosos crentes, continuavam levando-lhe todof... 
dia pratos mais bem temperados e em maior abundântíi^lp 
sem que a quantidade, que ia crescendo conforme çres$Í£js:' 
a  devoção dos Babilónios, pudesse causar n mnim trapE^f 
torno digestivo ao deus gastrónomo. ' ^

Por aqueles dia» vivia em Babilónia um Profeta judeui, • ; 
homem de Deus, que tinha muito conhecimento não só d a sv 
Sagradas Escrituras como também do coração humano, e 
chamava-se Daniel.

4 ij■m
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As Frmtâes Espiritas e os Fmõnienos Metopsiquicos H

f ; 7 Os sacerdotes de Bei, que, eptwra vivendo em Babi- 
lônia, não eram Babilónios, tiveram de notar (muitos sé- 
colos antes de Barnum) que “a cada minuto nascia um Ba
bilónio”, e disseram consigo: “Tiremos nosso proveito”, e, 
usando de uma trapaça tão simples como dissimulada, co- 
UMçaram a explorar os Babilónios em seu favor; pois eram 

7e|es, com suas mulheres e filhos, e não o ídolo de pedra, 
'■quem comia à noite as oferendas. Por muitos anos durara 
d brinquedinho aos ministros do deus> saindo-lhes sempre 
bem, pois não só os Babilónios da classe pobre e média, 
como também os Babflônios ricos e o próprio rei, acredita
vam, a pés juntos, no milagre dà extraordinária deglutição 
do ídolo de pedra. Eis, porém, que um dia “se encontraram 
com a forma das sandálias deles”. ' ' .

O Profeta Daniel observara o mesmo fato que os Ba
bilónios, mas, para explicá-lo, formulara uma hipótese dis
tinta dá deles. O fato era que “durante 0 dia os fiéis le
vavam suàS oferendas ante o altar de Bei” ; o templo fe
Chava-se à noite “sem que ninguém pudesse entrar pelas 
portas maciças” ; mas no dia seguinte, apesar disso, “as 
Comidas tinham desaparecido”. Sobre este fato os Babiló
nio? formulavam uma teoria baseada no “Deus ex machi- 
ná*, dizendo: “E’ um fato quê as comidas ficam no altar, 
e é um fato que ninguém entra no templo pelas portas. Não 
estando à noite dentro do recinto senão Bei, claro é que 
é Bei (visto que os comestíveis desaparecem) quem come 
Os manjares. . . ” A conclusão não podia ser mais eviden
te . . .  para os Babilónios, e assim não lhes ocorreu usar 
de qualquer outra hipótese. O mesmo não sucedeu, porém, 
com o Profeta Daniel.

Partindo do princípio de que “do cóuro saerti as eor- 
reiás”, vendo que era um fato o desaparecimento dos co
mestíveis, e não sendo possível que os comesse um ídolo 
de pedra, Daniel deduziu que eram os sacerdotes quem 
“realmente produzia aquele fenômeno inexplicável” (!!!). 

■ A questão era, pois, descobrir como era que eles entravam 
ou o que é que faziam para apoderar-se das oferendas. 
Pensou no seu piano e, confiante em Deus, foi ter com o rei 
para desiludi-lo. Mas para isso precisava de mais do que. 
de raciocínios; eram necessárias provas. 0 rei, que esti
mava muito o profeta hebreu, conveio em dar-lhe uma
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12 Cárloá itorríd HtrttSa, 8. /.

oportunidade paíá demonstrar seu asserto, e toi oott:>)ài a» 
templo; Depois de depositar no altar as ofertas, o rei e os 
seus dirigiram-se para a  porta, enquanto Daniel, còm uma 
peneira cheia de cinzas, esparzia uma camada qintie im- 
perceptível dessa substância ao redor do altar. Feito isto; 
juntou-se ao rei e, mandando este fechar as portas do 
templo, selou-as. No dia seguinte bem cedo, pois estava 
ansioso por saber o resultado, o rei foi ao templo com 
Daniel e com os seus, encontrando intactos os selos. Por 
ali ninguém podia ter entrado. Abrem-se as portas e, ao 
notar que os manjares haviam desaparecido, como de cos
tume, o rei exclamou: “Grande é'Bfel...” ; mas Daniel in
terrompeu-o dizendo: “Cheguemos até ao altar”; e, pro
curando que ninguém se adiantasse, mostrou ao monarca, 
marcádas na cinza, as solas dos pés de homens, mulheres 
e. crianças. Seguiu a pista, e por fim chegou a um lugáí 
onde havia uma grande pedra; levantou-a e mostrou ao 
admirado rei dos Babilónios o conduto subterrâneo por 
onde os sacerdotes entravam para comer os manjares. O 
rei indignou-se muitíssimo ao verificar que os ministros de 
Bei o tinham estado “tapeando” por espaço de tempo tão 
prolongado, e, segundo o combinado, entregou ao Profeta 
o Ídolo para que o fizesse em pedaços, e ele por sua parte 
reservou-se o castigo dos sacerdotes embusteiros. Ficaram 
estes convictos e confessos, atestando que por aquele con
duto subterrâneo entravam todas as noites para comerem 
os manjares. Não havia, pois, dúvida do logro, e assim 
se fez saber a todo o povo. Após uma demonstração gráfi
ca, mostrando-lhes por onde se metiam os sacerdotes e ; 
suas famílias, Daniel tomou o ídolo e fê-Jo em pedaços,: 
seguindo-se pouco depois a terrível execução dos embus-, 
teiros.

Depois disto, qualquer um creria que os habitante» 
daquela grandíssima cidade ficariam agradecidos ao Pn>*: 
feta e se mostrariam mais cautelosos dali por diante, já 
que tinham sido^vitimas tão fáceis daqueles trapaceiros^ 
não foi, porém, isto o que fizeram, mas sim, cheios de in«i 
dignação, foram ter com o rei pedindo a cabeça do Pro
feta que lhes tirara o seu ídolo e fOra causa da morte dos 
sacerdotes; e tal “banzé” devem ter armado aqueles Babi-

:-ÊrM
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lõnios, que, para aplacá-los, o rei mandou meter o santo 
Profeta Daniel numa cova cheia de leões famintos, para 
que o devorassem, o que, como sabemos, não sucedeu.

1 Reflexões Psicológicas.

Quando uma superstição se arraiga profundamente no 
povo, não basta, para desarraigá-la, a evidência do enga
no; é necessário, ademais; dar à multidão “alguma coisa” 
que substitua essa superstição. Do contrário, corre-sè o ris
co de, ficando o povo “sem nada”, querer tomar vingança 
daquele que lhe arrancou “o que ele tinha” (verdadeiro ou 
falso). Por isso os Babilónios perseguiram Daniel, que, ao 
descobrir a falsidade da “goela de Bei” e ao demonstrar 
até à evidência a culpabilidade dos sacerdotes, conseguin
do que o ídolo fosse destruído e os embusteiros sacrifica
dos, “deixou os Babilónios” sem um e sem outros. Ficando, 
pois, os Babilónios “nascidos no minuto critico” sem ne
nhuma ocupação religiosa, naturalmente empregaram esse 
tempo que lhes sobrava em perseguir Daniel, que, haven- 
do-Úies tirado o que tinham, não lhes deu ocupação bas- 
tw te  para esquecer-se do passado.

' ■ As Fraudei Espiritas e os Fenômeno* Metapslqtticos 13

&
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Capítulo II.

t  A  Bruxomama.

Ínvicção universal de que algumas vezes Deus per-» 
as almas dòs defuntos apareçam tem seu funda* 
i sublime crença na nossa imortalidade, que é 
o tempo um dos maiores consolos e triunfos dá 
:ão, porquanto, ainda quando no-lo não ensinará 
a Kevelação, o desejo de viver para sempre e o horror de 

voltar ào nada diz-nos secretamente qufe dentro de nós há 
alguma coisa que nunca'morrerá: “Non omnis moriâr”. As 
próprias dores e a sorte desigual na vida presente clamam 
peta existência, de “um além” onde uma justiça incorruptível 
e suprema recompense òu castigue definitivamente aS boas 
ou as más ações dos mortais. Desta grande verdade persua
de-nos a razão, e a Fé a confirma. Mas, assim como u& 
poderoso automóvel em mãos de uma pessoa experiente e 
sensata pode conduzir-riós sem dificuldades áo termo da 
nossa viagem, e nas de um cego ou de um louco nos leva
ria irremediàvelmente ao precipício, assim também as nos
sas crenças sublimes podem ser adulteradas de maneira a. 
darem como resultado a mais abominável superstição què 
transvie os Jjomens do seu verdadeiro caminho. Esta é a 
história de todas as heresias e é isto, nem mais nem me
nos, o que sucede com a mistura das crenças católicas na 
imortalidade da alma e na existência do demónio e seus 
poderes preternaturais, com as superstições pagãs dos an
tigos, cujas fantásticas mitologias eram povoadás de Sáti
ros, Gênios, Gnomos, Elfos e outros seres monstruosos» 
personificação, uns, das mais degradantes paixões, e agen
tes misteriosos, outros, do poder das Trevas.

Dedicados ao culto dessas divindades, havia homens e 
mulheres que se acreditavam tratarem familiarmente com' 
aquelas, recebendo das mesmas poderes ilimitados para 
causar males terríveis à humanidade, podendo produzir à
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'vqntade feitiços e encantes, preparar filtros mortíferos ou 
eróticos, dotados de forças irresistíveis tanto físicas como- 
moraisj predizer o futuro, que liam no voo das aves, nas: 
entranhas ensanguentadas das vítimas ou nas linhas da 
mio; revelar segredos ocultos, produzir doenças repugnan
tes e dispor à vontade dos elementos, que com suas pragas 
eles' podiam excitar para causar males sem conta aos seus 
inimigos.

Dessa mistura das crenças cristãs com as lendas mi
tológicas, nasceram os bruxos e as bruxos que estiveram- 
no auge nos séculos XV a XVIII.

Segundo os autores daquela época (católicos ou pro
testantes), as Bruxas, em razão do seu pacto com o diabo, 
eram dotadas dos seguintes poderes, que “exerciam à von
tade” por meio de ensalmos: 1) Transformar-se a si mes
mas e a outros em diversos animais tais como lobos, gatos, 
pretos, ratos, etc. — 2) Produzir tempestades, raios, chuva 
de pedras, etc., tanto na terra como no mar. — 3) Causar 
doenças tanto nos homens como nos animais, pondo-lhes; 
“mau olhado” e por outros processos. — 4) Excitar as pai- 
;gffès por meio de filtros e beberagens. — .5) Causar a  
jgprte daqueles a quem amaldiçoavam ,ou enfeitiçavam. ;— 
Ó) Podiam também tornar-se invisíveis por meio de un
guentos mágicos que o diabo lhes proporcionava. — 7) Ir 
ao Sabâ* na noite da sexta-feira para o sábado, voando 
pdos ares montadas em cabos de vassoura,- em feixes de 
varas, ôu em demónios disfarçados em cabritos ou noutros, 
animais em moda — 8) Boiar de mãos e pés amarradas, 
envoltas numa manta. — 9) Manter insensível a parte do 
corpo em que Satanás, no dia da iniciação delas, as ha
via marcado, não sentindo nela dor alguma, por mais quç 
as espetassem.

Tudo isso era acreditado firmemente não só pelas in 
teressadas, como também por todo o povo e pela gente le
trada daquela época, protestantes ou católicos, pois segun
do eles a existência de tais poderes e qualidades era evi
dente, pelo constante e universal testemunho das Bruxas, 
mesmo quando postas a tratos; além de inúmeras pessoas 
de todas as idades e condições testificarem, uns terem visto

: As Frmdes Esplrtítís e os Feêémenós Métapsiqaieos 15

*) N. do T . —  Sabd: grafia fonética de sabbat, conciliábulo- 
de bruxas e feiticeiras.
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com òs próprios olhos as ipuxas converter-se em ga. 
pretos ou em outros animais, e outros terem-nas visto voan- 
doem cabos de vassoura; aquelas produzindo tempestades 
e raios e estas, causando a  sarna entre os animais, usando 
dos seus ensalmos. '

Citaremos alguns desses testemunhos, deixando ao le i-, J  
tor dar-lhes o valor que mereçam consoante o  seu critéríó; ;• 

De particular interesse é o famosíssimo caso do Dê,. ^ 
Fian na Escócia, não só por nele ter es(ado envolvido /ai*- f' 
nie VI, que mais tarde foi tei da Inglaterra, como também '• 
porque “a intriguinha” custou a vida a cerca de duzentas - '  
Bruxas de uma fornada. Segundo no-lo conta Ch. Mc. Kay 
na sua obra “The Witch-Mania”, pág. 129, havendo Jaime.'vi 
ido à Dinamarca em busca de sua futura esposa, depois <ftr J  
permanecer algum tempo em Copenhague, embarcou rumo ?  
à Escócia com a nova rainha, e depois de uma péssiths 
travessia, em que por pouco naufragavam, chegaram 
Leith a l.° de Maio de 1590. Poucos dias depois espalhou- ) 
se por . todo o reino a noticia de que o Dr. Fian, Gellí' * 
Duncan e mais outras duzentas pessoas — entre Bruxos 
Bruxas — tinham causado aquela tempestade para afogar f  
o monarca. Dizia-se que, numa igreja meio derruida j i â  
povoação de North Berwick, se reuniam em Sabá o í |Í%  
e muitíssimas Bruxas, presididas por Satanás em formi 
de cabrito. ‘

Ai tramaram a morte do rei, pois Satanás, que em  ò  
maior inimigo da nova religião protestante, jurara a pen 
ção do monarca por ser o maior inimigo que ele tinha 
tão no mundo. Com o propósito de acabar de uma vez 
o  rei e sua esposa, também protestante, o diabo pro 
no mar uma densíssima neblina, mas, não tendo isso 
resultado, o Dr. Fian, que era o secretário particular 
Satanás, tomou à sua conta metê-lo no fundo, e para" 
acompanhado da famosa Gelli Duncan e de outras 
tas Bruxas, embarcàram todos, cada um em uma 
-e dirigiram-se mar adentro para as costas da 
Mal as Bruxas se lançaram ao mar nas suas peneiras,i 
grito unânime de “olá”, que tinha uma força diabólica 
ticular, as ondas se encresparam e produziu-se uma ten**, 
pestade horrorosa, pelo meio da qual as Bruxas navegavam, 
de vento em popa Sem o menor trabalho. De nada, poréns
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lhes serviu toda essa esqua#a, porque o rei e sua esposa 
chegaram sãos e salvos a destino, e, se bem que com isso 
nada tivesse sofrido o rei, o mesmo não puderam dizer as 
duzentas pessoas acusadas de Bruxas, pois com o Dr. Fian 
— embora inconfesso apesar dos maiores tormentos — fo
ram simplesmente queimadas vivas, e não pela Inquisição 
Espanhola, mas pelo culto rei protestante Jaime VI (?!).

A este caso acrescentaremos outro não menos famoso 
nos fastos da Inglaterra. Na Pendle Forest, no Lancashire, 
vivia um lenhador que tinha um filho de uns doze anos, 
chamado Robinson. Esse mau menino, como ele próprio 
confessou anos mais tarde, foi a causa de serem queima
das como Bruxas inúmeras mulheres. Consoante o seu tes
temunho, estando um dia no bosque colhendo ameixas, viu 
dois grandes cachorros pretos, que pensou pertencerem a 
um certo nobre que morava não longe dali. Havendo sal
tado um coelho, o menino tratou de açular os lebréis para 
que o perseguissem, porém, por mais que fizesse, os ani
mais não se mexeram. Ia ele dar-lhes uma paulada quan
do, súbitamente, viu que os cachorros se converteram num 
menino pequeno e numa mulher, que ele logo reconheceu 
ser a Mãe Dickenson, Bruxa de sua aldeia.

A malvada mulher ofereceu-lhe dinheiro para que ele 
vendesse a alma a Satanás, mas, tendo o menino Robinson 
recusado isso com indignação, a Bruxa tocou o outro me
nino com sua vara de condão, convertendo-o em cavalo, 
montando no qual a Bruxa forçou Robinson a fazer o mes
mo. Começou o cavalo a voar por montes e prados, até que 
enfim chegaram a um celeiro onde, por meio de ensalmos, 
sete Bruxas faziam aparecer presuntos, tortas e outros co
mestíveis sumamente apetitosos. Quando elas concluíram 
seus ensalmos, começou o convite, ao qual logo acudiram 
voando até vinte Bruxas da vizinhança, que o menino re
conheceu sem dificuldade. Robinson foi contar o acontecido 
às autoridades, que, baseando-se em tão sólido (?) teste
munho, prenderam a Mãe Dickenson e as outras vinte Bru
xas , denunciadas pelo menino caluniador, e, como de cos
tume, submeteram-nas ao tormento para que “cantassem”, 
daí resultando serem logo oito queimadas vivas. '

Sir George Mackenzie, no seu livro “Criminal Law”, 
publicado em 1678, entre outros muitíssimos casos análo-
Fraudes Espiritas — 2
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18 Çar/os. Maria de Hefeébb S,
gos,,conta o de um infeliz tecqj£o que foi dar. na forca co- 
mó Bruxo, pois ele mesmo estava persuadido de o ser, já 
que* afirmava sem titubear "ter visto o diabo dançando, 
ao redor de uma vela, em forma de mosccf*-, e o fato de o 
diabo transformar-se comumente em mosca era nada me
nos do que o fundamento de um dos múltiplos métodos 
que então se usavam na Inglaterra, como na Alemanha e> 
em outras nações, para descobrir as Bruxas. Parece que 
o inventor desse “método” foi o famosíssimo inglês, des
cobridor de Bruxas, Mateus Hopkins, que, em virtude do 
seu cargo, a si próprio se intitulava “The Witch-Finder- 
General”, o Descobridor Geral de Bruxas. Vários eram os 
processos para descobrir essas aliadas de Satanás, sendo 
o primeiro deles baseado na insensibilidade das Bruxas no 
lugar onde tinham a marca diabólica.

Costumavam, pois, os "espetadores”, que assim eram 
chamados os inúmeros buscadores de Bruxas que procediam 
desse modo, buscar por todo o corpo das infelizes suspei
tas de bruxaria a famosa marca, para o que as espetavam 
por todas as partes, dando essa investigação como resulta
do a perpetração dos mais indecorosos atentados. Quando, 
pois, encontravam uma parte insensível à espetadela, der 
claravam-na Bruxa no ato; mas, não a encontrando, pros
seguiam sua averiguação pelo processo da “flutuação” re
comendado na s u a . obra clássica “Demonologia” pelo rei 
Jaime, de quem já falanios antes. Baseava-se esse “trata
mento” noutra das propriedades das Bruxas, segundo dis
semos, isto é, o serem “insubmergíveis”. Os buscadores ata
vam pelas costas, à suspeita, o pê direito com a mão es
querda e a mão direita com o pé esquerdo; envolviam-na 
numa manta e atiravam-na a um rio, lago ou o que à mão. 
tinham. Se a mulher boiava, era declarada Bruxa, sub
metida ao tormento e logo queimada; mas, se afundava 
e se afogava, os seus parentes ou amigos ficavam com o 
consolo da sua inocência (!), mas de todo modo ela morria, 
como sucedia às que, declaradas Bruxas, eram submetida*..' 
ao tormento, porquanto, se confessavam, morriam por ha
verem admitido o seu crime, e, se não confessavam, tam
bém eram queimadas por inconfessas.

Venhamos, porém, à “especialidade” do famoso 
Hopkins e descrevamos o seu processo “moscai”. Amar-
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H&a de a “suspeita” na postura mais incómoda, em cima 
dfe uma mesa colocada no meio de um quarto. Estaciona
vam, aí, por vinte e quatro horas, Hopkins ou seus sequa
zes, e depois de terem aberto um orifício em alguma porta 
ou janela, esperavam pacientemente que por ele entrassem 
as moscas. A cada mosca que entrava eles tratavam de 
dar caça, mas, se alguma escapava, não havia remédio, 
aquela mulher era Bruxa, já que a mosca escapa era o seu 
Diabo Familiar ou imp, como lhes chamavam os ingleses. 
A prova não podia ser mais convincente (?), e a já con
firmada Bruxa era levada ao tormento, donde saía em di
reção à fogueira para ser queimada, confessa ou não con
fessa, conforme havemos indicado.

Isto se passava na cultíssima Inglaterra Protestante, e 
o mesmo acontecia na não menos culta Alemanha Protes
tante' Não é nosso intento procurar induzir os nossos lei
tores a  acreditarem que “só nos povos protestantes de en
tão se queimavam ou justiçavam Bruxas sumàriamente; isto 
seria contra a verdade, pois os países católicos da Europa 
dé então também foram acometidos da Bruxomania. Só 
tencionamos traçar o quadro que apresentavam as nações 
protestantes Bruxomaniacas durante os séculos XVI e XVII, 
para que os admiradores da Reforma vejam que “em toda 
parte se cozinhava feijão e nos países protestantes aos cal
deirões”. E para que não nos tachem de parciais, citaremos 
as palavras textuais do protestante Mc. Kay na sua obra 
citada, pág. 115: "We also find that the Lutherans and 
Calvinists became greater witch-burners than ever the 
romanists have beetf’. “Também encontramos, diz ele, que 
os Luteranos e Calvinistas foram maiores queimadores de 
Bruxas do que os mais exaltados romanistas”. E como to
davia não faltarão leitores, mesmo católicos, que duvidem 
do nosso asserto, faremos aqui um brevíssimo resumo es
tatístico, formado depois de cotejar mais de dez autores 
que tratam do assunto, sete dos quais protestantes.

Na Escócia, desde a execução de Maria Stuart, até 
seu filho Jaime cingir a coroa de Inglaterra, isto é, no es
paço de uns trinta e dois anos, foram justiçadas dezessete 
mil Bruxas. O Dr. Zachary Cray, protestante, na sua edi
ção do “Hudibras”, diz que ele mesmo contou uma por 
uma três mil sentenças de execuções de Bruxas na Jngla- 
2*
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Urra, durante o período do “Long Parliament"; é que du
rante os primeiros oitenta anos do século XVI foradt jus
tiçadas, também na Inglaterra, nada menos do que qua
renta mil Bruxos.

Mas digamos uma palavra da Alemanha e de outros 
países protestantes. Segundo a Chamber’s Encyclopaedia 
(vol. X, pág. 235), em Genebra, Suíça, só em três meses 
foram queimadas quinhentas Bruxos. Em Tréveris, em mui
tos poucos anos, segundo a New International Encyclopae
dia, foram justiçadas sete mil Bruxos.

E na Alemanha, segundo a Nelson’s Encyclopaedia, 
no espaço de dois séculos “the Witch-Mania is estimated to 
have cost 100.000 lives in Germany alone” — “ . . .  avalia- 
se que a Bruxomania custou cem mil vidas somente na 
Alemanhef’. Juntem os protestantes todas as vítimas, de to
das as classes, da Inquisição Espanhola, e comparem-nas 
em número e qualidade com a crudelíssima, execução de 
Bruxas na Inglaterra ou na Alemanha, e verão que os In
quisidores eram meninos de peito em comparação com os 
seus “co-profissionais” da igreja reformada.

Ora, embora em toda parte não tenham faltado casos 
de “linchamentos” de Bruxas, mais de noventa por cèBto 
foram justiçadas “legalmente”, já que as leis de então, p i f e  
testantes e católicas, condenavam a Bruxaria como erbãd 
religioso-social.

A crença firmíssima nos poderes preternaturais das 
Bruxas deixou sulcos profundos, não só na literatura eu
ropeia dos séculos XVI e XVII, como também na própria 
legislação civil e canónica. Se, pois, a lei, se as pessoas 
instruídas e autorizadas daquela idade acreditavam firmé-; 
mente que, de fato, por meios diabólicos, as Bruxas pro
duziam tempestades, raios, pestes e outros fenômeno^ (qite 
hoje chamamos meteorológicos ou patológicos), se as cor
porações cientificas de então reconheciam como diabólicos 
“esses fenômenos” e os juízes condenavam à morte homens 
é mulheres que “com seus ensalmos” tinham enchido de 
ronha o gado, ou produzido chuvas de pedras, não é de 
ádmirar que, crendo-as autoras de semelhantes fenômenos, 
o vulgo as entregasse à justiça sem dó nem piedade, ou, 
colhendo as infelizes “em flagrante delito” (isto é, no ato 
de produzirem com seus enscdmos uma tempestade, pôr
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exemplo), as arrastasse sem piedade como inimiga* da hu
manidade. ,
^  Comecemos a estudar psicològicamente essa tio  curio
sa quão trágica “mania”.

1) Então, como agora, não havia a menor dúvida na 
existência de certos fenômenos, tais como o raio, as tem
pestades, o granizo, a ronha e outros semelhantes. Negar 
a existfincia "desses fenômènos” seria ama loucura, como 
igualmente loucura era explicar a produção deles por meio 
dos poderes preternaturais das Bruxas.

2) Os sábios de então acreditavam não só na possibi
lidade,como também na realidade e no uso frequente de tais 
poderes preternaturais das Bruxasr e além de admitirem os 
fenômenos antes indicados, que explicavam por meio da hi
pótese do pacto diabólico, admitiam também como realmen
te existentes fenômenos tais como o das Bruxas aviadoras 
que marchavam para o Sabá montadas nas suas aero-vas- 
souras. Pois, segundo a sua argumentação lógica fundada 
“numa hipótese falsa”, se as Bruxas podiam mandar ao 
vento e controlar o raio, não havia “repugnância” em que 
também pudessem montar num pau e voar, já que o pró
prio diabo, que fazia enfurecer e encrespar as ondas,- era 
quem, com seu poder, transportava as Bruxas ao Sabá, 
montadas nos seus “Clavilenhos”.

3) Posta a hipótese do pacto diabólico como “funda
mento certo” dos poderes das Bruxàs, e não só admitida 
como indiscutível a possibilidade de operar o diabo esses 
e outros portentos, mas ainda dado como comprovado ser 
ele quem de fato produzia esses fenômenos, vieram a de
duzir-se e verificar-se outros fatos curiosíssimos, como o 
de haver inúmeros diabos por toda parte, em especial nas 
águas estagnadas e nas fontes termais, as quais eram 
aquecidas com fogo infernal, sendo claro indicio da sua 
origem o cheiro de enxofre, característico dos habitantes 
do Averno. Esses diabos não tinham morada fixa, mas ha
bitavam no ar em enxames numerosíssimos, e, como tinham 
o poder de fazer de qualquer forma uso de corpos aéreos 
(astrais), andavam por esses páramos nos mais variados 
disfarces, causando sempre mal aos mortais. A forma de 
moscas e outros insetos era, de ordinário, preferida pelos
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22 Cúrios Maia de Heredia, SZ /.

diabos do baixa condição, deixando a do cabrito para as 
autoridades maiores. .
• Destas fábulas está* eivada a literatura de então, e e s -»  
critores considerados naquela época comó verdadeiras au
toridades, tais como Sprenger na sua obra clássica (?) 
“Malleolus Maleficarum”, Delrio na sua “Disquisitionum - 
Magicarum”, Bodin em “A Demonomania das Feiticeiras”, 
Jaime VI e Farfax em suas “Demonologias”, Wireus em 
“de Praestigiis” e outros muitíssimos autores protestantes e 
católicos, que copiaram os antes mencionados, davam co
mo fatos incontroversos semelhantes lendas. E não só afir
mavam que o ar estava cheio de diabos, como também que 
chegaram a ser contados por Wireus, anteriormente citado, 
o qual nos assegura qud o número de diabos então exis
tentes era d e . . .  7.409.926, nem mais nem menos.

; Reflexões Psicológicas. -

A credulidade da gente “de pena”, e não só a do vulgo 
ignorante, nos séculos XVI, XVII e XVIII, chegou a tão 
alto grau, no que se relaciona com as Bruxas, què ao ler
mos os livros escritos naquela época não podemos deixar 
de sorrir desprezivamente. Com efeito, o número de Babi* 
lônios nascidos no minuto crítico deve ter sido, naqueles 
dias, sumamente crescido. Mas nós outros não devemos 
“atirar-lhes a pedra”, porque, se então houve inúmeros Ba
bilónios, a semente ficou, e estes continuaram multiplican
do-se nos nossos dias, sem que a quantidade em nadá lhes 
diminuísse a qualidade.
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• Capitulo III. ■

Psicologia da Bruxomania.

Muitos dos escritores modernos costumam chamar à 
Idade Média a idade da ignorância, e ninguém pode negar 
que então havia muitíssima ignorância. Mas, sem compa
rarmos a nossa idade com a dos séculos médios, fàcilmen- 
te viremos a deduzir que, se aquela foi uma época de ig
norância “sem pretensões”, esta é a idade da ignorância 
adulterada pela educação. Aqueles eram simplesmente ig
norantes, ao passo que nós outtos gozamos do privilégio 
de uma “ignorância científica”. A diferença entre o que 
eles não conheciam e o que nós conhecemos “a meias” é 
infinitesimal, se se comparar com o que ignóramos. E, sem 
embargo, não poucos costumam olhar aquela idade com 
sumo desprezo.

Exibia-se, não há muito, num circo uma. “troupe” de 
anões capitaneados por um gigante. Entre aqneles liliputia
nos havia dois, sumamente bem formados, cuja diferença 
de estaturas era só de centímetro e meio. Isto foi, todavia, 
causa de que os dois homúnculos viessem um dia às mãos, 
empenhando-se em microscópica luta. O gigante acudiu 
para separá-los, e, procurando averiguar a causa d̂ t rinha, 
veio ao conhecimento de que o anão que media mais centí
metro e meio via “por cima do ombro”, com sumo despre
zo, o seu companheiro, razão pela qual este, indignado, re
solvera acertar aquela “pequena diferença” a socos. Nós 
somos os anões' grandes e os de séculos atrás são os anões 
pequenos. E, se os que viviam naquela época, em razão do 
que ignoravam sustentavam opiniões que hoje nos provocam 
o riso, do mesmo modo, em razão do que atualmente ig
noramos nós sustentamos ridículas teorias que farão rir 
com gosto os nossos “imediatos sucessores”. Por isto, ao 
procurar fazer uma análise da Bruxomania que por mais
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24
de três séculos afligia as nações civilizadas, procurâreops 
ter presentes as condições daquela época, nSo as confun
dindo com as atuais.

Há quatro séculos náo havia quem sonhasse» com a 
existência da eletricidade atmosférica, sendo para eles per
feitamente desconhecida a verdadeira causa do raio, do tro
vão e das tempestades. Demonstrando esses fenômenos a 
existência de uma força çolossal, imensamente, superior à 
do homem, não é de estranhar que os aterradores efeitos 
desses meteoros, sobretudo em circunstâncias especiais, fi
zessem nascer na imaginação da multidão espantada a ideia 
de ser preternatura! a causa que as produzia. Outro tanto 
se dava com a propagação de certas doenças, repugnantes 
como a sarna ou mortíferas como o carbúnculo, que ata
cavam o gado, porquanto, não lhes conhecendo a causa ver
dadeira, atribuíam-nas a bruxarias e encantamentos. Quan
do havia aquela boa gente de imaginar que o raio era uma 
simples manifestação da eletricidade, como nós outros sa
bemos, e que o carbúnculo era produzido pela propagação 
do “bacillus anthracis”? Aqui temos, pois, o primeiro ele
mento para a, nossa análise psicológica, a saber: a exis
tência de certos fenômenos, uns aterradores como o raio 'ê 
outros mortíferos como o carbúnculo, que causavam, cada 
um a seu modo, muitos danos à humanidade. Os fenôme
nos existiam, sem dúvida de espécie alguma, mas a causa 
que os gerava lhes era de todo desconhecida, aos homens 
daquela época. Daqui a necessidade de descobrir “uma ex
plicação”, que é o que agora chamamos uma hipótese, para 
designar a causa que produzia aqueles fenômenos.

Quem é que produz o raio? quem é que gera o car
búnculo? A estas perguntas que todos se faziam, as Bruxás 
respondiam: “Nós produzimos o raio à vontade, podemos 
a nosso gosto propagar o carbúnculo”.

Podemos dividir as Bruxas em dois grupos perfeita
mente determinados: a) as Bruxas “valentonas”, e b) as 
Bruxas loucas ou auto-sugestionadas. As primeiras forma
vam uma verdadeira “classe” de mulheres que faziam pro
fissão da Bruxaria, especulando com a credulidade dos Ba
bilónios daquela época. Sem terem poderes de espécie al
guma (como a maioria dos nossos atuais “médiuns”), bla
sonavam de possuí-los, aproveitando qualquer ocasião fa-
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ue lhes vinha às raãos, mesmo com risco da pró-

^  Quando essa espécie de Bruxas era posta a tratos, 
qsuitas st principio negavam haverem produzido tempes ta- 
ê i  ou causado a morte do gado, etc., mas, em apwos com 
as dores e preferindo a morte, por estar um pouco mais lon
ge ^que o tormento, declaravam que “efetivamente, por um 
pacto com Satanás, tinham produzido esses e outros fenô
menos”, com o que paravam de atormentá-las para con
duzi-las mais tarde à fogueira.

As Bruxas loucas ou auto-sugestionadas (que por cer
to eram muito numerosas) estavam persuadidas de que ti
nham aqueles poderes, devido ao pacto diabólico, e assim, 
quando caia uma saraivada na vizinhança, por exemplo, 
declaravam sem rebuço serem elas a causa de semelhante 
fenômeno. Levadas à tortura, logo confessavam que real
mente “eram Bruxas”, e enquanto os verdugos as tortu
ravam, elas murmuravam “ensalmos” com a firme persua
são de que Satanás lhes viria em auxílio, o que, como de 
supor, nunca sucedia. . .

Esta constante maneira de proceder dumas e doutras 
veio a demonstrar aos juízes, e por meio deles aos letra
dos daquela época, que “a teoria das Bruxas e o seu 
pacto diabólico era um fato”, argumentando eles desta sor
te: aplicando “activa passivis”, pode o Demónio produzir 
esses fenômenos; assim é que as Bruxas asseguram “te
rem feito pacto com Satanás, e confessam isto até mesmo 
no tormento; logo, em virtude desse pacto, as Bruxas po
dem produzir tempestades, raios e enfermidades “à sua 
vontade”. E acrescentavam mais: não sòmente podem pro
duzi-los, mas “de fato” os têm produzido, conforme “elas 
mesmas” têm confessado; mas, não tendo por si mesmas 
poderes para semelhante coisa, resulta que, se o têm feito, 
é por arte diabólica, como elas igualmente afirmam. E 
aqui temos estabelecida a teoria do “pacto”. Contudo, nem 
mesmo aos mais ferrenhos defensores dessa suposição, co
mo ao famoso Delrio, escapava que tal pacto não podia 
ter força alguma “para obrigar Satanás a fazer o que pro
metera”. Donde resulta que, para a Bruxa, o pacto era 
perfeitamente inútil, já que o Diabo só havia de fazer o
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^paè lhe deSse fio goto.nãohavendo nénhutnméiode obri
gá-lo a cumprir a palavra. /"V-vtc;:.v:

Por óutro lâdo, à gente ordinária, bem Como òs sá
bios de então, haviam notado que certa espécié dé doenças 
«e propagava por meio das moscas e dos rato#' (o que está 
confirmado por experiências recentes). Mas argumentavam 
assim: “as moscas e. os ratos não são causa proporcionada 
pará produzir semelhantes resultados; logo é o Diabo em 
forma de moscas ou de ratos quem os produz”. Não co
nhecendo a existência das bactérias, como havemos indi
cado, era moraimente impossível aos eruditos daquela épo
ca explicar-se como uma mosca ou um rato fossem “a 
causa” de uma enfermidade, e assim atribuíam a origem 
desse poder, não aos micróbios por elas transportados Co
mo veículos, mas a Satanás,' que com seu poder sobrenatu
ral podia causar uma epidemia. E aqui temos outro fato 
certo explicado por meio de uma teoria falsa, fatos esses 
que, junto com a teoria, deram origem a “outra proprie
dade das Bruxas”, isto é, a de poderem elas mesmas con
verter-se, ou converter outros, em animais, por meio dos 
seus ensalmos. E a verdade era que “esta forma de áluv 
cinação” tinha, na realidade, por fundamento uma doen|a 
agora bem conhecida: a Licantropia.

O uso da Beladona, do Estramônio e de outras ervas 
produz a loucura se tomadas em doses determinadas: coisa 
por demais sabida dos nossos índios, que usam a erva que 
eles chamam “tonalocos”, não só como medicina, mas tam
bém como meio de fazer mal aos seus inimigos. Conhe
cendo o poder dessas e de outras ervas, as Bruxas de en
tão usavam-nas em suas beberagens e unguentos, produ
zindo em muitas ocasiões a loucura, sob diversas formas, 
ou envenenamentos que causavam a morte lenta ou rápida 
dos “enfeitiçados”. Esse poder, que elas realmente pos
suíam, vinha a confirmar na opinião do vulgo é dos eradi- 
tos a existência de outros poderes que elas diziam pos
suir, como o de produzir tempestades, que era especiali
dade das Bruxas.

Desses fenômenos “reais” explicados por uma teoria 
falsa, vieram os antigos a ter como certo outro fenômeno 
(?) característico dessas-aliadas de Satanás, como fosse o 
de serem aviadoras, ou de irem ao Sabá, à noite da sexta-
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feira para o sábado, voando pelos ares montadas num 
cabo de vassoura, num feixe de varas, ou em diabos dis
farçados em cabritos ou em outros animais. Coisa que cau
sa  admiração, ao lermos Hvros escritos por autores verda
deiramente inteligentes e letrados, como o famoso Delrio 
e outros muitíssimos, é vermos como eles estavam persua
didos da "verdade desse fato” (?), e como o defendiam 
com razões e argumentos de todas as classes. Para nós, 
essas histórias são meros “contos que consideramos dignos 
das amas para entreterem e assustarem as crianças”; mas 
durante os séculos XV, XVI e XVII isso não foi brincadeira, 
mas assunto da maior transcendência, de que se ocuparam 
os mâfe insignes letrados, jurisconsultos e sábios da época, 
escrevendo livros para provar a “verdade" de suas hipó
teses, que eles confundiam cònstantemente com os “fatos”.

• Reflexões Psicológicas. -

Pouco temos que acrescentar aqui ao que dissemos no 
capitulo anterior, já que o presente é uma confirmação, 
uma análise daquele. Muito poucos se livraram então da 
qgntagiosa Bruxomania. A psicologia da multidão operava 
então do mesmo modo que hoje em dia. Tão-sòmente ho
mens do porte e do senso comum de Cervantes (conf. Diá
logo dos Cães) souberam sobrepor-se a semelhante loucura.
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Capítulo IV.

Fundamento e Princípio.

Mesmo antes de Franklin haver demonstrado a ori
gem do raio e de Pasteur ter feito pública a existência dos 
micróbios, já as Bruxas andavam em decadência, mas des
de o momento em que se encontrou a verdadeira causa des
ses fenômenos, que por tantos séculos tstivera oculta, as 
Bruxas começaram a desaparecer cóm rapidez extra
ordinária.

“A especialidade” daquelas infelizes fora a produção 
de trovões, relâmpagos e raios, ou a propagação do car
búnculo, da ronha e de outras doenças, produzindo “a do
micilio” tempestades e epidemias; assim, quando foi des
coberto o embuste, elas foram para o olho da rua, com 
a loja fechada e a freguesia dispersa. Mas, como ‘*vSÉ> 
ruim não se quebra”, e os Babilónios modernos, que tan
to abundam, não se deram por vencidos, como por venci
dos não se deram seus gloriosos antepassados, bem de
pressa apareceu o novo broto da Bruxomania: o  Espiri
tismo. E às Bruxas sucederam os Médiuns, e as Peneiras 
e Cabos de Vassoura foram substituídos “cientlficamente” 
pelos Pandeiros, Trombetas, Mesas e Cadeiras dançantes, 
e por outros trambolhos usados nas nossas modernas 
“Sessões”.

Com efeito, a 2 de Dezembro de 1847, John D. Fox 
com sua esposa e suas duas filhas menores, Margarida, de 
oito anos de idade, e Catarina, de seis anos e meio, muda
ram-se de onde moravam para um “Cottage” conhecido 
pelo nome de Hydesville, na vila de Arcádia, condado de 
Wayne, no Estado de Nova York. Poucos dias depois, a 
mãe, chamada Margarida, começou a ouvir ruídos estra
nhos que pareciam ter origem no quarto onde dormiam 
as duas meninas, e esses ruídos só tinham lugar quando 
as meninas estavam acordadas.
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Em fins de Fevereiro de 1848, esses ruídos converte
ram-se em “raps” ou pancadas secas, que muito assusta
ram a boa senhora. As meninas, todavia, não pareciam alar
mar-se com tão estranhos ruídos, e a 31 de Março do 
mesmo ano Catarina, a menor, teve o ensejo de dizer: 
“t)uça, pés de cabra (Splitfoot), faça o que eu estou fa
zendo”; e, batendo com os dedos da mão ou dando pal
madas, dizia: “Vamos a ver, conta: um, dois, três”, e as 
estranhas pancadas soavam claramente por uma, duas e 
três vezes. As meninas já estavam na cama, que, segundo 
o costume antigo, eram de madeira. Maravilhada e assus
tada ao mesmo tempo, quis a mãe experimentar (to put to 
test) o poder daqueles ruídos desconhecidos, e pediu “aos 
ruídos” (I asked the noises) que lhe dessem a idade de 
suas filhinhas. No momento ouviram-se oito pancadas... 
pausa; depois sete.. . e logo três. Estes últimos represen
tavam a idade de outra filhinha da senhora Fox que mor
rera com essa idade. Semelhante resposta desconcertou por 
completo a crédula mulher, porquanto, como ela mesma 
afirmava, “não havia no quarto ninguém que conhecesse 
a idade de suas filhas” (exceto as próprias meninas, é 
claro). Então perguntou de novo: “E’ algum ser vivente 
que responde tão corretamente às minhas perguntas?” Mas 
não obteve resposta. Então (repare bem, leitor amável), 
ocorreu-lhe fazer a seguinte pergunta, que envolvia em si 
a grandiosa hipótese espirita: “Será um espirito?>,, e acres
centou: “Se assim é, dê duas pancadas”, e imediatamente 
se ouviram duas pancadas secas e claras. Animada com 
isto, a boa mulher prosseguiu:; “Se é uma alma penada, 
dê duas pancadas”, e logo as duas pancadas responderam. 
“Onde foi que lhe causaram o dano? foi aqui nesta casa?”, 
e a resposta afirmativa fez-se ouvir imediatamente. Desta 
sorte a crédula mulher chegou a averiguar que “a alma 
penada” era a de um homem de 31 anos que fora assas
sinado naquela casa, e cujos restos mortais estavam en
terrados no porão; que ele tivera cinco filhos, dois homens 
e três mulheres, que ainda viviam, mas que a mulher dele 
morrera. Á senhora Fox perguntou ao Espirito se seria tão 
cortês que continuasse a bater quando viessem os vizinhos, 
e o Espírito respondeu que “Sim". Isto foi o princípio do 
Espiritismo atual. Vejamos, porém, o que havia em tudo 
Isso.
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As meninas Fox tinham uma i rm ãjáçasadae  que en
tão se chamava Senhora Fisch, nome do primeiro marido. 
Essa irmã tinha uma filha, Isabel Fisch, que eontaVa en
tão quinze anos. Esta menina, neta da Sra. Fox e sobrinha 
das pequenas, embora maior do que elas, achava-se de vi
sita à família de sua avó, quando esta se mudara, havia 
pouco, para a casa de Arcádia. Querendo assustar a so
brinha Isabel, as duas'meninas Fox tiveram a ideia de amar
rar umas maçãs com um fio e fazê-las rolar pelo assoalho 
de madeira quando Isabel começava a dormir. A pobre ra
pariga se assustava, e as irmãs Fox riam dos sustos dela* 
mas sem que ela descobrisse a causa daqueles ruídos. No 
afã de aparentar que não tinham parte nos ruídos, come
çaram as meninas Fox a estalar os dedos das mãos, man
dando as maçãs repetirem ruídos semelhantes. Esta ideia 
despertou-lhes nos cérebros infantis e travessos a ideia de 
fazer o mesmo com os dedos dos pés, e a invenção deveu- 
se a Catarina, a menor. Quando as pequenas descobriram 
que podiam fazer esses ruídos metidas na cama e conser
vando as mãos à vista de todos, ficaram contentissimás* 
pensando no sucesso que iam ter com tão prodigiosa des
coberta, mormente quando notaram que, apoiando os pés no 
espaldar da cama de madeira, os ruidos eram muito mais 
fortes, servindo-lhes ás tábuas de caixa de ressonância* 
Então foi quando “começaram os raps” e a mãe assustada 
“ideou a famosa hipótese espirita que ainda perdurai”. Cum
pre notar que a mãe, e não as meninas, foi quem forjou 
a história do morto (que veio a verificar-se ser inteira
mente falsa), e que as travessas criaturas só respondiam 
“sim” ou “não” conforme lhes dava ná telha. Isabel, a 
princípio, também acreditou que õs ruídos eram produzidos 
por espíritos, mas, como é natural, bem depressa se deu 
conta de serem as pequenas as autoras de semelhante /#& 
nômeno. - i

Sem trair suas tiazinhas contando a fraude à avó, foi 
descobri-la a sua mãe a Sra. Fisch, que morava em Ro- 
chester, Nova York, não longe de Arcádia. Veio esta si
nistra mulher e tomou à sua conta explorar a credulidade 
dos vizinhos, e, para estar segura de que as meninas ffie 
obedeceriam e calariam, ameaçou-as de contar a sua mãe 
“o terrível engano”, se elas não fizessem o que ela lhes
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aconselhara. E o conselho foi levá-las consigo para Ro*- 
cbester e começar a dar exibições espiritas públicas, que 
começaram a render-lhes consideráveis somas. O engano 
sêgpiiu adiante; as pobres criaturas seguiram o caminho que 
lhes traçou a funesta irmã, e assim principiou e tomou ex
traordinário desenvolvimento o Espiritismo.

Não poucos autores querem supor que, se a princípio 
as pequenás não tinham “poderes psíquicos”, pouco a pou- 
co o s  desenvolveram, e que no fim as “Irmãs Fox” eram 
verdadeiros médiuns; mas, ante esta afirmação gratuita, te
mos a franca e humilhante confissão de ambas as irmãs, 
que nos asseguram terem sido sempre fraude os tais “raps” 
e demais “fenômenos” por elas produzidos.

Mas, seja como for desta questão, uma coisa é certa 
segundo o testemunho das irmãs Fox, e é que: o princípio 
do Espiritismo foi devido à suposição de uma mulher as
sustada, e o fundamento foi um fenômeno inteiramente fal
so, pois os “raps” eram, então pelo menos, produzidos frau
dulentamente pelo estalido dos dedos grandes dos pés das 
meninas Fox.

Toda esta verídica história como a que em continua
ção narramos são tiradas do livro intitulado “The Death- 
EUow to Spiritism”, publicado por R. B. Davenport e edi
tado pela Casa C. W. Dillingham, de Nova York, em 1888. 
Raríssimos são já os exemplares que restam de tão.impor
tante livro, mas temos à vista um deles, e a este nos re
feriremos em tudo o que se relacionar com as fundadoras 
do Espiritismo nos Estados Unidos. Debaixo do retrato das- 
duas irmãs Fox, quando eram moças, vê-se a seguinte de
claração, que copiamos traduzindo-a do inglês:

“As abaixo-assinadas aprovam a intenção do Sr.. 
Rubem B. Divenport de escrever o verdadeiro relato da 
origem do Espiritismo e da nossa ligação com ele, e auto
rizámos o dito Sr. a fazer o devido uso dos dados e ma
terial que lhe pusemos nas mãos. Nova York, 15 de Ou
tubro de 1888. (Assinado) Margarida "Fox Kane. Catarina 
Fox Jenckèn”. '

Durante quarenta anos as irmãs Fox tinham sido ar
rastadas pela torrente impetuosa que elas mesmas haviam, 
desencadeado com inocente imprudência, sem terem a menor 
ideia das funestas consequências que iam causar com a 
sua fraude pueril; mas os resultados lhes atormentavam:
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constantemente as consciências, e afinal, bem aconselhadas, 
trataram de desfazer o que haviam feito, e um dia, a 24 
de Setembro de 1888, a cidade de Nova York primeiro, e 
todos os Estados Unidos depois, ficaram admirados ao ler 
no “New York Herald” as seguintes palavras que em letras 
garrafais apareceram encabeçando um artigo desse p e 
riódico:

“Deus não no-lo ordenou assim. — Um afamado Mé
dium diz que os Espíritos nunca voltam. — A Viúva do 
Capitão Kane. — Uma das irmãs Fox promete uma inte
ressante explanação da Fraude”.

Esse artigo vinha confirmar a carta que Margarida Fox 
Kane escrevera ao diretor do “New York Herald” e que este 
tinha publicado em Maio do mesmo ano, na qual dizia: “O 
Espiritismo é uma maldição. . .  Deus apôs seu selo contra 
ele”. “Seja qual for o ponto de vista sob que se considere, 
o Espiritismo é, foi e será sempre uma maldição e um laço 
de perdição para todos os que com ele se metam, ^enhum 
homem ou mulher equilibrados podem pensar de outro 
modo” (págs. 30 e 31). Diz ela em outra parte: “Sempre 
tive, é claro, perfeito conhecimento de que todos os efeitos 
espiritas produzidos por minha irmã e por mim eram fraude;, 
em absoluto. Procurei explorar o desconhecido, tanto quanto 
aos humanos é dado. Visitei os mortos para ver se eléS : 
podiam dar-me alguma lembrança. Nada, nada consegui, 
absolutamente nada. Estive nos cemitérios, sentei-me soli
tária durante a noite nas campas, desejando que os espí
ritos daqueles cujos restos ali estavam sepultos se Comu
nicassem comigo. Procurei obter algum sinal, mas sem re
sultado” (pág. 37).

Estes são alguns dos muitos e interessantes trechos que 
se lêem no citado livro sobre como Margarida Fox Kape 
opinava a respeito de tão “extraordinários fenômenos” (Tfif). 
Mas não é só isto: a 10 de Outubro do mesmo ano <fe 
1888, Catarina Fox jencken regressava da Europa,- e éis 
aqui o que a imprensa novaiorquina dizia no mesmo dia 
10 de Outubro: '

“E agora Catarina Fox. — A mais moça das Médiuns 
fundadoras vai fazer estourar a bomba. —- Acaba de che
gar da Europa. — O Espiritismo é uma farsa do princípio 
ao fim .. . ”
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Como era5 natural, os repõrtérfes assediafarn-na. e eis 
aqui -algumas das -suas afirmações, reimpressas no livro ci
tado: “O Espiritismo não me importa •coisa alguma; pelo 
qtae me toca, não tenho mais o que fazer com ele. Mas, sobre 
èste ponto, afirmo que o Espiritismo é uma das maldições 
riifHòres que o mundo tem conhecido”.

- “Não o negarei. O Espiritismo é pura farsa do princí
pio1 ao fim. E’ o embuste maior do presente século”.

“Sei e conheço com certeza que todas e cada uma das 
manifestações, espiritas por mim produzidas em Londres e 
em todas as partes foram fraudulentas” (págs. 54 a 58).

Tão inesperadas revelações feitas nada menos do que 
pelas, fundadoras do Espiritismo nos Estados Unidos, não 
puderam deixar de causar uma sensação tremenda, espe
cialmente entre os adeptos de boa ou de má fé, e acarre- 
f#ram sobre ambas as irmãs um verdadeiro dilúvio de car
tas, ameaçadoras umas, insultuosas outras, e cheias de an
siedade^ desconsolo as demais. Nelas os missiyistas pediam 
às jrmãs Fox que, por tudo o que lhes fosse mais sagrado, 
lhes quisessem fazer saber de maneira autêntica se aquilo 
que os jornais tinham publicado era verdade ou sòmente 
conversa fiada de repórter, pois se achavam cheios de an
gústia, diziam, ao considerar que as suas crenças e con
d õ e s  baseadas, de maneira mui principal, no testemunho 
dactg durante quarenta anos pelas Fundadoras da Nova Re
velação, vinham a cair por terra, a ser certo o que os 
jornais; publicavam como revelações autênticas.

O coração daquelas duas infelizes, que haviam desen
cadeado tão terrível furacão, já estava despedaçado pelos 
remorsos, mas ao receber essas cartas elas compreenderam 
não ser bastante declarar sòmente que o Espiritismo era 

mas ser preciso manifestar ao público os meios de 
que se tinham valido desde o princípio para enganá-lo. E 
assim .dfi îdiu Margarida sair de novo à arena e, do palco, 
declarar que fora uma embusteira e explicar como produ
zira “ aqueles tão surpreendentes como inexplicáveis fenô
menos”.

Era a noite de 21 de Outubro de 1888. A Academia de 
Música de Nova York estava cheia de uma concorrência 
tão numerosa quanto distinta, não faltando, entre os es
pectadores, furibundos espiritas que estavam decididos a 
armar sarilho, para ridicularizar ou impedir a exposição
Fraudes Espiritas — 3 ~
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que, dos Feaômenos Espiritas, ia fazer Margarida' Fox. 
Mas, afortunadamente, inúteis lhes foram os esforços. O 
efeito moral do “exposé” não pôde ser maior. Margarida 
Fox, cheia de emoção (não era para menos), dirigiu-se, 
do palco, ao seu auditório e disse-lhe as razões seguintes, 
que extraímos do livro mencionado (págs. 75 a 77). “Berh 
sabem as pessoas aqui presentes que fui eu uma das prin
cipais causas instrumentais na perpetração da fraude Es
pirita que se impôs ao público por demais confiado”.

“Isto foi a maior dor de minha vida, e, ainda que tar
de, estou agora preparada para dizer a verdade, toda a 
verdade e só a verdade, com o auxilio de Deus”.

“Haverá, sem dúvida, muitos que me desprezarão por 
semelhante logro, mas, se conhecessem a infortunada his
tória do meu passado, a agonia em que tenho vivido è a 
vergonha que tudo isso me tem causado, creio que, antes 
que me censurarem, se apiedariam de mim. .

“A atitude que por tanto tempo mantive foi^me im
posta na infância, quando, em razão do meu caráter ainda 
não formado e da minha mente ainda não desenvolvida, me 
era difícil poder distinguir entre o bem e o mal.

“Arrependi-me quando cheguei à maioridade. Contudo, 
guardei silêncio, porque me intimidaram e fui forçada; e em 
meio a uma vida de adversidade amarga escondi, o meljior 
que pude, a vergonha da minha falta. Mas agora, graças 
a Deus, que me despertou a consciência, acho-mè capaz de 
revelar a fatal verdade, a ignominiosa fraude que tem feito 
murchar tantos corações e tem esgotado tantas vidas cheias 
de esperança.

“Aqui estou esta noite como uma das. fundadoras do 
Espiritismo, para denunciá-lo como uma fraude absolufa 
do princípio ao fim, como a mais mórbida das superstições 
e a blasfêmia mais malvada que o mundo já conheceu.

“Suplico-lhes me prestem atenção e me perdoem, se 
posso tornar-me digna com o passo que vou dar. Suplico- 
lhes também estenderem-me a mão e ajudarem-me a Seguir 
pelo bom caminho que comecei a trilhar”. '

A essas palavras tão sentidas, saídas do fundo da 
consciência daquela infeliz mulher, seguiu-se a demonstração 
experimental da fraude, da qual deu minuciosa conta o “New 
York World” do dia seguinte e fòi, em resumo, como segue:

34 Carlos Mariadé Heredia, S. J.
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“Um banquinho.de madeira de quatro pés, que servia 
de caixa. de ressonância, estava em frente dela. Diante de 
toda a assistência ela tirou o sapato do pé direito e colo
cou-o em cima do banco. Podia-se ouvir voar uma mosca. 
De repente puderam perceber-se, com toda clareza em todo 
o salão, pancadas secas e curtas, que se repetiram .várias 
vezes â vontade da famosa médium. A pedido dela subiram 
ao palco três doutores do auditório e examinaram-na deti- 
damente enquanto ela produzia os famosíssimos “raps”, 
aquelas pancadas misteriosas que durante quarenta anos ha
viam assombrado tantos milhares de pessoas, tanto no Novo 
como no Velho Continente. A comissão de doutores decla
rou que a causa daquelas pancadas não era outra senão 
o estalido das falanges do dedo grande do pé de Margarida 
F o x ... Nesse ínterim, Catarina Fox, a outra fundadora do 
Espiritismo, estava sentada num dos camarotes à vista de 
todos, assistindo abertamente a tudo quanto dizia a irmã. 
Ruíra o fundamento do Espiritismo perante a silenciosa as
sistência que presenciou a famosa experiência”.

Reflexões Psicológicas.

A retratação pública das irmãs Fox não acabou, nem 
de longe, com o Espiritismo. Os Babilónios da época atual 
não se deixaram vencer pelos de antigamente, e levantaram 
uma terrível celeuma contra as irmãs Fox, acusando-as de 
ébrias e tjrando judicialmente os filhos a Catarina, para 
que esta, levada pelo amor materno, transigisse com os 
Espiritas e “se retratasse do que dissera”, prometendo-lhe 
que, se o fizesse, lhe devolveriam os filhos. E efetivamente 
ela se retratou. Mas de haver produzido os “raps” públi
camente “por meio dos estalidos do dedo grande do pé”, 
não pôde retratar-se. O fato “tranchant” lá estava.

Os Babilónios modernos lançaram-se contra o novo 
Daniel que revelara a fraude espirita, e teriam querido dar 
cabo das Fox, mas lograram tão-sòmente uma retratação 
tardia.

Isto nos lembra os versos de Campoamor:
O mundo sempre teve uma só figura,
Nem de senso melhora nem de estado.
Quem olha para o passado,
0  futuro conjetura.

3* «
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Psicologia da Decepção. 1

Ao ler que as irmãs Fox, estalando os dedos dos pés, 
levaram enganando a Europa e á América durante “qua
renta anos”, não faltará quem diga: “Isso não é possível, 
a tanto não chega a credulidade humana, pelo menos nos 
tempos presentes. Que lá na época de Daniel os Sacerdotes 
de Bei enganassem os Babilónios, pode-se admitir sem di
ficuldade; que durante os séculos de ignorância as Bruxas 
fizessem sua colheita nas massas de nações supersticiosas, 
vá lá; ademais, que as Fox ainda houvessem embaído mui
tos crédulos, não é estranho; mas que se chegue a enganar 
de maneira tão pueril a gente sábia e instruída dos nos
sos dias, isto não se pode crer”. E, sem embargo, a His
tória se repete e continuar-se-á repetindo enquanto o mun
do for mundo. Remetemo-nos às provas. ' í

No ano de graça de 1854, nasceu na cidade de Mar
selha, França, Gabriel Jogand, mais conhecido pelo seu 
pseudónimo de Léoh Taxil. Conquanto pertencente a uma 
família católica e educado Cristãmente, mal Chegou à maio
ridade começou a atacar com tanta violência a Religião em 
geral e pessoas privadas em particular, que teVe de pagar 
não poucas multas, indo parar, mais de uma Vez, na ca
deia. Em 1881 ingressou na ‘ Maçonaria, onde ficou menos 
de um ano. Ôuránfe outros três procurou, inútilmente, no
tabilizar-se de algum modo, sem consegui-lo. Sàbitamente, 
em 1885, “voltou ao abandonado redil da Igreja”, causando 
a sua conversão não pouco rumor. Como testemunho de 
arrependimento, começou a publicar suas revelações contra

i) A falta de outra palavra melhor, usamos do substantivo 
decepção no sentido de “engano psicológico”, embora não seja este 
o significado comum d a  palavra. O engano psicológico é o fe
nômeno pelo qual nos equivocamos, ou percebendo o que não exis
te, ou não percebendo o que existe.

; Capitulo V.
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a Maçonaria, pregando ao pelourinho, sem medo algum, 
os I. I..-. ■ . . ; ' ■ ■

Os crimes nefandos ique revelou, os inúmeros e concre
tos testemunhos que aduziu contra os Mações, em folhetos 
e livros cheios de estampas esclarecedoras, tornaram-no um 
dos escritores mais populares na França e no estrangeiro, 
Com piedade filial foi a Roma pedir a Leão XIII a Bênção 
ApbstóHca para continuar lutando contra os Mações e con
tra toda espécie de sociedades secretas ou diabólicas. Bis
pos, Padres e católicos proeminentes da França e do es
trangeiro prestaram-lhe generoso apoio, com o que a sua 
popularidade cresceu como a espuma. Por doze anos pu
blicou, um após outro, artigos e livros em estilo tão fasci
nante que, apesar de estarem eivados de “documentos", 
seus escritos eram devorados com avidez por inúmeros lei
tores. Foi ele quem desmascarou os Mações, provando até 
à evidência, com testemunhos antigos e modernos, que as 
Lojas eram centros do mais horrível e sangrento culto Sa- 
iânicp. O Demónio em pessoa assistia àqueles conciliábulos 
secretos, recebendo dos Mações um culto abominável e sa
crifícios espantosos. Suas revelações eram fundadas tanto 
em documentos como na sua própria experiência. Áli esta
va, se não! Diana Vaughan, Sacerdotisa dos Mações,, por 
quem Satanás se enamorara doidamente e de quem hou
vera um filho... o futuro Anticristo. . .  Mas já não era 
só ele: vários outros o acompanhavam na sua obra colos
sal, contando-se entre eles o alemão C, Hackes, conhecido 
pelo pseudónimo de Dr. Bataille. Foram eles que descobri
ram os misteriosos templos de Calcutá, Washington, Nápo
les e Charleston, onde se tributava a Satanás um culto tão 
obsceno como abominável, em nada inferior ao que o Es
pírito das Trevas recebia no interior do Rochedo de Gi
braltar, nos labirintos da Cova de Mammouth em Kentuck^, 
e no Místico Templo Diabólico de Singapura. Para compro
var suas asserções — referimo-nos em especial à monu
mental obra “Le Diable m  XIX Siècle ou Les Mystères du 
Spiritisme” (“O Diabo no Século XIX ou os Mistérios do 
Espiritismo”), editada pelo Dr. Bataille — publicou os re
tratos de mais de vinte Diabos com os respectivos nomes. 
Textualmente assim diz: "Les principaux démons, tels qu’ils 
apparaissent d! ordinaire, d’après les diverses constata-
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tions". * Esta epígrafe aparece por baixo de cãda um dos, 
“retratos, autênticos dos diabos". Numa palavra, suas obras 
são uma verdadeira Enciclopédia Diabólica, achando-se nela 
reunidas, com toda aparência de verdades-históricas, quan
tas fábulas, lendas, contos e romances se hão escrito a res
peito 'das comunicações visíveis de Satanás com os mor
tais. O fato de haver identificado a Maçonaria com o Sá- 
tanismo valeu-lhe calorosos elogios e náo pouco dinheiro, 
e, como se fora uma das maiores autoridades conhecidas 
sobrè esse ponto, Léon Taxil foi convidado a tomar parte 
no Congresso Antimaçônico celebrado em Trento em 1896; 
Aii recebeu uma ováção...

Doze anos Léon Taxi! e os seus levaram enganando 
principalmente o público inteligente e religioso, que com 
facilidade- assombrosa engolia os seus bem preparados em
bustes. Mas, como tudo tem fim neste mundo, também o ti
veram os logros desse grande “mistificador”. O mais curio
so foi que o fim veio não porque algum dos inúmeros lei
tores de Léon Taxil tivesse descoberto a fraude—' se bem 
que não poucos chegassem a suspeitá-la e alguns talvez até 
a tê-la por certa — mas porque seu companheiro, o Dr. 
Bataille, cansado de enganar, tirou por si mesmo a más
cara, proclamando o seu desprezo pelos católicos e decla
rando que tudo aquilo era um solene embuste. , Foi isto o 
que fez abrir os olhos a não poucos, que então “começaram 
a desconfiar de Taxil". Mas este, apesar das expiicitas de
clarações de seu companheiro, prosseguiu na “sua obra 
antimaçônica e anti-satânica”, animado pelos seus inúme
ros admiradores que citavam seus escritos “cheios de do
cumentos" (?) como uma das obras mais autorizadas na 
matéria. , '

Mas afinal aquele embusteiro, que tanto se rira da cre
dulidade dos seus leitores, quis gozar do efeito teatral que 
faria neles a sua declaração formal de que tudo aquilo fora 
um logro de primeira classe. Para este dramático desfecho, 
anunciou uma grande Conferência no edifício da Sociedade 
Geográfica de Paris, na qual apresentaria em público Diana 
Vaughan, de cuja existência muitos já começavam a duvi
dar. Chegado o dia, perante uma multidão enorme, subiu

*) “Os principais demónios, tais como aparecem geralmente, 
consoante as diversas verificações”.
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Ttt&^sòzinho” ao tablado e ali, com um topete colossal, 
declarou, sem ambages, que “toda a mia obra durante doze 
anos tinha sido uma sofcne mistificação". Mais ainda: tio  
irónica como cortêsmente, agradeceu à imprensa católica e 
aos abades e dignitários eclesiásticos o “grande auxilio que, 
de^palavra e por escrito, lhe haviam prestado na sua gran
de obraantimaçônica e anti-satânica.,

Esta declaração, tão descarada como explicita, caiu co- 
mó uma bomba. A princípio os seus admiradores negaram 
a autenticidade do fato. Mas logo, já não podendo negar 
este, disseram que “Léon Taxil renunciara à verdade...”

Principiaram então as discussões sobre a autenticidade 
das obras de Taxil, e muitos, com uma candidez própria 
de Babilónios de puro sangue, afirmavam que “as obras 
Úe Taxil eram autênticas, pois havia nelas fatos perfeita
mente comprovados e históricos". Claro está que “nas obras 
desse embaidor tinha que haver muitos fatos comprovados 
e históricos, pois estes eram precisamente a base do seu 
logro. Mais ainda: com habilidade notável, publicou ele não 
poucos protestos de algumas pessoas que diziam ser uma 
calúnia o que delas se havia publicado em tal ou qual es
crito de Taxil ou de seus colegas. Estes, “com toda inte
gridade publicavam o protesto e apresentavam suas des
culpas à pessoa agravada, assegurando que só queriam pu
blicar a verdade e só a verdade; e, se bem que, como qual
quer homem, também pudessem ser enganados, estavam 
sempre dispostos a reconhecer o seu erro se lhes demons
trassem a falsidade deles com documentos autênticos”. Esta 
grande prova de integridade confirmou muitíssimos na cren
ça da “veracidade daqueles refinados embusteiros”.

Hoje em dia, embora ainda restem Babilónios que 
creiam em Taxil, as obras do famoso “mistificador" sãe 
tidas pelo que valem, quase ninguém as lê, e, se alguém as 
folheia, não pode deixar de sorrir ao notar o descaramento, 
o aprumo e a astúcia com que elas estão escritas; mas, 
afora isso, ninguém que tenha um pouco de senso comum 
lhes dá qualquer valor.

Quisemos citar este caso não só para provar “como é 
fácil ser enganado nesta classe de assuntos”, como também 
para termos um exemplo “típico” em que possamos estu
dar a psicologia da decepção.
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v  A decepção pode serproduzida, de. mwtft$rmaiieiMi*, 
0»a$ uhradas mais curiosds é a p rq d w id » p o r“8ugemão£> 
Tome-$e, por exemplo, uma moeda que possa ser fàcilmet*' 
te escamoteada ̂ atre os dedos indicador e polegar. Com -O 
bráço estendido descreva-se um quarto de <frcuk>  ̂atisaado 
á  moeda ao teto. Repita-se esta ação consecutivamentequ*- 
tro vezes e, escamoteando então a  moeda, repita-se; pela 
quinta vez o mesmo movimento já sem a moeda nam ão, 
fazendo no final o movimento de mão que fariamos como 
sè na realidade atirássemos a moeda ao alto, tendo o cui
dado de fixar o olhar no teto, como se com eie seguíssemos 
a moeda. Não vendo esta na nossa mão e atendendo a 
que o nosso, olhar está fito no alto, os espectadores estarão 
seguros de qué realmente atiramos a moeda ao teto e que 
esta ali desapareceu, o que é inteiramente falso, pois a 
moeda está, suponhamos, num dos nossosf bolsos. Eis aqui 
unia decepção produzida: 1.°, pela repetição do mesmo mo
vimento, e 2.°, pela direção do nósSo olhar. Esta classe de 
dètepção, por movimentos falsos e pela direção do nosso 
olhar para o lugar onde falsamente se supõe estar o objeto 
desaparecido, ê usada com muitíssima frequência pelos 
prestidigitadores. E’ paralelo o caso quando um escritor cita 
um, dois e três fatos que sabemos serem verdadeiros e. narr 
rando em quarto lugar, como certo, um fato parecido, mãs 
falso. v

Para que um escritor seja acreditado pelo públiçç, 
deve persuadir este não só de que “diz o que sabe”, como 
também de que “o que sabe é a verdade”. Com este obr 
jetivo Léon Taxil aduziu nos seus escritos fatos conhecidos 
pòr muitos, e tidos como verdadeiros: Contou a sua expe
riência, verdadeira ou fingida, em casos tidos como certos, 
donde, por sugestão, deduziram os leitores que Taxil dizia 
o que sabia, e que o que Taxil sabia era certo. Para ma
nifestar a sua sinceridade, com refinada hipocrisia foi ter 
com Leão XIII para lhe pedir a bênção para lutar contra 
os Mações, “inimigos da Igreja” . Este ato de hipocrisia, 
que Taxil teve o cuidado de que chegasse aos ouVfdos de 
todos “não por conduto dele”, mas pelo da' imprensa ca
tólica, que com a maior boa vontade e sem suspeitar tama
nha baixeza acolheu como certa “a conversão e o arrepen
dimento daquele tratante”, influiu na mente de inúmeras 
pessoas e as dispôs â aceitar como certas as “famosas re-
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velações” daquele cavalheiro de Indústria; Suá obra toda 
está cheia de rdatos ou evidentemente certos ou tidos cò*- 
aso ta^t, com os quais vão misturadas e “falsamehte do
cumentadas” inúmeras patranhas e balelas as mais nés
cias, que de logrou tornar críveis por esse sistema de “su
gestão”. , - . ■ ' . - - ■ ■ -

Talvez não poucos dos nossos leitores ainda tenham 
«femo cert£ a existência do “famosíssimo Templo Diabó
lico em Charleston, E. U.”, criadô pela imaginação daquele 
mistificador. A psicologia deste “embuste” é digna de ser 
estudada. No ano de 1886 houve em Charleston um terrível 
terremoto, sem precedentes na história dos Estados Unidos 
até aquela época. Muitíssimas pessoas atribuíram-no a um 
castigo especial de Deus. Valendo-se desta impressão, Taxil 
declarou que “efetivamente aquele terremoto fora um justo 
castigo”, pois naquela cidade existia o mais nefando Tem
plo Satânico, onde o Espírito das Trevas recebia um culto 
abominável. • E, é claro, as pessoas acreditaram em Taxil, 
que aduziu documentos falsos, que ninguém ia comprovar, 
e todos admitiram “como um fato” a existência de tão fa
moso Templo.

Seria mister escrever vários livros se quiséssemos ana
lisar, ainda que sumàriamente, os soleníssimos embustes pu
blicados nos vários volumes que aquele homem deu à es
tampa. Mas, para amostra, basta o acima dito.

E foi assim, misturando o verdadeiro com o falso, que 
a “grande mistificação” de Taxil chegou a assumir propor
ções extraordinárias, cujos efeitos ainda perduram, pois não 
faltam ingénuos que aduzam como argumento da verdade 
das “falsidades de Taxil” os casos certos inseridos nos 
seus escritos. Isto foi feito assim justamente para enganar 
os crédulos.

Reflexões Psicológicas.

Era misturando o verdadeiro com o falso que, no tem
po da guerra mundial, os jornais nos faziam engolir uma 
infinidade de notícias que convinham aos diversos gover
nos, conquanto não fossem certas. O fundamento da De- 
cepção está “precisamente na mistura atinada e metódica 
de fatos certos com mentiras dissimuladas”, que fazem crer
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que todos os fatos sio  verdadeiros porque uns quantos o 
são. O t vendedores ambulantes costumam praticar com fre
quência esta maneira de enganar, pondo, por exemplo, na 
parte superior do cesto frutos belíssimos, enquanto enchem 
o  espaço que não se vê com frutos de qualidade muito in
ferior. A verdade serve como isca no anzol da decepção 
para os inúmeros Babilónios nascidos no minuto psicológi
co. E’ isfo, nem mais nem menos, o que se tem passado 
com o Espiritismo, como breve veremos.
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Os Escritores Sobre o Espiritismo.

A História da Espànha, do P. Mariana, é uma obra 
clássica, e ninguém pode negar-lhe o imenso mérito de 
ter sido a primeira no gênero publicada em romance. Por 
isto se chamou justamente ao autor o Pai dos modernos 
historiadores espanhóis. Mas nem por isso se creia que 
tudo o que o P. Mariana afirma em sua história seja ri
gorosamente certo. Por motivos que não vem ao caso adu
zir aqui, encontram-se em dito livro, do mesmo modo que 
nos de quaisquer outros historiadores dos séculos passa
dos, muitos fatos inexatos, exagerados ou totalmente fal- 
sós. Pois bem, quem, sem levar em conta isto, copia, por 
exemplo, de Mariana os fatos sem discuti-los, expõe-se a 
não se sair muito airoso das mãos dos modernos críticos. 
E o que se diz de Mariana pode dizer-se de uma infinidade 
de autores não só de história como também das matérias 
tnais variadas, quando nas páginas de suas obfas admitem, 
como certos, fatos não comprovados. E, se os escritores são 
homens de autoridade, o mal cresce de ponto, porque, fun
dando-se na integridade deles, os leitores dão como certos 
os fatos qiie, sem examinarem nem discutirem, eles deram 
a público como verdadeiros.

E este, por infelicidade, é o caso da grande maioria 
dos autores católicos que escreveram e continuam a escre
ver sobre o Espiritismo. Homens de engenho preclaro, de 
integridade incontroversa, estampam em suas obras, como 
se fossem certos, muitos contos Espfritas; outros vêm de
pois deles e, fundando-se-lhes na autoridade, os copiam, e 
assim se forma uma cadeia de autores respeitáveis e sisu
dos, que com seu nome dão peso àquilo que absolutamente 
não tem nenhum. Vamos a confirmar o nosso asserto com 
alguns exemplos.

Capitulo VI.
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0  livro do Dr. Lapponi “Hipnotismo e Espiritismo” é, 
de ordinário; tido em muito por grande número de escri
tores católicos, que o citam amiúde como autoridade em 
matéria de espiritismo, e ainda ma& amiúde é “copiado” 
por outros autores de menor nota. A conhecida probidade 
do doutor italiano deu muita autoridade ao seu livro, au
toridade que parece aumentar, para não poucos, quando 
lêem em continuação ao seu nome: “Médico de Câmara do 
Papa Leão XIII e de S. S. Pio X” . . .  *

Ora, no mês de Abril de 1906 escrevia o doutor Lappo
ni o prefácio da segunda edição do seu livro, da qual foi 
feita a tradução inglesa que tenho diante, e essa segunda 
edição fora revista pelo autor. E, sem embargo, o bom dou
tor admite como .autêntico o caso das Fox, tirando-o de 
Emma Hardinge, dezoito anos depois da pública retratação 
e explanação das duas irmãs. -

No capitulo primeiro, parágrafo segundo, número dez, 
do seu livro, Lapponi copia, com todas as inexatidões de 
que está cheia, a narração de Emma. Essa mulher erà uma 
médium, como ela própria' o diz na sua dédicatória aos 
Espíritos. Seu livro, que consta de mais . de 500 páginas, é 
uma mixórdia de balelas, fatos fabulosos e toda claSse de' 
comunicações com o mundo dos Espiritos, sem proyas só
lidas de espécie alguma, baseadas todas no seu próprio te s 
temunho ou no de outros médiuns como ela. Se ós saoéf- 
dotes de Bei tivessem escrito um livro contendo os milagres 
do seu idolo, para qualquer pessoa sensata teriam tido- a 
mesma autoridade que essa mulher quando trata dos acon
tecimentos Espiritas. E’ mister ler o livro para convencer- 
se disto. Pelo que, cremos qué nem o doutor Lapponi nem 
os outros muitos autores que a citam leram com vagar èsss 
obra.

Seguindo os passos do doutor Lapponi, vemos em 19L3 
o beneditino D. L. Lanslots, Prefeito Apostólico do Tfansvaal 
do Norte, que no cap. 2.° do seu livro “Spiritism Unveiled", 
(“Espiritismo Revelado”), da página 13 à página 19, nos 
transcreve a  mesma história das Fox, com as mesmas ine
xatidões de Lapponi^ admitindo como certo o fato, apesar 
de chamar ao seu livro “A criticai examination of some 
abnormal psychic phenomena”, isto é, “Exame critico -de 
alguns fenômenos psíquicos anormais”.
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 ̂ Em 1916, o P. Eustáquio Ugarte de Ercilla, S. J., pu- 
biicava em Barcelona o seu livro “O Espiritismo Moderno”. 
Na página 26 encontramos, vertida para o castelhano, a 
mesma história das Fox, dando como fonte, entre outras, 
Èmma Hardinge, a qual, diz o autor, “é citada por muitos 
autores” (pág. 29, nota).

Finaimente, em 1917, o P. Lucien Roure, S. J., toman
do-o, em compêndio, de Ernest Bersot, conta-nos, como au
têntico, o mesmo caso das Fox. (Le Merveilleux Spirite, 
pág. 8 ) .i  ‘

Consoante o que vimos nos capítulos anteriores, as ir
mãs Fox expuseram públicamente a fraude em 1888. Mas 
já desde o ano de 1850 os doutores Flint, Lee e Coyenty, 
de Buffaló, haviam examinado as Fox e declarado que os 
ruídos procediam do estalido das juntas. E este parecer 
foi publicado e bem conhecido pelos que realmente e com 
sinceridade se interessavam pelo descobrimento da verdade. 
Daqui se vê que o relato de Emma Hardinge, publicado em 
1870, absolutamente não foi sincero; mas, fosse o Que fosse 
desse relato, mais do que suficiente para deitar por terra 
essa e outras histórias ainda melhor urdidas é a pública e 
espontânea retratação das Fox, em 1888, a que se seguiu 
a publicação do livro anteriormente mencionado, do qual 
se tornou a fazer outra reimpressão em 1897, apesar dos 
esforços que os espiritas tinham feito para acabar com os 
exemplares.

Sendo o caso das Fox o Princípio e Fundamento do 
atual espiritismo, tem uma importância extraordinária esse 
acontecimento, que, a ter sido certo, teria dado fundamento 
à hipótese espirita.
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_ *) No seu livro “Le Spiritisme d’aujourd’hui et d’hier”, copian
do o P. Thurston, que por sua vez o copia não sei de quem, 
mas certamente não do livro original das Fox escrito por Davenport 
- r  “Tbe Death-Blow to Spiritualism”, do qual tiramos principal
mente a nossa informação, diz o P. Roure que as Fox tinham 
de 14 a 15 anos quando começaram a sua fraude, o que é falso. 
Pará logo formula a questão de saber se todos os fenômenos pro
duzidos pelas Fox foram ou não sempre fraudulentos. — Ao que 
responde, “guiado pela mão do P. Thurston, que houve de tudo, 
de falso e de verdadeiro, e assim o crê pela retratação forçada 
de Catarina Fox”. Clarámente se vê que nem o P. Roure nem 
O P. Thurston leram o livro “originar das Fox; porque, se o 
tivessem lido, não lhes restaria dúvida de que “tudo foi fraude”, 
como afirmamos anteriormente.
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Não compreendemos, pois, como. escritores de tanta 
nota possam ter dado cabida em seus Bvros a história se
melhante, que há tantos anos está púbiicamente desacre
ditada. ,

E ainda mais nos chama a atenção que, tendo tido al
guma notícia, inda que vaga, da fraude das Fox, tanto o 
P. Ugarte como o P. Roure não tivessem reproduzido essa 
história com a devida reserva, se tal reprodução lhes con
vinha para o seu propósito. (Vide: O Espiritismo Moder
no, pág. 467, e Le Merveilleux Spirite, pág. 8).

Insistimos nisto porque com frequência temos obser
vado que de palavra ou por escrito costumam alguns cató
licos citar os nossos autores, que relatam tal ou qual fato, 
como se foram fontes tão fidedignas que não se pudesse 
duvidar, não da integridade ou veracidade deles ao rela
tarem o que acreditavam certo, mas da autenticidade da 
sua informação sobre tal ou qual ponto.

Se todos os nossos escritores se dessem o trabalho de 
examinar detidamente os fenômenos espiritas, encontrariam 
uma série admirável de falsidades admitidas como fatos 
verdadeiros e explicadas com a maior seriedade por auto
res, por outro lado, de muito senso.

Para entretenimento ■ dos leitores sensatos e escarmen
to dos crédulos, vamos dar mais alguns exemplos de Como, 
podemos ser enganados com a maior facilidade nessa classe 
de fenômenos, se à ingenuidade da pomba não juntarmos 
a astúcia da serpente e a desconfiança do veado.

Quando se trata de empreendimentos extraordinários, 
especialmente em questões de mecânica, fazemos dos ame
ricanos uma ideia como se para eles não houvesse impossí
veis. Coisa parecida se passa com muitos, relativamente aos 
Hindus ou Industânicos, quando se trata de Teosofia, Mar 
gia Negra, Hipnotismo e fenômenos afins. Desde que Mar 
dame Blavatsky pôs em voga os Mahatmas cercando-os de 
uma aura preternatural; desde que os Gurus nos falam dos; 
Devas, do Kamaloka, do Devakan e dos mistérios do Raja- 
Yoga, uma porção de Babilónios, com as grandes bocas 
abertas e o pequeno encéfalo comprimido pelo peso de se
melhantes palavras, não podem deixar de ver nos Hindus 
uma raça muito superior em matérias teosóficas, e sobre
tudo no domínio das forças ocultas da Natureza! Más o
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nurt está em que não só os Babilónios por nascimento ou 
por educação, porém muitas outras pessoas, como viajantes 
inteligentes e zelosos missionários, que “ouviram” contar 
o que os Faquires fazem na índia, ou quiçá pessoas, coim> 
Jacolliot, que viram os prodigios desses seres misteriosos, 
têm feito suar os prelos com as suas maravilhosas e nunca 
ouvjdas descrições de fenômenos incompreensíveis que, por 
este simples fato, eles classificaram entre os fenômenos Es
piritas. Se temos de dizer a verdade, não vemos como a 
maioria dos “fenômenos extraordinários” dos Faquires posr 
sam ser considerados como fenômenos psíquicos por qual
quer pessoa, que entenda da natureza destes; e, todavia, 
quase todos os nossos autores que recentemente escreveram 
livros sobre o Espiritismo dedicam páginas e até capítulos 
ao estudo de ditos “fenômenos”, com o que ainda mais 
complicam a emaranhada série de fenômenos “Espiritas”.

No curiosissimo capítulo do seu livro “Hypnotism and 
Spiritism”, antes citado, o excelente doutor Lapponi, sob a 
epígrafe “Fenômenos próprios do Espiritismo” faz-nos a 
mais detalhada descrição do que “ele imagina” ser uma 
sessão espirita, como se a tivesse visto com os próprios 
olhos. No número três desse capitulo dá-nos ele conta da 
famosa “dança das folhas” dos Faquires, que parece ter 
particular poder para atrair a atenção de vários dos nos
sos autores sobre o Espiritismo, pois quasè todos eles a  
citam, e o mesmo sucede com o fenômeno do “prodigioso 
crescimento de uma planta -em poucas horas”. Mas nenhum 
outro fenômeno dos Faquires é por esses autores conside
rado de maior importância do que a morte aparente, tanto 
pelo extraordinário do caço, como pelo bem comprovado 
que está dito fenômeno.2 ■

Conquanto este não se possa considerar como um fe
nômeno realmente psíquico, queremos aqui tratar dele, pelo 
fato de dele tratarem geralmente os nossos autores.

O caso é verdadeiramente curioso, e contá-lo-emos em 
poucas palavras. Há na índia “alguns” Faquires que “em 
certas ocasiões” se têm deixado enterrar vivos, depois de 
serem hipnotizados. Passados vários dias (em alguns casos

2) Veja-se Fr. Lanslots, O. S. B., livro citado, pág. 84, cap. 
VIII: “The Fakir of índia” ; e “O Espiritismo Moderno”, do P. 
Ugarte de Ercilla, pág. 438 e seguintes, cap. X, “As maravilhas 
dos Faquires”.
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âté om mês, e em raríssimos até dez meses), ficando de
baixo da terra, voltaram à vida, oú, melhor dizendo, acor
daram do seu prolongado letargo ao serem desenterrados. 
O fenômeno é surpreendente, como diz o P. Ugarte, e, co
mo acrescenta o P. Lanslots, “pareceria incrível se não fos
se relativamente frequente e testemunhado por pessoas to
talmente dignas de confiança”. Além do oficial iftglês 
Osbome citado tanto pelo P. Lanslots como pelo P. Ugarte, 
que dá conta desse extraordinário fenômeno, queremos ci
tar o prof. S. S. Baldwin, que por haver exercido a ma
gia na Índia era chamado o Mahatma Branco e respeitado 
pelos próprios Mahatmas. Seu relato coincide com os an
teriores, apenas acrescentando um ponto sumamente im
portante, que encerra outro fenômeno não menóS notável, 
do qual não fazem menção os autores citados.

Certos Faquires, depois de passarem anos e anos fa
zendo exercícios de respiração pausada, procurando suster 
o, fôlego pelo maior tempo possível, chegam a um grau em 
que quase não necessitam de oxigénio para a respiração 
quando se acham num estado hipnótico especial muito pa
recido com a catalepsia. Por outra parte, praticam também 
abstinências muito prolongadas, comendo a princípio muito 
pouco e só de vinte e quatro em vinte e quatro horas. Vão 
alargando este período ao passo que diminuem o alimento, 
chegando a ficar muitos dias sem provar coisa alguma, a 
não ser um pouco de água. Quando, por anos de prática 
em ambos os exercícios combinadbs, adquirem uma resis
tência incrível, deixam-sé hipnotizar por outros faquires 
ou a si mesmos se hipnotizam fitando o olhar durante ho
ras inteiras na sua própria regiãp umbelical. Este processo 
de auto-hipnotismo não é novo, pois já em tempos anti
gos se conheceu uma seita cujos adeptos se hipnotizavam 
desse modo. A postura forçada, junto com a fixidez num 
só ponto, em razão da distorsão dos nervos ópticos, vem 
a provocar um estado hipnótico muito parecido com a ca
talepsia. Passam eles assim horas, em breve dias e final
mente semanas, custodiados constantemente pelos outros 
faquires. Quando um Conselho destes considera que se 
pode levar a efeito a experiência, enterram o faquir num 
sepulcro formado de lousas muito grandes, o que dá maior 
volume de oxigénio ao enterrado. Se o resultado é satisfa
tório, permite-se-lhe repetir a experiência diante dos estran-
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g e iro sq u eo  desejam* e que remuneram eonttíberafídàcfe 
,« 6  estranha cotno pèrigosa experiência. Vão esses faquires 
e »  |>equenc>s baadoS j>or diversas partes da índia e cos* 
ttttnam acampar não fònge çle alguns “buftgalows” ao lar
go dos caminhos mais frequentados, onde fazem suas di
versas sortes em plena luz, sob os raios de um sol abra- 
saddr. Quando encontram algum viajante que quer remu
nerar bem os seus serviços e têm entre eles alguns desses 
experimentados faquires, levam a efeito, com précauções 
extraordinárias, o enterro do faquir. Não se creia, porém, 
que isso fazem “todos” os faquires, nem com muita fre
quência, mas só alguns e raras vezes, quando as condições 
do tempo e de lugar, sempre levadas em conta pelos mem
bros do Conselho, lhes parecem favoráveis. Então cavam 
à vista do viajante uma cova de seis pés de profundidade 
e suficientemente folgada para porem nela o faquir. En
quanto uns faquires dirigem a abertura da cova, sob o sol 
abrasador da Índia, o viajante presencia nó “bungaiow” o 
processo da hipnotização do faquir^ que demora algum tem
po, até que a rigidez cataléptica se faz notar de maneira 
muito acentuada. A esta altura, e momentos antes de con
duzi-lo à  cova, um dos faquires recita certos ensalmos in
compreensíveis e põe uma espécie de mastique nos ouvidos 
do infeliz, para, segundo dizem, impedir que se lhe escape 
a alma. Uma vez terminados todos os preparativos e posta 
em ordem a cova, colocam nela o faquir e, cobrindo cui
dadosamente com uma grande pedra ou com tábuas mui
to grossas a cavidade onde ele descansa, jogam terra em 
cima e calcam-na com os pés, de sorte que não possa pe
netrar nem ar nem água dentro do sepulcro, Quando o 
viajante quer que o faquir enterrado dure por largo tempo, 
semeia-se trigo ou qualquer outro cereal sobre o sepulcro, 
pUra que o crescimento do mesmo demonstre não haver 
nlpguém refflovido a terra. Mais: circundam o sepulcro com 
uma cerca de arame em forma de jaula, o que não deixa 
lugar a uma fraudulenta intervenção exterior.

De ordinário, os viajantes ricos que querem estar se
guros de não haver nisso trapaça alguma colocam guar
das europeus de dia e de noite. Cada manhã o observador 
vai inspecionar minuciosamente a cerca de arame e o con
torno do sepulcro, para ver se descobre, sobre a terra hómi- 
da,* que é regada todas as noites, alguns sinais de haver
Fraudei Espiritai — 4 ,
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sidoremovida. Nada, absohitamente nada se encontra. Pas
sado o tempo prefixado, de sete, catorze, vinte e- u »  ou 
maia dias; à vontade do viajante, procede-se i  exumação 
do faquir. As vezes deve-se aguardar algo mais, pois os 
outros faquires, com o intuito de afastar qualquer suspeita, 
retiraram-se para longe, e é mister enviar-lbes uma men
sagem com três ou quatro dias de antecedência. Finalmtente 
chegam, e diante de todos tira-se a cerca, achando o tri
go crescido sobre o sepulcro sem o menor sinal de haver 
sido removida a terra em qualquer ponto. Um dos faquires 
manda retirar a terra, dirigindo pessoalmente essa delicada 
empresa, enquanto os outros rezam as suas orações ou en- 
sahnos, chamando os espíritos protetores do faquir enterr 
rado para lhes obter o auxilio. Por fim descobre-se a lousa, 
ou as tábuas, que, com cuidado extraordinário, são tiradas 
pelos outros faquires, e à vista do viajante e dos seus atô- 
nitos acompanhantes aparece o faquir enterrado, que mais 
parece, uma múmia. Retiram-no com muito cuidado, e entre 
vários o levam ao “bungalow” mais próximo, onde se pro
cede ao lentissimo processo da desipnotização. Ao cabo de 
algum tempo o faquir começa a mover os letárgicos rnem- 
brõs, abre os olhos cavernosos que parecem olhar o vácuo. 
Fazem-no beber algumas gotas de um líquido especial le
vado pelos outros faquires, e, depois de lhe fazerem urna 
espécie de massagem, ele se põe era pé, e com a caracte- 
rística zumbaia oriental faz ao viajante um profundo cum
primento. E’ reconhecido mèdicamente; o pulso está muito 
fraco, porém normal, e, depois de receber a bem ganha re
muneração, retiram-se os faquires, levando quase em triun
fo o seu herói e deixando o viajante sem saber como ex
plicar tão estranho fenômeno, sobre cuja autenticidade não, 
têm dúvida.

G fato é inegável; teríamos de rejeitar o testemunho 
humano como um dos critérios de verdade se negássemos 
o fedo. Isto não é possível se se pretende julgar com pro

bidade. A questão está em explicar esse fato. Alguns au-, 
tores inclinam-se a ver nele os efeitos da intervenção» dia
bólica, como o crêem alguns missionários que presenciaram 
o fato ou o ouviram referir por testemunhas oculares. Ou
tros, os espiritas, não duvidam de que ali se mostra a in
tervenção dos espíritos desencarnados. O P. Lanslots, 
O. S. B., ao terminar a narração que ele copia de Mirville,.
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> wj5ei EsprtttP, que por sua vez copia de Osbome, termina 
deste modo o capitulo precitado: “Os fatos menirfonados 
são prova suficiente de' que o Espiritismo moderno ainda 
tèm muito que andar para alcançar e competir com o Hin-- 
çju.. .  A sã razão compele-nos a aceitar a explicação qúe 
aparece todos os fatos.. .  Um exame destes, mesmo su- 
márío, prova de maneira definitiva que a sua causa deve 

. ser preternaturaT (págs. 96, 97, 170). Não estamos com
pletamente de acordo com o sábio beneditino, já que o P. 
Ugarte diz, com justíssima razão (o. c., pág. 446), qúe “são 
de notar várias coisas que excluem o milagre: a primeira 
é que o Faquir não morre, e assim não ressuscita; não 
morre porque sai da cova com calor vital conservado na 
cabeça, e porque ele mesmo declarou ter estado sonhando 
coisas prazenteiras”, e isto nos parece uma grandíssima ver
dade. A dificuldade está em esclarecer como dura tanto tem
po o letargo, e esta é a questão espinhosa que a si mesmo 
propõe o P. Ugarte, e responde: “Difícil é explicá-lo; mas 
a concentração do pensamento pode ter ajudado o letar- 
gi&do. Braid e Carpenter, que estudaram o sucesso, são-de' 
párecer que a prolongada suspensão da atividade vital nos 
Faquires provém do esforço feito para fixar a atenção no 
seu pensamento, como acontece aos hipnotizados e aos ex
táticos naturais”. E depois disto contínua fazendo uma re
senha dos variados exercícios que os Faquires fazem para 
adquirir essa insensibilidade que tem chamado tanto a 
atenção de muitos 'autores estudiosos do fenômeno. Mas, 
para nós, com perdão do P. Ugarte, isso não basta. Sem 
dúvida, deve haver alguma coisa mais, que ao observador 
se oculta. Que uma pessoa possa viver meses sem comer, 
vimo-lo recenfemente no ruidosíssimó caso de Mc Sweeny, 
o alcaide irlandês de Cork, que esteve sem comer mais de 
70 dias, até expirar. Mas, pelo menos, bebia água. Talvez 
<gue.no estado hipnótico seja possível ficar sem nenhum 
alhnento por tempo ainda mais largo. Ficando-se perfeita- 
mènte imóvel em estado cataléptico, não há perda de ener
gia, ou esta é quase imperceptível, e a única coisa que se 
requer é algo que conserve vivos os tecidos. E’ bem sabido, 
por outro lado, o poder reparador do sono, o que talvez pu
desse bastar para conservá-los. Isto pelo que diz respeito 
á falta jde alimento. Mas, e a respiração? Nos catalépticos 
a respiração “sensível” é nula. Isto não obstante, deve exis
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tir alguma maneira de absorção de oxigénio, seja através dos 
tecidos, como nas plantas» seja diretámente por iheio da 
boca e das narinas, como é o comum, posto que dé fhòdo 
imperceptível para o observador e em quantidades pór con
seguinte pequeníssimas. Note-se que sempre se proctira qué 
a  sepultura seja folgada, o que pode ser tenha jpor ob
jeto dar maior volume dè oxigénio ao enterrado. Por três, 
quatro ou cinco dias, talvez essa quantidade pudesse bas
tar, tendo em conta o que havemos indicado; mas por um, 
dois ou dez meses, parece quase impossível. Não sabémos 
se o leitor terá reparado no que dissemos mais .acima, isto 
é, que, “momentos antes” de enterrarem o Faquir, enchem- 
lhe os ouvidos còm certa massa de composição desconheci
da. Ágora perguntamos: não será possível que dita subs
tância contenha em sua composição, suponhamos, algumas 
ervas carregadas de potassa misturada com outros ingreT 
dientes, a qual, “absorvendo o anidrido carbónico” que o 
faquir elimina poderia manter respirável por um tempo mais 
largo a pequena quantidade de ar encerrada nó ataúde? 
De maneira semelhante hão se procede para a purificação 
do ar nos submarinos? Se isso fosse certo, teríamos expli
cados os dois fatores necessários para a conservação da 
vida: o sono reparador hipnótico e a purificação do ar .para 
que o sepultado possa respirar. E será esta a ver ‘ ' 
solução?

Reflexões Psicológicas. -’/v

A moderna crítica histórica assentou como princípio 
que “para escrever história não basta o haver lido alguns 
quantos livros sobre a matéria de que se trata e sentar-se 
logo a encher laudas” ; é necessário empregar largas horas 
em bibliotecas e arquivos, rebuscando documentos que de
vem passar-se depois pelo crivo de uma rigorosa hríticâ. 
Distinguir claramente o lendário, o provável e o certo. En
fim, passar vários anos revendo e corrigindo um manuscrito 
antes de dá-lo à impressão. Porém muitos escritores sobre 
o Espiritismo têm tido até agora o privilégio de abalançár- 
se a publicar livros sobre esta matéria só com haverem lido 
uns quantos livros semelhantes ao do Dr. Lapponi, dei
xando o resto encomendado à fecundidade da imaginação e 
áõ brilhantismo das suas bem aparadas penas.
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; * Capitulo VII.

0 o Poder “Ouscópico” dos Faquires.

Por ocasião do sepultamento do faquir, o Pròf. S. S. 
Baldwin, conhecido pelo nome de Mahatma Branco, que 
parà distingui-lo dos outros Mahatmas lhe davam os Hin- 

, dus, pôde observar outro fenômeno não menos extraordi
nário, que podíamos chamar de “penetração da matéria”. 
Intrigado cem o problema da ressurreição do faquir e de
sejando ver outros fenômenos para analisá-los, como já o 
fizera com quase todos os fenômenos produzidos pelos fa- 
quires, indicou a estes que lhes daria uma boa quantia 
dê* rupias se levassem a cabo outro portento tanto ou mais 
admirável do que o que ele. acabava de presenciar. Esti
mulados, os faquires decidiram fazer a prova còm o mes- 
fnó indivíduo que antes haviam enterrado. Abre-se uma nova 
sepultura noutro lugar e nela enterram de novo o faquir, 
tomando o professor precauções extraordinárias para não 
ser enganado. Ainda estavam deitando terra sobre a cova, 
quando o Mahatma Branco sentiu que alguém lhe tocava no 
ombro. Virou a Cabeça e com assombro extraordinário en
controu-se nada menos do que com o faquir que supunha 
enterrado a seus pés. Os outros lhe explicaram que aquilo 
era efeito da sutileza a que chega a matéria depois de lar- 
g§g meditações e penitências, podendo o corpo humano, sem 
gffflde dificuldade, penetrar e ser penetrado por outros cor- 
POS.V Não tornava o Professor a si do seu assombro, mas, 
temendo um logro, mandou que logo abrissem a sepultura.' 
Abriram esta, com efeito, levantaram a pedra que cobria o 
faquir, mas este já lá não estava.. .  em pouquíssimos ins- 

' tantes tinha penetrado a terra ainda frouxa da sepultura e 
saído à superfície sem a menor dificuldade, em aparência.
. - O Professor Baldwin era um prestidigitador america
no que foi à índia com o intuito de estudar os famosos

1
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fenômenos produzidos' pelos faquires e ver se na realidade 
eram extraordinários ou apenas ardis daqueles Hindus. Aos 
poucos foi ganhando a confiança de vários grupos de fa
quires aos quais maravilhava com suas sortes, “incompreen
síveis para eles”. A troco de ensinar-lhes algumas destas, 
mas principalmente dando-lhes Uma boa quantidade de 
rupias, conseguiu Mr. Baldwin ir descobrindo um a um os 
ardis de que Os faquires se valiam para efetnar, «eus "ex
traordinários fenômenos”, e, de volta aos Estados Unidos, 
publicou em 1885 um livro chamado “The Secrets of 
Mahatma Land Explained” (“Os segredos da terra dos 
Mahatmas explicados”). Nele conta e explica o crescimento 
de plantas em muito poucas horas, a dança das folhas e 
outros fenômenos que, na Europa e na América, tanto de
ram que pensar a não poucos escritores,, atribuindo-se es
ses “fenômenos” a forças ocultas supostas controladas pe
los faquires!!

Vendo o professor Baldwin que, em menos de cinco 
minutos o faquir safra do sepulcro, pensou' primeiro que 
talvez o tivessem hipnotizado ou distraído para não ver 
quando aquele homem se escapasse da sepultura. Mas sua 
esposa, que estava no “bungalow” vizinho, onde habitavam, 
seguira todos os movimentos dos outros faquires e nfto 
notara nada de anormal. Afastada, pois, a ideia de se fea- 
ver o faquir escapado do sepulcro antes de ser realmente 
enterrado, pôs-se o Professor a pensar, como já fizera nhâ- 
tas vezes, de que maneira poderia produzir o mesmo fe
nômeno, pois estava seguro de que este, como todos os 
restantes, era simplesmente uma burla de natureza tão óbvia, 
que “justamente por isso” não lhes ocorria a solução aos 
europeus.

Contam que uma professora perguntava a um menino: 
Vamos a ver, Joãozinho, se de dois se tiram dois, quantos 
ficam? Mas o pequeno não respondeu. Procurando expli
car-lhe a pergunta com um exemplo, disse-lhe a professo
ra: Olhe, Joãozinho, suponha que eu lhe dou cinco centâvòs 
e você os deixa no bolso; chega a casa e não os encontra; 
pode dizerrtne agora que é que você tem no bolso? Ò 
menino chupou 6 dedo e respondeu muito sério: “Tenho um 
“boato”. Alguma Coisa disto deve ter ocorrido ao Mahatma 
Branco, e, .depois de distribuir boas rupias entre os fa-
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quites, mostrando-lhes as suas suspeitas, veio a descobrir d 
que você supõe, leitor amável, é que eu lhe vou refèrfr.

E aqui ficam enterradas todas as teorias, hipóteses, 
suposições e explicações mais ou menos cientificas que você, 
leitor, leu no capitulo anterior.

A mais de um leitor cremos terá satisfeito a explica
ção “científica” inventada por nós para explicar como o 
faquir pode durar tanto tempo enterrado. Fizemo-lo ■ bem 
dç propósito, para que, por experiência jHópria, vissem os 
leitores quáo fàcilmente, mesmo pessoas inteligentes e ins
truídas, podem ser enganadas quando, para expOcar “um 
desses fenômenos”, se recorre a argumentos científicos. Se 
se analisar o conto do menino e do “buaco”, daramente se 
verá a maneira bem diferente com que trabalha um en
tendimento ilustrado e ura simples. Só a um pequeno, ou 
tafaez a um labrego, teria ocorrido a resposta do “buaco”, 
mas nunca à mestra nem a qualquer outra pessoa que ti
vesse tido a mente fixada na ideia cientifica da questão. 
Disto falaremos noutro lugar, mas não queremos deixar 
passar a  oportunidade sem chamar sobre isso a  atenção do 
leitor, no momento em que tenha fresca a desilusão que 
sem dúvida lhe causará a tão simples como inesperada so
lução dof dois fenômenos extraordinários da ressurreição do 
faquir e da penetração da matéria.

Com efeito, o preâmbulo mental para o estudo do pri
meiro fenômeno não pode ser mais “científico”. A ideia do 
poder auto-hipnótico do faquir adquirida por uma prática 
prolongada; a preparação de não comer e de respirar o 
menos possível, levada a efeito durante longos anos; â subs
tância ignota com que são enchidos os ouvidos do faquir—  
dispõem o leitor cientifico europeu para crer que o Hindu 
usa de um poder extraordinário, ao qual chamamos poder 
“ouscópieo” 1, para lhe dar também um nome científico, pois 
na realidade o que os faquires fazem é “ver o ouvido” aos 
viajantes quando lhes permitem presenciar os seus maravi
lhosos fenômenos.

Em torno de um baobá secular e oco costuma haver 
vários “bungalows”. Os faquires praticaram túneis em di
ferentes direções, convergindo todos, como centro, para a 
parte interior da árvore oca. Abre-se a sepultura no final

i)  De Ous, ouvido, e de scopeo, ver, ou «ejá “ver o ouvido**.
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de umdesses túneis, sets que o viajanteee e ^ t e  iKm 
se preocupe com ir ver conto é que os Hindus levem a 
cabo essa operação debaixo de um sol abrasador. Quando 
"tudo èstá preparado” e enquanto no / ‘bungatoiv” entre
tiveram o viajante com a hipnotização do faquir, levam .este 
à sepultura.. . Ainda bem não o cobrem com a lousa ou

- Poder oascóplco dos Fàqnlres da índia : ; " " S S

com as tábuas, um companheiro tira a pedra que dá en- 
tradà para o túnel e, arrastando-se, encaminham-se ambos 
para a árvore, de onde saem geralmente pela noite para ir 
dormir tranquilamente na sua pocilga, enquanto os soldados 
ingleses guardam a cova!.. .  Na noite antes do dia combi
nado para a exumação, depois de tomar uma boa purga, 
etc., etc., vai o nosso faquir ao baobá, mete-se nele acom* 
panhado de outro de seus irmãos, e depois de acomodar-sé 
bem no seu leito mortuário, deita a dormir à espera do mo
mento solene da exumação... O companheiro coloca coú- 
venientemente a pedra que comunica com o túnel, e depois 
de tapar com terra qualquer fenda suspeita, se bem que 
deixando um conduto pequeno para entrar o ar suficiente, 
para a respiração de seu amigo, sai pela árvore e vai ser
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úma das testemunhas do “fenômeno”. Se isto, leitor, não é 
“ouscopkt’, nSo sei como lhe chamar.

No caso da "penetração da matéria”, sucedeu que “a 
cobiça rompeu o Saco”, porquanto, para ganharem umas 
rtipias mais, os fâquires se expuseram a ver, como viram, 
descobertas as suas trapaças peio Mahatma Branco. Se se 
tivessem contentado só com o enterro do faquir, talvez a 

'estas horas estivéssemos às escuras sobre a “origem mis
teriosa de tSo extraordinário fenômeno”.

No iivro antes citado podem-se ver uma a uma as ex
plicações de “todos” os “fenômenos extraordinários” ope
rados peios misteriosos fâquires.

Quando, pois, leitor amigo, encontrar nos livros al
guns desses fenômenos chamados inexplicáveis (?) leva
dos a  efeito pelos maravilhosos fâquires da Índia, não se 
esqueça de que esses magos possuem um poder ouscôpico 
extraordinário. •

Reflexões Psicológicas.

A única reflexão que nos ocorre é a de copiar de- noVo 
as palavras, textuais do Padre P. Lanslots, O. S. B., na 
sua citadá obra sobre o Espiritismo, e que se referem ao 
enterro dó fàquir. Diz ele assim (pág. 96): “Qs fatos men
cionados (do enterro e ressurreição do faquir) são prova 
suficiente de que o Espiritismo ainda tem muito que andar 
para alcançar e competir com o Hindu.. .  A sã razão com
pele-nos a aceitar a explicação que esclarece todos os fa
tos. . .  Um exame mesmo sumário destes prova de maneira 
definitiva que a sad causa deve ser preternatural” . .??? . . ! ! !  
O Dr. Lapponi não teria feito reflexão psicológica mais 
profunda e acertada do que a do Reverendo Lanslots...
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Capítulo VIH. v

Assim se Escreve a História.

Depois de lidos com atenção os passados capítulos, 
cremos que o leitor sensato não estranhará tiremos as con
clusões seguintes:

1) Nesta classe de fenômenos, é sumamente fácil qué
autores, aliás mui dignos de respeito pela sua vasta instru
ção e reconhecida integridade, possam ser enganados, de
duzindo de fatos considerados como autênticos conclusões 
inteiramente falsas. . ~

2) Sem pretendê-lo, mas até mesmo pretendendo in
teiramente o contrário, esses mesmos autores são causa de 
que “tais fenômenos” sejam considerados como verdadei
ros, justamente pela autoridade de que eles gozam, contri
buindo, contra a sua vontade, para que os leitores dêem 
crédito, e crédito muito grande, áos mal chamados fenôntér 
nos Espiritas.!

Note-se bem que, ao falar dos livros de ditos auto
res, consideramo-los “Unicamente sob o pondo de vista crí
tico e cientifico”, e não sob o ponto de vista moral e reli
gioso. Nem nos passou jamais pela mente duvidar, um só 
instante, da honradez acrisolada e da ciência bem conheci
da dos que tais livros escrevem. Mas, por isto mesmo, ao 
ver estampado em suas obras o relato de tão inauditos por
tentos, por eles considerados como autênticos, o povo miúdo 
é induzido a erro, argumentando de modo análogo ao do 
Estalajadeiro respondendo ao Cura (no “Dom Quixote”), 
que queria dissuadi-lo da leitura perniciosa dos livros de 
cavalaria. “Ora vá pregar esse sermão a outra freguesia”, 
respondeu o estalajadeiro. “Como se eu não soubesse a 
quantas ando e aonde tenho a cabeça! Suponho que vossa 
mercê quer meter-me a papinha na boca; pois fique sa
bendo que já não sou tão criança, e^que, graças a Deus, 
não tenho nada de néscio. Não é má essa! Pretender vossa
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thiicê dar-me a entender que tudo quanto dizem esses bons 
livro* são disparates e mentiras, estendo impressos com -li
cença dos senhores do Conselho Real, como se estes fossem 
gente para deixar publicar tanta mentira junta, tantas ba- 
fadttts è tantos encantamentos, que fazem perder o juízo!” 
(Dom Quixote, parte primeira, capitulo XXXII, trad. do 
Vlsc. de Benalcanfor).

Este terreno é sumamente escorregadio; pelo que dei
xamos dito e pelo que adiante veremos, é muitíssimo mais 
difici! do que se pode imaginar obter, não já certeza, mas 
uma probabilidade racional sobre a autenticidade dessa 
tínsse de fenômenos. Por esta razão, entre outras, nós os 
que tais assuntos escrevemos devemos ter extremo cuidado 
para que não se cumpra em nós e nos que leiam os nossos 
escritos aquele "Caiei sunt et daces ccecorum: ccecas aa~ 
tem si cceco ducatum preestet ambo in foveam cadunf * 
(Mt 15, 14). Por infelicidade, tem havido e há muitos es
critores católicos a que parece não haver nada mais fácil 
do que escrever sobre Espiritismo. Tendo à mão uns tan
tos livros que tratem da matéria, muitos se abalançam a 
escrever copiando... e assim sai essa beleza.

Contam que certa vez um frade teve uma visão na 
qual lhe pareceu estar no Paraíso, onde se encontrou com 
Elias. O Profeta estava rodeado de inúmeros livros, per
gaminhos, jornais e manuscritos de toda sorte, tomando no
tas, comparando fatos e finalmente escrevendo um discur
so. Perguntou-lhe o frade o que estava fazendo, e Elias res
pondeu-lhe que estava atarefadissimo, preparando, havia já 
muitas centenas de anos, o sermão que tinha de pregar no 
fim do mundo. O frade sorriu ao ver os trabalhos que o 
bom do Profeta estava tomando para escrever o seu ser
mão, e lhe disse: “Tanto trabalho para um só sermão? — 
Sim, disse Elias, escrevi estas poucas páginas e ainda te
nho de revisá-las, pois não estou satisfeito com elas. — 
E o frade acrescentou: Não vejo para que tanto trabalho; 
nó meu mosteiro o guardião manda qualquer frade pregar, 
seni preparação alguma, quando lhe pedem um sermão, e 
ele vai e prega. . Elias ficou olhando para o frade por ' 
Cima dos óculos e respondeu-lhe estas únicas palavras: “E

" *) ‘‘Cegos são e condutores de cegos; mas, se um cego guia
ótttro cego, ambos vêm a cair no fosso”.
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assim sai essabeleza”. E* .isto .o que sucede com muito* 
que escrevem sobre o  Espiritismo; assim saiessa bekia”. 
E para que o leitor não digaque fsiamos de memória» v tr 
mos tomar como exemplo um livro considerado por muitos 
como um dos melhores escritos sobre esta matéria: “O Hip
notismo e o Espiritismo’1, do Dr. Lapponi. Este Hvf&, já 
antes citado, que anda nas mãos de muitos, n ã o só  mere^ 
ceu a honra de várias ediçõeç, mas foi traduzido em di
versas línguas. .

Ao falar deste e dos outros livros sobre o Espiritismo, 
repetimos que não nos referimos i  sua parte moral e re
ligiosa, mas tão-sòmente o analisamos sob o po«to de vista 
da sã critica e pelo prisma cientifico. E não fazemos isto 
por outro motivo senão para alertar os que tais livros lêem, 
já que o livro antes mencionado é considerado e citado por 
não poucos como autoridade na matéria. •

Do ponto de vista critico e cientifico, o livro do Dr. 
Lapponi, na parte que se refere ao Espiritismo, demonstra;
1) que a credulidade do> autor é excessiva; 2) que, embora 
homem de ciência no que se refere à medicina, não teve a 
menor experiência no que.se refere aos mal chamados fe
nômenos Espiritas, não podendo, por conseguinte, do pon
to de vista critico e cientifico ser considerado autoridade na 
matéria. ....... '■/

O capítulo terceiro intitula-o ele “Phenomena preperjo 
Spiritism” (cito sempre a tradução inglesa da segunda edft 
ção italiana, publicada por Longmans, Green and Co„ 
London, reeditada em 1910 e em 1915), e só deste capítulo 
vanto-nos ocupar agora. .

No número marginal 1, começa ele dizendo: “Para for
mar uma ideia suficientemente clara dos fenômenos que 
constituem o fundamento do espiritismo, assistamos com a 
imaginação a uma sessão dada por um dos maiores e maj* 
estimados médiuns. Sejam homens ou mulheres, eles têm 
gerálmente uma aparência agradável, maneiras fascinadoráS 
e comportamento gentil. Inteligentes e cultos, os médiuns 
cativam fàcilmente os. que ,deles se acercam”. _

Para poder comparar, ouçamos agora o que Mme. Pao- 
la Garrara (filha de Lombroso) nos diz de Eusápia Palia- 
dino, a médium mais notável dos tempos modernos. “Nasceu 
Eusápia na pequena vila de Mireno-Murge na jprqvincia de

6®  .  Cerlot U tria  de Here<lia, S. J. £ | .  • ;
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Nápoles, de pais camponeses. Na sua juventude foi ser
vente e vendedora ambulante. Mesmo hoje em dia não per
deu nada da aldeã, e a sua rudeza e vulgaridade a custo 
terão diminuído com o trato das pessoas educadas e poli
das com quem ela lida. A sua personalidade não é nada 
aíraente. E- displicente, enjoada e maliciosa, mostrando-se 
às vezes orgulhosa. Não recebeu educação alguma, e pre
sentemente mal sabe ler e escrever o próprio nome” (“Bio- 
graphy of E. Palladino”). Compare-se esta descrição com 
â que dos médiuns faz o Dr. Lapponi, e ver-se-i a dife
rença. E se o bom Dr. tivesse tratado com outros médiuns, 
cremos que jamais lhe teria ocorrido fazer, de memória, 
descrição semelhante.

Cumpre ter presente que, para realizar1 na atualidade 
experiências -psiquicas que possam ter algum valor cientifi
co, têm os experimentadores que ajuStar-se às condições im
postas pelos médiuns, no tocante à luz, posição dos es
pectadores, gabinete, etc. Se alguém quiser persuadir-se dis
to pode consultar os livros seguintes: “Phenomena of 
Materialisatiotí’, by Baron Von Schrenck Notzing. Dutton 
and Co., N. Y.„ 1920; “NÍodern Psychical Phenomena”, by 
H, Carrington. Dodd, Mead and Co., N. Y., 1919, e todos 
98 modernos que tratam das condições requeridas para a- 
produção de ditos fenômenos.

Todos concordam em que a escuridão “favorece” o 
desenvolvimento do fenômeno psíquico, e pelo menos se 
requer a luz vermelha ou uma luz muito fraca; o que se 
dá com a fotografia (pois sabemos que não se pode re
velar uma chapa em plena luz, mas que se precisa da es
curidão ou de luz vermelha), dá-se com o desenvolvimen
to não só dos fenômenos psíquicos luminosos, como dos 
de levitação e de quase todos os chamados físicos. Eusápia 
Palladino, quando havia mais luz do que a que convinha, 
fiçava sempre gritando: “Troppo Iuce”, (“luz demais”), 
como consta em todas as minutas de suas sessões. O uso 
do gabinete é condição universalmente requerida por todos 
os médiuns como indispensável para o desdobramento dos 
seus poderes psíquicos (verdadeiros ou falsos, não vem 
aqui ao caso). De ordinário, o gabinete está formado num *)

*) Usamos frequentemente a palavra “realizar” no sentido de 
eapaetíar-se de, que não está no dicionário da Academia (espa
nhola), da mesma sorte que no sentido de “levar a cabo”.

As Fraudes Espiritas t  os Fenômenos Metapsiquicos #1

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


recanto do quarto, por cortinas escuras que separam o mé
dium da comunicação com cr observador, antes e, com fre- 
quência, também durante as sessões. No “Reporfon a series 
of sittings with EusapiaPalladino”, (“Relatórfesobre uma 
série de sessões com Eusápia Paíladino”), publicado era 
1909 nos Prcceedings of the Society Psychical Research de 
Londres, pode o leitor ver a fotografia do gabinete de Eu* 
sápia, assim como a mesa que ela usava nas suas sessões.^

Vejamos agora o que nos conta o bom Dr. Lapponi. 
“A médium recebe as visitas geralmente em casa. O olho mais 
experto não pode descobrir o mais leve rastro de aparato 
cênico ou preparação. Não há cortinados de espécie alguma. 
E o visitante pode inspecionar com liberdade os móveis, as 
próprias roupas da médium, etc. As operações efetuam-se 
geralmente na penumbra, mas, se o operador o desejar, a  
médium não tem dificuldade em operar em plena luz do 
sol (!!!), ou com luz artificial de qualquer espécie”.

Isto, com perdão do bom Dr., é . . .  um exagero pelo 
menos. Mas vamos adiante. No número 2, tratá ele da Ca
deia magnética, e explica como ela deve formar-se* suce
dendo togo uma espécie de terremoto no qual as mesas são 
levantadas por mãos invisíveis, as cadeiras dançam, os ban
cos sobem pelas costas dos espectadores (como ' * 
fazê-lo um gato), ou fazem mesuras às senhoras- 
Outras cadeiras fazem equilíbrios primeiro num pé e
nos demais, sem que por isso se entrechoquem, saindo*Sé 
sempre airosas dos seus exercícios acrobáticos, contra to* 
das as leis do equilibrio. Mas isso é só o principio, pois os 
jarros de vidro e de porcelana, os candelabros, os consolos, 
as poltronas e os demais móveis começam a dançar de ma* 
neira singular. Empurram-se? uns aos outros, misturam-se 
entre si em confusão extraordinária, sem que por isso sè 
quebrem ou sofram qualquer outro desarranjo. E, se oá 
móveis sobre os quais estão colocados os vasos de vidro 
ou de porcelana, os candelabros, etc., pendem muito para 
um lado ou dão saltos mortais no ar, os objetos queestãõ 
em cima não caem nem se mexem, como se estivessem pre
gados. O relógio de cima da mesa deixa tranquilamente 
o seu lugar para vir cair no coto de uma senhora assus* 
tada, e uma caçarola de bronze, depois de mover-se em vá
rias direções por entre os objetos de cristal, sem quebrá»

63 . QerloâMariad* HereOa, S~ /, ' V'
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los» corre pelos recanfo» do quarto ou persegue um dos es
pectadores. As poltronas grandes e pesadas também tomam 
parte nessa dança macabra juntamente com os armários e 
malas que há na residência, subindo pelo ar, chegando às 
vezes até a tocar o teto, no qual 'ficam suspensos por um 
quarto de hora!!!

■ Amado leitor, não creio que Dom Quixote tivesse visto 
coisas mais assombrosas na Caverna de Montesinos!

No final do número 2 e em todo o número 3, esque
ce-se o bom Dr. de que está numa "sessão na Europa, e 
pôe-se a contar a história do vaso animado e a dança das 
folhas-dos faquires da índia. Ao começar o número 4, vê-se 
ter elé notado que divagava, e começa dizendo: “Mas vol
temos ao nosso médium”. Neste número, fala de como, en
quanto uns objetos perdem o peso até o ponto de poder 
uma criança levantá-los sem dificuldade, outros sumamente 
leves adquirem tal densidade que nem os homens mais for- 
çqdos podem movê-los, durando este prodigioso fenômeno 
todo o tempo que apraz ao imperturbável médium. Ao che
gar ao número 5, a sessão alegra-se com música espirita, 
pois os instrumentos musicais que há no quarto põem-se 
a tocar sem que ninguém possa ver as mãos invisíveis que 
os manejam. As teclas do piano movem-se por si sós, e os 
pandeiros dançam pelos ares; mais ainda: se por casuali
dade não há instrumentos musicais no quarto, nem por isto 
os cavalheirescos espíritos deixam sem uma serenata as 
damas presentes, pois nos ares ressoam acordes melodiosos, 
peças sérias e frívolas, música clássica e tangos, à vontade 
do médium. Mas a música cessa de repente, conta-nos o 
bom Dr. no número 6, e então principiam as aparições lu
minosas dos espíritos, depois de uma espécie de terremoto 
qué faz vacilarem as paredes e ondular o chão. Depois disto 
a médium se alarga até adquirir as proporções de um gi
gante descomunal... (Gaiteiros em pessoa), e logo se en
colhe, se encolhe, até assumir as diminutas proporções de 
um pigmeu (agora Gulliver). Uma aurora luminosa circun
da a cabeça ou toda a pessoa do médium, que se levanta 
pelos ares até chegar ao teto, juntamente com a cadeira 

xem que está sentado e a mesa onde escreve. Assim fica por 
oito ou dez minutos, e logo, suave ou violentamente, é 
trasladado no ar por uma força invisível e levado à ja-
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neia. Esta se abre sem que ninguém â toque (abre-te, Sé
samo l)t % dando-dhe pasSagem, ele sâi flutuando pelos es
paços, depois do que volta e, ao aproximar-se de outra Ja
nela, esta se abre também espontâneamente para lhe dar 
entrada (H) . Todos os presentes vêem o prodígio, qde se 
repete várias vezes. :

Enquanto a assistência está pasma ante tais prodígios, 
as luzes, que estavam apagadas, acendem-se de repente 
por si mesmas, e começa a sentir-se um vento, ora quepte, 
ora gelado. Uma espécie de brisa penetra pelas roupas dos 
presentes, enfunando-lhes as mangas, as meias (!) e a ca
misa. Umas mãos invisíveis e desrespeitosas começam a 
puxar as roupas dos espectadores, a tirar-lhes objetos dos 
bolsos, a puxar-lhes os cabelos e os bigodes, enquanto lá-. 
biQs invisíveis distribuem beijos aos presentes!!!...

Um dos espectadores roga que cessem afinal essas ma
nifestações, e pede que os espíritos falem...

Reflexões Psicológicas. :

A melhor reflexão que nos ocorre, no presente caso do 
Dr. Lapponi, é a que ocorreu a Sancho Pança quando Pont; 
Quixote lhe contou o que vira na Caverna de Montesinos 
("Dom Quixote”, parte II, cap. 23). “Eu não creio qUe 
meu senhor minta — respondeu Sancho.

Então que acreditas tu? perguntou-lhe Dom Qui
xote. E Sancho respondeu: .

Acredito que esse Merlin ou os tais encantadores que, 
encantaram toda essa súcia que vossa mercê diz ter visto 
e com quem conversou lá em baixo, Hie encasquetaram na 
cachola ou na memória todá essa trapalhada que por aí 
nos esteve a contar, e tudo o tnais que por coutar lhe
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Psicologia do» Livros Sobre o Espiritismo.

Ufn dos caracteres distintivos dos nossos escritores so
bre o Espiritismo é a confusão constante dos Fatos cora 
as Teorias.

“O Sol aparece no Oriente e desaparece no Ocidente; 
mas a terra não se move: logo o Sol dá voltas ao redor 
da terra”. Tal foi o argumento Aquiles dos Ptolomeus, por 
prolongadas centúrias, com o qual provavam que era o Sol 
e não a terra que se movia. E foi preciso séculos para se
parar a hipótese do fofo com que vinha sendo confundida 
na mènte não só do vulgo, como também dos sábios. O 
fato incontestável era que “o Sol aparecia, como até agora 
aparece, no Oriente e desaparecia no-Ocidente”; fato que 
é evidente para todo aquele que não esteja cego. A hipótese 
era: “O Sol move-se ao redor da terra”. E o fundamento 
dessa hipótese era que a terra não se movia, asserção que, 
dada a relatividade do movimento, comprovava o testemu
nho dos sentidos. E, contudo, se move. E é a terra que dá 
voltas, e não o Sol que gira em redor dela.

“Dão-se muitos fatos de natureza desconhecida nos 
quais parece intervir uma mente independente; mas essa 
mente independente só pode ser a dos espíritos (desencar
nados ou não encarnados); logo, são os espíritos que pro
duzem semelhantes fenômenos: e logo o Espiritismo (sejam 
as aJmas dos defuntos, sejam os demónios) é um fato in
controverso, e ai de quem negue isto!!! E, todavia.. .  tam
bém a menor deste silogismo está por demonstrar. Mas, 
para as pessoas que não Sabem distinguir entre um fenô
meno e a hipótese ideada para explicar esse fenômeno, as 
duas coisas são uma só e mesma; logo, “os fenômenos es
piritas (!!) não se podem negar sem “temeridade” . .., (!)
_ O bom Dr. Lapponi, e como ele não poucos escritores, 

tinha perfeitamente incrustada na mente a teoria e os fe-
Fraudes Espiritas — 5
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nômenos, e em todo « cap. 3, de que fazemos menção, sem
pre fala dè que os espíritos fazem e o espíritos tornam a 
fazer, quando narra qualquer das coisas inverossímets que 
“copiou” de outros livros e que teve* como verdadeiras e 
inegáveis, pela razão assaz cândida de as haver lido em 
livros escritos por pessoas que tinham estudado a matéria.

Outro dos caracteres também comuns naqueles que 
sobre estas matérias escrevem é citarem promlscuamente 
como “comprovados” fenômenos que não o sãõ, ou dar- 
lhes um caráter maravilhoso que não têm. Para amostra, 
citaremos o mencionado Dr. Lapponi, que, no nómero 9 
do seu livro, continuando a famosa “seance” (sessão) de 
que começamos a dâr conta aos nossos leitores nos capí
tulos passados, continua descrevendo as coisas mais por
tentosas que “ele imagina” se passam “de ordinário” nas 
“seances”. Assim diz ele, pois:

“Entre os espectadores, algum pede ao médium que 
pare com tanto transtorno e procure entrar melhor em con
versação com os Espíritos. E o médium, corretíssimo, ace
de-lhe aos desejos. A pedido dele a barafunda Cessa e os 
presentes escolhem uma mesa como instrumento de comu
nicação entre os viventes e a caterva de espíritos que vie
ram à sessão”. (Logo diz .ele como eles se entendem por 
meio de pancadas, etç., e prossegue). “A conversação prin
cipia e continua, recebendo-se respostas adequadas- às 
questões mais raras e difíceis propostas ao espírito que está 
parolando com os viventes. Por esses meios vem-se ao, co
nhecimento de coisas ocultas, fatos distantes, circunstâncias 
particulares, acontecimentos misteriosos, encontro de pes
soas que desapareceram, artigos roubados e coisas perdi
das; fazem-se diagnósticos internos de doenças complexas 
e especificam-se os remédios que devem usar-se” (!).

Segundo essa tão curiosa descrição do bom Dr., já  
fica sobrando a Polícia, não há necessidade da Imprensa 
nem mesmo de médicos, pois “os Espíritos” se encarregam 
de desempenhar maravilhosamente essas funções. .

Volta o bom Dr. a meter-se com os faquires, esque
cendo-se da sua famosa “seance”, e logo prossegue: “Sè 
sucede que o médium presente é da classe dos “Pitões” 
(porque são ventríloquos, e este é um dos significados de 
Pitão), os Espíritos falarão pela boca dele sobre qualquer
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matéria abstrusa em qualquer língua antiga ou moderna, 
ppr mais difícil que seja, clássica ou vulgar, ainda que inr 
teiramente desconhecidas para o médium que trabalha. Se 
o médium é “clairvoyaut” (clarividente), por intermédio 
dele muito se pode aprender dos Espíritos que apresentam 
ante os olhos visões de fatos passados há muito, coisas que 
estão sucedendo ou que sucederam em partes distantes cen
tenas ou milhares de milhas, as quais depois se provam ser 
absolutamente corretas”.

Segundo isto, já se não precisa de tradutores, pois 
com recorrer aos Espíritos tudo está arranjado, já que eles 
entendem e falam as línguas mais difíceis; nem se precisa 
mais de arquivos, porquanto, pelo mesmo conduto, podemo- 
nos inteirar dos mais ocultos sucessos passados, e a tele
grafia e a telefonia sem fio também passam a sobrar.

No número 10, continua o Dr.: “Se algum dos pre
sentes quer receber respostas por escrito, não há dificulda
de em satisfazê-los. O médium ou algum dos presentes 
toma uma pena ou um lápis e prepara uma folha de pa
pel para. escrever; logo os espectadores ver-lhe-ão a mão 
agitar-se convulsivamente e escrever ràpidamente palavras 
e palavras, que formam respostas adequadas às perguntas, 
e discussões mais ou menos racionais sobre os argumentos 
propostos. . .  escrevendo com rapidez e corretamerite, numa 
iingua desconhecida para o médium, sobre temas diversos, 
variando-lhe a escrita conforme os diferentes espíritos que 
ditam as respostas. Se os espíritos são os de pessoas mor
tas conhecidas, fica-se surpreso ao reconhecer a escrita de
las”. Para evitar a fraude, roga-se ao Espírito que escreva 
sem intermediário. “E o espirito condescende com esta tão 
inocente quão legítima proposta”. .

E a pena escreve, sozinha, atada a uma corda ou ao 
pé de uma mesa, etc., etc., etc. Logo o bom Dr. conta mais 
outras... histórias de como os espíritos escrevem em pou
cos segundos em papéis guardados dentro de uma escri
vaninha, em quadros negros, etc., narração que havemos por 
bem omitir aos leitores sensatos. Mas não deixaremos de 
pôr algo muito notável. Depois de contar as liberdades que 
os espíritos tomam com aqueles que religiosamente os in
vocam, e como misturam palavras .ou sentenças aparente- 
menta incoerentes, mas que logo, juntas com as escritas
5* -
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68
por outros meios em diferentes partes do mundo, fazem 
sentido cabal, conta o bom Dr. que: “Depois de alguns dias 
o espirita recebe uma carta pelo correio, com d correspon
dente selo, e escrita Com os mesmos caracteres e com a 
mesma tinta, dando ademais o nome do escritor, talvez mor
to há meio século, e o lugar onde está depositado algum 
manuscrito original seu, feito enquanto vivia; e roga ao 
espirita que o procure e verifique a autenticidade da escrita. 
E tudo isto sucede exatamente como o espirito disse'*... 
(f??!) ,

No número 11, o Dr. e os que o acompanham na “ses
são” ouvem vozes que saem ora das paredes, ora do teto, 
etc., em breve cantos, imitando os espiritos as vozes dos 
presentes e parodiando de maneira blasfema as orações que 
alguns deles rezaram. Aqui os espiritos desembestam a di
zer grosserias, palavrões e obscenidades de todo gênero, 
o que, “segundo os médiuns, depende do fato de outros es
píritos (de baixa condição) se haverem misturado com os 
que foram invocados, ou de assumir algum espirito frau
dulento a personalidade do espírito com quem se quer con
v e rsa r...”

“Para completar a estupefação dos que assistem à 
sessão, continua o Dr. no número 12: “Só falta uma coisa, 
é ver e tocar os espíritos com quem a pessoa fala, numa 
palavra, conseguir-lhe a materialização”. “No meio da ses
são, de repente, vêem-se no ar, debaixo das cadeiras, nas 
mesas e por entre os móveis, membros humanos, braços, 
fnãos, pés e pernas, às vezes muito pequenos, às vezes gi
gantescos, ora muito delicados e ora grosseiros, gordos e 
flácidos, brancos ou pretos, suaves ou ásperos e. peludos. 
Esses membros possuem vida e movimento, juntamente com 
grande força. Às vezes são frios e sem vida, e outras vezes 
palpitam e queimam como se tivessem febre. Os que se 
atrevem a experimentar o vigor dessas mãos sentem que 
elas Os agarram tenazmente, causando-lhes dor e deixando 
sinais indeléveis por vários dias” (11).

E aqui damos por terminada a famosa sessão “imagi
nada pelo bom Dr.”. "

Parece incrível que um homem de são juízo e de cri
tério sequer medíocre pudesse ter estampado em tão poucas 
páginas tantos desatinos, tendo-os como “fatos comprova
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dos”. Ao tomar a ler a descrição da sua "seance”, o bom 
Dr. deve ter pensado que os leitores, por mais crédulos 
que fossem, deviam ter algumas dúvidas sobre a autentici
dade da sua narração, e para rebater o cravo diz-nos o 
seguinte no número 17 do capitulo' citado:

"Ao ler o sumário de todas as maravilhas espiritas que 
expusemos, talvez alguém pense ter diante de si um ca
pitulo de romance fantástico ou ao menos uma novela mais 
ou menos engenhosamente escrita. Mas que tão singulares 
acontecimentos por mim relatados, tirados das obras cita
das, e as fiéis e exatas narrações daqueles que estudaram 
a matéria, são verdadeiros, está comprovado por um nú
mero quase infinito (?) de testemunhas” ...! ! !

Parece incrivêl que um homem em seu juizo perfeito 
tenha estampado em letras de fôrma asserção semelhante... 
E o livro do Dr. Lapponi é, para muitos, uma autoridade 
em matéria de espiritismo!

Vejamos, porém, quais são “os autores” que ele con
sultou. .

Para provar seus diversos assertos e demonstrar a pu
reza das fontes onde bebeu, Lapponi cita “jornais” como 
o “Giomale d’Italia” e o “Corriere delle Puglie” ; cita a 
novela, de Flammarion, “Urania” ; Cícero, ‘"De Divinatio- 
ne”; uma carta de Petrarca de 1324; Appoionio de Tiana, 
que morreu, ao que ele diz, no ano 96 da nossa Era; Teo- 
doro Agrippa d’Aubigné, que na sua história universal im
pressa em 1616 conta o que se passou com o Cardeal de 
Lorena em 1574; e outros autores tão modernos como os 
citados, acrescentando as obras de Kant, as Memórias de 
Dumas Filho, e outras de diversos escritores tão autoriza
dos em Espiritismo como os já mencionados...

Mas no núméro 17 o Dr. mostra-se à altura da si
tuação, citando a estatística, segundo a qual diz ele poder- 
se com bastante segurança concluir que o número dos es
piritistas em 1891 era de pelo menos seis milhões, rejei
tando com severidade de critico a cifra de quinze milhões 
a que chega o cômputo do magazine “Í1 Vessillo Spirita” 
de Julho de 1891, uma das suas fontes de informação. Ora, 
segundo a fonte oficial, “The American Census for 1900”, 
o total de espiritistas americanos nos Estados Unidos era 
de 45.030, quarenta e cinco mil e trinta; e o anuário, mui
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fidedigno, “The International Year Book", de 1919,* dá 
para d  ano de 1898 um total, em números redondos, de 
609.000, seiscentos mil espiritas em toda o manda. Não 
deixaremos de fazer notar, imparcialmente, que’ “The 
National Spiritualist Association”, dos Estados Unidos, .diz 
que no ano de 1910 contava 75.000 membros, com ode- 
rentes que chegavam a quase dois milhões, número no qual, 
segundo observa cordatamente J. McCabe (em seu recente 
Hvro “Spiritualism, a popular history from 1847”, publi
cado por Dódd, Mead & Co., N. Y., em 1920), por esses 
“constítuency”, ou aderente no sentido lato da palavra, de
vem entender-se “todos aqueles que alguma vez na vida 
pensaram no espiritismo’’. De todo modo, entre os seis mi
lhões de jLapponi em 1891 e os seiscentos mil das estatísti
cas oficiais em 1918, já vai diferença.

Creio que com o anteriormente dito fica provado o meu 
primeiro asserto: “Que no seu livro o Dr. Lapponi aparece 
como excessivamente crédulo”. j

Pelo que toca ao segundo, isto é, “que o autor não 
teve a menor experiência no que se-refere aos mal chama
dos fenômenos espiritas”, é coisa fácil de provar, devido, à 
sinceridade e honradez do Dr, Lapponi, o qual, no número 
18 do capítulo tantas vezes citado, diz: “Várias vezes nos 
têm perguntado se tivemos experiência pessoal da reali
dade e verdade dos maravilhosos fenômenos que havemos 
descrito. Amando a verdade, vemo-nos obrigados a  res^ 
ponder negativamente; tem-nos faltado oportunidade e fa
cilidade para examinar sèriamente os fenômenos do espiri
tismo com o cuidado necessário, com a independência indis
pensável, com os aparelhos requeridos e com o auxílio con
veniente”. Esta confissão honra muitíssimo o. Dr, Lapponi, 
mas isto não impede que, com sua autoridade, nascida pre
cisamente da sua honorabilidade, tenha ele contribuído, in- 
voluntàriamente, para que muitos escritores sérios e muitos 
escritorezinhos, usando do seu livro como de autoridade no 
que se refere à parte critica e cientifica, tenham propagado 
como verdadeiros muitíssimos fatos falsos ou desmedida
mente exagerados, contribuindo desta sorte não para a re
futação, mas para a cimentaçõo dos erros espiritas entre 
os católicos, dando-lhes uma publicidade e credibilidade que 
não merecem. Ainda mais: alguns escritorezinhos enfatuados
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por terem lido aquele livro ou outros que com ele muitís- 
j ftnn se. parecem, querem dar a norma aos demais, citando 
e tornaudo a citar as inconcebíveis falsidades de que, por 
^ e s s iv a  credulidade, .nascida, sem dúvida, da sua próprie 
booradez, autores d e . nomeada inconscientemente se têm 
tornado responsáveis.

Como 0 livro do Dr. Lapponi há muitos outros escri
tos por autores católicos que, no tocante à parte crítica e 
cientifica, mereceriam a sorte que nas mãos do Cura tive
ram os famosos livros de Cavalaria de Dom Quixote.

. Dá-se com esses livros o que se -dá com as novelas 
chamadas históricas. Baseando-se nuns tantos fatos mal 
provados e num ou dois certos, o novelista forja uma pe
regrina história com personagens parte reais e parte fabu
losos, e como a maioria dos leitores é incapaz de distin
guir o verdadeiro do fictício, engole como certo, ou_ pelo 
menos como provável, o que não passa de uma criação da 
fantasia. Para o historiador, a novela histórica é uma ̂ ver
dadeira “calamidade”, mas para o vulgo ignorante é ‘ his
tória autêntica”.

Isto nos lembra o que não há muito se passou entre 
nós e um senhor espanhol, com quem falávamos acerca da 
vida de Dom Pedro o Cruel, recentemente publicada em 
inglês por Edward Storer. Girando a conversação em tor
no das divèrsas pessoas que influíram na vida daquele mo
narca, citamos Dom Diego Garcia de Padilla, Albuquerque 
e Dom Juan Tenorio, personagem este último o realmente 
histórico, e não o da ficção. Mal nomeamos este, a fisio
nomia do nosso interlocutor pareceu iluminar-se, porque, 
enquanto os outros personagens lhe eram totalmente des
conhecidos, a grande figura de “Dom Juan Tenorio” (o de 
Zorrilla) era-lhe em extremo familiar.. .  Ele sabia na pon- 
ta da língua aquele “Mármore em que Dona Inês. . .  Não 
é verdade, pomba minha.. .  etc.”, e não poucos desses 
versos populares de Dom Juan Tenorio em cujo dramâ 
aprendera a história de dito personagem (!!). Storer nada 
tinha a lhe ensinar a respeito desse Dom Juan, que ele co
nhecia “a fundo” desde a infância.

Esta é a psicologia da maior parte dos livros Espíri- 
tas: catálogos de inúmeros embustes para os homens de 
ciência, e de verdades históricas para o vulgo.
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Pefkxões Psicológicas. ' .

Se te achasses, leitor amável, na biblioteca particular 
«0 Dí. Lapponi, ou na de outros dos nossos escritores $o- 
we o espiritismo, e visses nelas os livros que lhes tiraram 
°  ]u*20» cremos que logo te acudiria à mente u& engraçado 
e. *ong° exame que o Cura e o barbeiro fizeram na livra
ria do engenhoso fidalgo de la Mancha”. A história do Es
piritismo de Halen. Hardinge, embora o primeiro desta clas
se, e do qual todos os demais tomaram princípio e origem, 
não ŝe livraria da fogueira, como os quatro de Amadiz de 
iMula, por não ter nenhuma das qualidades que o barbeiro 
atributa a estes últimos. - ;

Tomariam irremisslvelmente o caminho do terreiro os 
numerosos dê AHan Kardec e os de Sir Arthur Conan Doyle, 
e segui-los-iam “O Espiritismo” de Franco e muitos ou
tros dos que, copiando este autor, com a melhor intenção 
do mundo foram causa de terem as lendas cavaleirescas,
queremos dizer espiritistas, feito entre nós tamanha fortuna. • • - • • .
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http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


Psicologia do Observador Científico.

Para formar uma ideia cabal da natureza dos. mal cha
mados fenômenos Espiritas, precisamos estudar detidamen- 
te a psicologia de três elementos indispensáveis: 1) Do 
observador, especialmente o científico; 2) do médium; e
3) da séssão.

Não poucas vezes se tem repetido que “a Ciência está 
a favor do Espiritismo”. Mas o que isto quer dizer é difí
cil de determinar. Certamente não significa que a Ciência, 
representada pelas grandes Universidades e Academias te
nha admitido como um fato a hipótese espirita; antes, o 
que se passou foi inteiramente o contrário. Nem tampouco 
significa que grande número de verdadeiros “homens de 
ciência” se tenham declarado em favor dessa crença. O 
que, quando muito, pode significar é que alguns homens 
científicos se deram o trabalho de examinar essa classe de 
fenômenos, e que, à mingua de melhor explicação, alguns 
deles se declararam em favor da Hipótese Espirita, como 
podiam, fazê-lo em favor da teoria de Einstein. Por outras 
palavras, pode-se dizer que um grande químico, por exem
plo, ou um grande físico examinou esses fenômenos e de
clara que eles realmente existem, e, na opinião deles, são 
dignos de estudo, segundo o seu critério, e que, entre as 
hipóteses imaginadas para explicá-los a hipótese Espirita 
é a mais admissível. Mas, por que razão a autoridade que 
esses têm como físicos ou químicos deva estender-se, fora 
da sua esfera, aos fenômenos metapsiquicos com tendên
cias religiosas, não é coisa clara, porquanto, por saber 
muita química, não há de ser um homem igualmente bom 
juiz em matérias históricas, por exemplo; e, pelo fato de 
tal ou qual homem perito em física dar sua opinião sobre 
os fenômenos metapsiquicos, poder-se dizer que a Ciência

. .. .. Capitulo X.
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está a favor do Espiritismo, é mais do que podemos com
preender. -

Estamos “na idade da Ciência”, e de onde menos se 
pensa salta “um sábio”. Basta que um pedagogo publique 
um livrò, para que algum de seus companheiros de “elo
gios mútuos” lhe chame em letras de fôrma “nosso sábio 
companheiro, o Professor X", com o que 6 Professor X já 
fica inscrito no número dos sábios. ;

Qualquer um hoje em dia é “homem de ciência”, e 
precisamente “esses quaisquer homens de ciência” são os 
que se declararam em favor do Espiritismo, assegurando-nos 
sob sua palavra que a hipótese espirita já é um fato (!!). 
E’ claro que o vulgo dos leitores acredita nisso, com o que 
já temos como axioma haver-se “a Ciência, declarado em 
favor do Espiritismo”. •

Um desses “quaisquer homens de ciência*’ é o famoso 
escritor espirita americano Hyslop, em melhores tempos 
professor de lógica na Universidade de Columbia, N. Y. C. 
No seu livro “Contact with the Other World” (“Contacta 
com o outro mundo”), entre outras muitas falsidades nos 
assegura (pág. 462) que “a teoria de Copérnico estabelecia 
a falsidade de um dos principais dogmas da Igreja”, e, 
para provar a sua asserção, acrescenta que “essa nova as
tronomia, de Galileu e de Copérnico, deu um novo impulso 
à  curiosidade que levou Colombo a estabelecer a sua teoria 
da existência de um continente do outro lado do oceano.'.. 
de maneira que o descobrimento do Novo Mundo foi mero 
resultado da concepção inicial de Copérnico e de Galt- 
leu .. . ” (pág. 463).

Parece incrível que ainda haja quem creia em Hyslop, 
depois dé ler tão piramidal disparate. Em que foi que Co
pérnico e Galileu, com suas teorias, ajudaram Colombo nos 
seus descobrimentos!!?? Se no ano de 1492, em que Co
lombo descobriu o Novo Mundo, Copérnico era um estu
dante obscuro, de 19 anos de idade, e faltavam nada me
nos que 72 ános para que nascesse Galileu, pois Copérnico 
nasceu em 1473 e Galileu em 1564. Tal argumentação em 
“um professor de lógica” demonstra simplesmente ou a sua 
má fé ou a sua ignorância supina. E o professor Hyslop, 
que com tão pasmosa desfaçatez adultera os fatos históri
cos, foi, até à morte, um dos grandes luminares espíritor
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Científicos nos Estados Unidos (!!). Desde já, pois, faze
mos notar que, quando usamos a palavra “sábio” ou “ho
mem de ciência”, não nos referimos, em mínima parte se
quer, a homens desse padrão, mas a pessoas honradas que, 
como Sir W. Crookes, por exemplo, à força de estudo, dé- 
dicação e verdadeiro talento, conquistaram no mundo cien- 
tffico um eievádo posto e são verdadeiras autoridades, pelo 
menos num dos ramos do saber humano. Quando Sir W. 
Crookes fala de Química, é preciso ser um Berthelot para 
contradizê-lo; mas quando nos fala de matérias morais ou 
religiosas, a situação é diferente. A sua notável precisão, 
a sua obra colossal em Química e a sua reputação comò 
verdadeiro sábio demandam que lhe prestemos atenção, 
porém de modo algum que, fora do seu terreno, lhe de
mos crédito a pés Juntos. De haver ele sido um Químico 
admirável não se segue ter sido um Psicólogo competente. 
Seus conhecimentos e experiência num ramo do saber hu
mano tornam-no muito apto para o estudo de outro; o seu 
domínio dos métodos científicos, a sua observação exata 
do§ fenômenos e o seu correto modo de discorrer, são uma 
excelente preparação para o estudo de outros fenômenos 
análogos. E, sem embargo, ainda que isto pareça parado
xal, essa própria preparação muitíssimas vezes é uma das 
causas pelas quais homens de verdadeira ciência são fàcil- 
mente enganados quando se trata dos mal chamados fç- 
itômenos Espiritas. No estudo destes fenômenos, mais do 
que de muita ciência necessita-se é de muito senso comum 
e de muito conhecimento do “elemento humano” que en
tra na equação. A razão disto, aparentemente paradoxal, 
dá-la-emos mais adiante.

Já deixamos explicado que as teorias não são fatos, 
mas sim explicações destes. Ora, muitos homens de ciência 
são meros experimentadores e registadores de fatos; e 
muito poucos são os que podem formular hipóteses plau
síveis, e pouquíssimos os que podem idear e desenvolver 
uma verdadeira teoria. Na construção do edifício científico 
são muitos os trabalhadores que carregam materiais, em 
menor nómero os pedreiros que os juntam levantando com 
eles as paredes, e apenas um ou dois os arquitetos que 
ideiam o plano geral e determinam os detalhes que hão de 
fazer da obra um edifício sólido, duradouro e artístico.

As Frondes Espiritas to s  Fenômenos Mttapsíquicos 75

% ■ - '

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


Cumpre ter presentes duas coisas: 1,* que há muitas 
que podem observar bem, mas muito poucos são os que 
podem explicar corretamente o observado; 2.°, que aqueles 
mesmos que podem formular hipóteses admissíveis ou de
senvolver teorias razoáveis no terreno científico que lhes é 
familiar, costumam com frequência excogitar hipóteses as 
mais disparatadas quando se metem em seara alheia. Ve
jamos, pois, agora por que é que, em se tratando “desta 
classe de fenómenos”, um homem de ciência honrado com 
mais facilidade é desviado da verdade.

Três são as razões principais disso: l.° O homém de 
ciência está acostumado a leis fixas e a usar aparelhos 
precisos e seguros que, postos nas condições devidâs, dão 
sempre resultados exatos; ou, por outras palavras, está 
acostumado a fiar-se nos seus instrumentos. Nas suas in
vestigações científicas o elemento humano não entra, e as
sim, enquanto observador científico, ele não está nem tem 
que estar acostumado a tratar com a malícia e falácia dos 
homens. Daqui serem muitos sábios verdadeiras crianças 
quando se trata dos negócios comuns da vida, nos quais 
sem dificuldade são enganados. O homem de ciência acos
tumado à fidelidade dos seus aparelhos é geralmente muito 
pouco desconfiado. 2.° O observador científico, para pro
duzir um fenómeno determinado, está acostumado a esta
belecer sempre as mesmas causas nas mesmas condições, 
pois sabe que só assim pode ter o mesmo resultado. Em se 
tratando dos fenômenos psíquicos, não há nada disto, pois 
a vontade do' meio é suprema, se se quiser obter algum 
efeito; ou, por outras palavras, enquanto nas suas expe
riências cientificas o sábio tem certas regras a que se ater, 
em se tratando dos mal chamados fenômenos Espiritas não 
há regra determinada que lhe sirva de ponto de apoio. 3.® 
O homem de ciência está sempre inclinado a admitir tais 
ou quais condições quando se lhe dá uma razão cientifica 
ou que aparènta sê-lo. ...

. Tomemos, por exemplo, para a nossa análise não uma 
sessão “ideada”, como a do Dr. Lapponi, mas uma sessão 
verdadeira, onde o observador se dedicou a estudar esses 
fenômenos.

A médium é uma mulher. Desde logo vemos que não 
há aparelhos nem coisa que se lhes assemelhe. O apare
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lho, e de “grande sensibilidade”, é a médium. Vai na cotn- 
fianhia dela outra mulher que não só deve servir-lhe de 
proteção, estando a médium entre homens e devendo ser 
examinada, como também para hipnòtizá-la. Não pode o 
observador científico opor-se a esta condição, que lhe pa
rece tão cavalheiresca como justa. Vários médicos exami
nam a médium de um modo científico. O quarto e o ga
binete onde a médium deve operar não são examinados, 
por estarem na mesma casa do O. C. \  que pessoahnente 
dispôs as cortinas do gabinete. Cada qual se senta no lugar 
cientlficamente prefixado. A médium vestida de malha ne
gra cientificamente examinada, entra no gabinete e corre as 
cortinas. A pedido da médium, a luz é vermelha e conve
nientemente colocada. Não são estes também os requisitos 
para se poder revelar uma chapa fotográfica? Pois, do 
mesmo modo, o ectoplasma não pode desenvolver-se senão 
na penumbra.. .  A razão é científica, e o O, C. submete- 
se. sem dificuldade a esta condição. Ademais, a luz intensa 
pode produzir efeitos fatais à médium, que durante o tran
se se supõe estar num estado de hiperestesia extraordinário. 
-. Junto da luz vermelha, o secretário periòdicamente 
toma notas das circunstâncias, mesmo as mais triviais. Eis 
aqui algumas das suas anotações:

“Às 8 p. m. A médium entra no gabinete e pede aos 
presentes que cantem a meia voz. — 8,05, o canto conti
nua. — 8,07, cessa o canto e percebe-se com toda clareza 
a respiração fatigada da médium. — 8,10, esta chama a 
companheira para hipnotizá-la, e a companheira entra no 
gabinete. — 8,J3, esta sai do gabinete. — A respiração da 
médium é menos fadigosa. — 8,15, a própria médium des
cerra as cortinas do gabinete e fica sentada e imóvel. — 
8,16, sobre a cabeça da médium vê-se aparecer uma espé
cie de neblina. — 8,18, que toma' a forma de uma cara. 
-=-» 8,20, a um sinal convencionado da companheira, o O. C. 
produz o relâmpago de magnésio para impressionar qua
tro chapas das câmaras colocadas de antemão em dife
rentes pontos do quarto. — 8,21, a médium chama ur
gentemente a companheira, pois a luz produziu-lhe grande 
efeito. — 8,25, o O. C. termina de tirar as chapas, tendo 
colocado outras novas. — 8,28, a companheira está ao lado

i)  O. C. — Observador Científico.
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da médium, que parece desfalecida. Abana-a com o  lenço: 
— 8,30, saem ambas do gabinete, que é rigorosameate 
examinado; resultado negativo. — 8,40, a médium é de 
novo examinada cientificamente. Resultado negativo. —- 
8,50, a sessão terminou. Revelam-se as chapais e encontra- 
se, sobre a cabeça da médium, uma cara, que parece de 
mulher, no meio de dobras de ectoplasma...”

A experiência foi inteiramente científica. Tomaram-se 
todas as precauções possíveis. Não há, por conseguinte, se* 
não uma solução: a médium materializou o ectoplasma em 
forma de rosto. Ali estão as chapas. A existência do ecto
plasma é a única explicação. A prova é científica e a ex
periência decisiva.

E, todavia, com perdão do O. C., passou-se alguma 
coisa muito diversa que éle não observou. '

A companheira está de ligação com a médium e é o 
seu principal auxílio.

A médium leva dois pentes de travessa em cuja parte 
superior, que é oca, pode esconder meio metro de musse
lina finíssima, com que se simula o ectoplasma. Como Isto 
não basta, quando a companheira entra no gabinete a pre
texto de hipnotizar a médium leva na mão um lenço, e 
embrulhado nele vai “o resto” do material requerido para 
a “materialização”. Quando se supõe “cientificamente” que 
ela está. hipnotizando a médium, o que na realidade ela 
está fazendo é dar-lhe o material e ajudá-la a pendurar 
o fantasma na cortina preta do fundo e ver “o efeito”; 
Sai do gabinete, e é então que, já estando hipnotizada, 
descerra “por si mesma” as cortinas e o fantasma apare
ce. . .  (!!). Depois de tirar a fotografia e enquanto o O. C. 
está mudando chapas, a companheira vai ao gabinete para 
“auxiliar” a médium ou, o que é o mesmo, para “reColhef 
o material ectoplásmico” (!?) que ela tem escondido nas 
vestes, ficando a médium em disposição de ser examinada 
"cientificamente”. Quando o O. C. entra para examiná-la, 
já “a materialização” desapareceu, como não?

O nosso O. C. está satisfeito, e escreve um vasto ar
tigo sobre a experiência, é ilustra-o com as fotografias ti
radas. Por vários anos foi considerado como notável bió
logo e, por conseguinte, seu trabalho é apreciado, tanto 
mais quanto ele próprio não admite a hipótese Espirita.
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Todavia, não faltam muitos que se riam e se mostrem in- 
qrédulos; mas ele responde mostrando-lhes as fotografia». 
Ãli está o ectoplasma. Continua, pois, impertérrito nas suas 
experiências com a mesma médium, que ele já considera 
como genuína, e ao cabo de quatro anos publica um vo
lumoso livro cheio de fotografias tão autênticas como as 
primeiras. Todo o volume respira “ciência”, e grande nú
mero de pessoas, em especial os homens de ciência vul
gares de que havemos falado, consideram-no como a úl
tima palavra na matéria e dão-lhe um valor científico in
contestável. Fazem-se -várias edições e ele é traduzido em 
vários idiomas. Muitos autores probos, que nunca viram 
de perto um médium, citam essa obra, já famosa entre a 
gente vulgar, e acrescentam-lhe autoridade emprestando-lhe 
algo da sua. O nome da médium é pronunciado com res
peito pelos espiritistas, já que ela é considerada genuína, 
por ter passado tão vitoriosamente no exame cientifico de 
um afamado sábio. Os fenômenos foram cientificamente ob
servados e registados, e ai de quem os puser em'dúvida,!

Sucede, porém, que dentro em pouco tempo se des
cobre que a tal médium é uma grandissíssima embusteira; 
que a sua companheira é outra que tal; que a primeira, 
numa nação distante e com nome diverso, foi colhida fa
zendo trapaças “vários anos antes” de havê-la observado 
o nosso Observador Científico, e que ela mesma declarou 
francamente ter sido trapaça tudo o que fez então.

Ainda mais: na mesma obra “científica” do nosso ob
servador, nas suas próprias fotografias, descobre-se não só 
que as famosas materializações de rostos são estampas de 
papel, mas que ainda se pode ler com clareza o título da 
revista de que a tal materialização foi recortada. Mostram- 
se ao O. C. as dobras do papel, indica-se-lhe que tal ou 
qual cara não passa de um retrato de um personagem co
nhecido que a médium desfigurou pintando-lhe um absurdo 
bigode. Prova-se-lhe até à evidência que, em vários casos, 
a materialização não é senão a própria médium, que põs 
um véu na cara; que o que o Observador. Científico de
clarou ser uma “terceira mão” não passam dos dedos de 
um dos pés da médium. Mostram-se-lhe os buracos das 
meias por onde ela fez passar os dedos. Enfim, prova-se- 
lhe até à saciedade que, pelo menos em ditos casos, a mé
dium e sua astuta companheira o enganaram. Acredita, lei
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tor, que eie admite isso? Qual! como há de admitir? nem 
“cientifica nem financeiramente” Hie convém confessar* cem 
humildade e probidade, que, ao menos em tal ou quaj caso, 
evidentemente ele foi enganado. NSo, senhor; ainda que se 
veja obrigado a admitir “os fatos”, já que suas próprias fo
tografias os tornam patentes, sempre tem alguma explica
ção para eles, e, quando o caso é de todo evidente, ele sal-1 
ta dizendo: “Não acho neste caso como explicar o fato 
misterioso”. E isto que aqui temos dito não é imaginação, 
pois nos referimos ao livro “Phenomena of Materialization” 
publicado últimamente pelo Dr. Von Schrenck Notzíng. Re
ferimo-nos a Eva C. (aliás Marta Bertaud) e à sua inse
parável companheira Mme. Bison, mais grosseira do que 
a própria médium. Se o Dr. Notzing tivesse chamado para 
examinar tanto a médium como a companheira uma ma
trona das que registam mulheres contrabandistas nas al
fândegas, ter-se-ia convencido de que uma ou outra ou 
ambas ocultavam em suas pessoas “o material” das tais 
materializações.

Durante os anos de 1900 e 1914, os livros sobre o 
espiritismo já eram numerosos; mas, desde que se iniciou 
a Guerra e se despertou uma fome insaciável de escritos 
espiritas, esses livros científicos (!) multiplicaram-se de 
modo incrivel. E, assim como em tempos de fome e de ca
restia o povo devora o que primeiro acha, assim também 
nestes tempos de “fome Espirita” inúmeras pessoas têm 
devorado toda sorte de escritos, saciando com eles suas fa
mélicas mentes. Os escritores espiritas, científicos ou não 
científicos, têm tirado seu proveito, como seu proveito ti
raram mil jornais publicando, no tempo da Guerra, toda 
sorte de noticias, verdadeiras ou falsas. Muitos desses es
critores, que se citam como autoridades, “vivem de publi
car livros espiritas”, e como fez Léon Taxil, naturalmente 
aglomeram quanto fato, fábula ou balela lhes vem às mãos, 
e, dando-lhe uma tintura científica, publicam livros, que, 
cientlficamente falando, não têm valor algum, se bem que 
para seus autores sejam verdadeiras minas. Nós, temos co
nhecido e tratado com mais de um escritor científico (?) 
dessa classe, e sabemos o que dizemos. Havemos presen
ciado suas experiências, e temos visto, antes da sua pu
blicação, o material que eles iam fazer o público engolir.
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Não se vá crer, pelo que fica dito, que consideramos 
todos os fenômenos metapsíquicos como risíveis ou fàcil- 
mente explicáveis. Não somos dos que afirmam que tudo 
£ artifício. Bem sabemos que há certos fenômenos que apre- 

. sentam um aspecto tão. novo como interessante, e cuja cau
sa ê muito difícil de averiguar. O que quisemos fazer foi 
procurar dar o seu verdadeiro valor à tão surrada frase: “A 
Ciência já admitiu a existência de fenômenos espiritas”.

'Quisemos repisar que “nesta classe de experiências” 
entra um fator novo, “o médium”,, o qual não é um \apa- 
relho como os usados noutras ciências; e que, sendo ele 
“humano”, e muito humano^ deve-se andar com um cuida
do extraordinário para que “dito elemento não nos enga
ne”, quer sejamos observadores científicos, quer não. O ser 
humàno é diferente de uma lente ou de uma fórmula ma
temática. Tem uma alma espiritual e livre, e o estudo dos 
poderes ocultos e estranhos que ele possui leva-nos a um 
terreno desconhecido e escorregadio, em razão da fascina
ção que, como veremos, causa no médium o fato de poder 
enganar especialmente os homens de ciência.

* Nem se creia que ridicularizanios toda espécie de ob
servações científicas neste novo terreno; não. Muito pelo 
contrário; pois cremos que só uma verdadeira observação 
científica em que se tenha muito presente e controlado “o 
elemento humano” que entra na produção dos fenômenos 
psíquicos, é o único meio para poder encontrar a verdade 
ou a falsidade que neles haja.

E’ necessário que os observadores científicos, álém de 
possuírem uma grande experiência como experimentadores, 
muito conhecimento prático do “elemento humano”, e mui
tíssimo senso comum, sejam homens verdadeiramente “hu
mildes e sinceros” que não tenham dificuldade em 'dizer 
“enganei-me ou me enganaram” quando, depois de traba
lharem conscienciosamente, venham a descobrir que seus la
bores os conduziram a um soleníssimo fracasso. Nisto está 
a grande dificuldade, pois os verdadeiros homens de ciência 
não querem meter-se nesse cipoal, com a perspectiva, mais 
do que provável, de, após mil experiências, saírem com as 
mãos na cabeça.

Antes de emitir teorias é preciso juntar fatos verdadei
ros que sirvam de fundamento sólido para sobre eles es
tabelecer o edifício de uma nova ciência.
Fraudes Espiritas — 6
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Reflexões Psicológicas.

Ao tratar do Observador Cientifico, nem por um mo
mento nos passou pela mente falar de homens como o Dr, 
Richet. Tivemos presentes sòmente observadores da classe 
de Von Notzing, que, depois de ver claramente, na foto
grafia obtida, o letreiro “Le Miroir" (na sessão de 27 de 
Novembro de 1912 com a médium Eva C.), diz cândida
mente: “I cannot form any opinion on this curious result”, 
“Não posso formar nenhuma opinião sobre este curioso re
sultado” (“Phenomena of materialization”, by Baron Von 
Schrenck Notzing, London, 1920, pág. 213). A nossa in
tenção não foi pôr a ridículo os verdadeiros observadores 
científicos como Richet, que, apesar de imensas dificulda
des, levam a efeito interessantíssimas experiências; mas 
sim homens como Von Notzing, que só tratam de especular 
com o público, revestindo seus escritos de aparato científico.
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Capitulo XI.

Psicologia do Médium.

Nas nações latinas, as chamadas em inglês “Fortune 
fellers” são geralmente conhecidas pelo nome francês de 
Ckãrvoyantes, porquanto, embora a “Clarividência” seja 
tão-sòmente uma das manifestações da mediumnidade, é a 
que de ordinário atrai maior número de crédulos que, de
sejando conhecer o futuro, pagam bom dinheiro para serem 
enganados. Não "tratamos aqui delas nem das ciganas, mas 
sim de outras pessoas que, “supondo terem poder para nos 
pôr em contacto com as almas desencarnadas dos defun
tos”, pretendem dar-nos mensagens das pessoas que nos 
foram caras, entrando, não poucas vezes, no escuro terreno 
do porvir. Essas pessoas, conhecidas sob o nome de mé
diuns, dividem-se em duas classes, mais ou menos clara
mente determinadas.

Pertencem à primeira os médiuns públicos ou comer
ciais, que “fazem profissão e negócio dos seus supostos 
poderés”, ao passo que à segunda pertencem os médiuns 
particulares, que se. supõe não trabalhem por dinheiro, em
bora recebam paga ou outras recompensas pelos seus tra
balhos.

Os Médiuns Comerciais são pràticamente os únicos 
com quem a maioria das pessoas dadas ao espiritismo es
tão em contacto, pois os considerados como verdadeiros — 
e são muito raros — mal são declarados “genuínos” são 
contratados pelas Sociedades de Investigações Psíquicas — 
como The Society of Psychical Research de Londres — e 
só os sócios dessas corporações têm oportunidade de pôr- 
se em contacto com eles.

Os Médiuns Comerciais, pelo menos na Inglaterra e 
nos Estados Unidos, estão muito bem organizados, tendò 
correspondentes, jornais de propaganda e escolas de for- 
6»

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


84

mação “mediúmnica” (?). Temos diante de nós um anún
cio — que corre só entre pessoas do grémio — de uma 

‘Escola Mediúmnica de Nova York. Diz assim:

Alfred Benzon. Modera Spiritualistic Phenomena 
Complete Course

Initiation Fee.......................  $1,000.00 (mil dólares)
Consista of the followmg effects:

Slate W ritting . . . $350,00 Cabmet Seance . . . $250,00
Trumpet Seance . . 150,00 Spirit Photography . 50,00
Materialization . . . 300,00 Ballot Tests . . . .  200,00
Vase of Isis . . . . 100,00 Rope Tymg . . . .  25,00

Para assegurar-se de que o. “neófito” guardará o se
gredo, exigem-se-lhe nada menos do que $1.000 (mil dó
lares) adiantados pelo direito de iniciação, tendo de pagar 
a aprendizagem dos restantes “fenômenos” (?) em sepa
rado e sempre adiantado, segundo a tabela indicada. De
pois de desembolsar mil dólares pela iniciação e outros mil 
quatrocentos e vinte e cinco pelo resto das manifestações 
espiritas, é quase certo que o novo iniciado não dirá pa
tavina. Quem quer que deseje, e tenha dinheiro suficiente, 
pode gozar do benefício dessa elevadíssima “educação . 
Claro que há muitos médiuns que, não tendo dinheiro, se 
contentam com pouco, nos princípios, trabalhando por con
ta própria, mas sempre guardando o segredo que bem po
demos chamar “profissional” !

Quando um médium depende do público para viver, è 
coisa óbvia que o caminho mais apropriado para prospe
rar é “agradar ao público”. Isto não será lá muito moral 
de dizermos, mas "business is business”, negócio é negó
cio. Suponhamos, só por supor, que o tal médium tem real
mente este ou aquele poder que parece extraordinário. Uma 
coisa é certa nesta classe de fenômenos, e é que “o médium 
não os pode controlar”, e umas vezes eles dão certo è 
outras ou não dão ou resulta sair o tiro pela culatra. Nisto 
os médiuns, quando trabalham honradamente, são muito 
semelhantes ao Ollendorff, pois respondem de modo seme
lhante. “Tem você o meu guarda-chuva?" diz Ollendorff, 
e responde: “Não, mas tenho a camisa do meu vizinho”. 
Do mesmo modo pedimos a um médium que nos comuni
que com nosso avô, e vem Carlos Magno.. .  Que resulta 
daí? Que, sabendo o médium que pode sofrer um fiasco,

Carlos Maria de Heredia, $. /. .

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


dado que realmente tenha algum poder, como havemos su
posto, e não querendo expor-se e precisando acreditar-se 
para ganhar dinheiro, não tem mais remédio senão fingir 
a  mensagem, o que, dada a  credulidade humana e os meios 
de informação de que os médiuns dispõem, é a coisa mais 
simples do mundo; aiém de ser isto sumamente divertido 
para o médium, que não pode deixar de gozar ao ver a 
facilidade com que faz tolos os Babilónios. Bons momen
tos Os que os sacerdotes de Bei terão passado ao comerem 
tráiiqúilamente os saborosos manjares que o Rei e todos 
os seus inocentes súditos colocavam no altar do deus de 
pedra, e as vezes que terão tido de conter o riso ao verem 
o pasmo dos seus clientes entrando pela manhã no templo 
e verificando que os presentes gastronómicos do dia an
terior haviam desaparecido!.. .  E’ isto o que se passa com 
os médiuns ao notarem o pasmo dos modernos Babilónios.

Até certo ponto, e com as devidas restrições, podemos 
ser testemunha disso, pois em nossas conferências, ao pro
duzirmos os mais “portentosos fenômenos” (?), temos po
dido observar, com não pouca hilaridade, as caras pasma
das dos espectadores que, naqueles momentos pelo menos, 
estão certos de que verdadeiramente possuímos poderes 
“mediúmnieos” (!).

Mas os médiuns comerciais, que são os com quem or- 
dinàriamente tratamos,^ raríssimas vezes produzem os fenô
menos espiritas, a nãó ser por fraude. Com a fraude eles 
lucram certàmente, e, sendo o lucro o seu único intuito, 
muito tolos deveriam ser para usar de outros meios em 
que eles próprios absolutamente não confiam. .

Com não pouca frequência, ademais, esses médiuns são 
pessoas sem consciência e de moralidade muito duvidosa, 
que usam dos seus poderes. . .  de unf modo que não é 
para narrar. Bons testemunhos disto são, entre outros, as 
irmãs Fox, que, nas páginas 50 e 51 do livro citado, “Death 
Blow to Spiritism”, nos dão conta do que elas mesmas 
presenciaram e que aqui não podemos reproduzir...

Há muitos médiuns que começaram só para se diver
tirem e de maneira inocente até certo ponto, fazendo uso 
de ardis muito primitivos, apesar do que chamavam a aten
ção dos seus amigos de modo extraordinário. Primeiro pro
duziram umas pancadas secas raspando com o pé o pé de
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uma mesa; depois fizeram aparecer luzes fosforescentes que 
procediam de uma caixa de fósforos; mais tarde produzi* 
ram a levitação da mesa no escuro, metendo a cabeça por 
baixo, enquanto dois dos comensais lhes firmavam as mãos 
fortemente...

Disso resultava declarar sinceramente a roda de ami
gos que o operador era um grande médium. Este, já não 
tendo valor suficiente para confessar a verdade que levara 
encobrindo por vários dias, e tendo, por vergonha, de guar
dar forçado segredo, ao ver-se comprometido a continuar 
as sessões que tanto pasmo causavam a seus amigos via- 
se obrigado a levar por diante a farsa. E vendo que, afi
nal, era esse um modo de ganhar dinheiro sem demasiado 
trabalho, (fecidia-se finalmente a declarar-se médium e a 
entrar em cheio no negócio. Esta é a origem da mediumni- 
dade (!) de muitíssimos espiritas, filhos legítimos das ir
mãs Fox, que desta sorte, como vimos, começaram, e con
tinuaram por quarenta anos, a sua lucrativa carreira.

Ora, para nos capacitarmos do crédito que os homens 
de ciência devem dar aos Médiuns Comerciais e aos fenô
menos por eles produzidos, ouçamos o que,nos diz um psi- 
quista inglês, W U. Crawford (“The Reality of Psychleal 
PhenomencT, 1919, pág. 4): “Apenas preciso dizer que, sè 
a principal ambição do médium é o dinheiro, pràticamente 
não se pode levar a efeito nenhum trabalho experimental 
verdadeiro. E’ questão de experiência, de minha própria ex
periência pelo menos, que desde o momento em que o mé
dium ou os que com ele trabalham são gujados pela ava
reza ou pelo lucro, os fenômenos são pouco fidedignos e 
de autenticidade incerta”.

Este testemunho e outros muitíssimos que citar pode
ríamos; as razões aduzidas e as inúmeras confissões de 
médiuns que, ou espontâneamente declararam a verdade dos 
fatos, ou, vendo-se forçados, confessaram seus embustes, 
trazem-nos diretamente a esta conclusão': “E’ mais difícil 
para um médium, mesmo daqueles que realmente se supõe 
terem alguns poderes extraordinários, nunca enganar o ob
servador, do que, tendo-o enganado duas ou três vezes, de
sistir da prática do engano sempre que ache ocasião pro
pícia”. Esta é a psicologia do Médium Comerciai. Passe
mos a estudar a dos médiuns particulares ou verdadeiros 
médiuns.
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Está classe de médiuns, que forma um grupo separa
do, supõe-se ter realraente poderes não comuns. Supõe-se 
também que eles “não trabalham por dinheiro”, isto é, que 
"não cobram entrada”. Mas, não havendo razão especial 
para lhes exigir que ocupem o seu tempo e talvez expo
nham sua saúde só por amor i  ciência, não sendo nenhum 
deles rico altruísta, razoável é supor que "recebam uma 
recompensa conveniente” pelo seu trabalho. A esta classe 
pertencem & famosa Mrs. Piper, Eusápia Palladino e Eva 
C. (cujo verdadeiro nome é Marta Beraud)!

Por definição espirita, um médium é uma pessoa que 
se supõe ser um traço de união entre os vivos e os mortos, 
ou, melhor dizendo (sem incluir a hipótese espirita), é 
uma pessoa que tem a faculdade de produzir certos fenô
menos de origem desconhecida, nos quais aparece o tra
balho de um ser inteligente diferente do próprio médium.

Quando estudamos os casos destes médiuns particula
res, o resultado é‘ muito pouco diverso do dos médiuns de 
paga. Eusápia, por exemplo, antes de ser descoberta nas 
suas trapaças, era considerada como uma médium extra
ordinária e genuína. Sir William Barret, na sua obra*“On 
the Threshold of the Únseen”, (“No Limiar do Invisível”), 
págs. 67, 68, diz-nos que " . . .  embora Eusápia pareça ter 
poderes supranormais, é um médium de tipo moral muito 
baixo, convencida de impostura tanto na Inglaterra como 
nos Estados Unidos, pelo que eu não quis ter com ela ses
são alguma. E, se a cito aqui, é tão-sòmente pela sua no
toriedade e pelas considerações psicológicas e morais que 
sua carreira nos sugere”. E, sem embargo, segundo a opi
nião comum de muitos, quase não se pode duvidar de que 
Eusápia tenha tido alguns poderes desusados.

Essa combinação de fraude e de poder real explica-se 
fàcilmente, já que uma pessoa com desusados poderes 
mediúmnicos é sensivelmente anormal, em regra geral. Ade- 

_ mais, as manifestações desses poderes, por exemplo a le
vitação de mesas, etc., ou a produção de determinados fe
nômenos num transe verdadeiro, não são produzíveis à von
tade. Se o médium não está de veia, se não se acha nas 
disposições requeridas, os fenômenos não podem ser pro
duzidos legitimamente. Ou não há resultados, ou estes são 
muito pobres. Algumas vezes o médium, como se conta do
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famoso D. D. Home, confessa francamentea sua Impotên
cia. Mas na maiorià dos casos não se dá isto. Suponhamos

para fazerem certas investigações, vários sábios se re
uniram em sessão com o médium, e esperam padentemente 
a produção dos fenômenos. Passam-se horas e horas sem 
resultado algum. Voltam outro dia á sessão; a fama do 
médium tem de sofrer se não se produzirem alguns fenô
menos; mas estes não podem ser genuínos, porque as cir
cunstâncias não são favoráveis. Que fazer? O médium vê 
claramente que um resultado verdadeiro e apreciável não 
pode ser produzido naqueles momentos, e, .desejando agra
dar aos sábios observadores, mas não podendo fazê-lo de 
modo genuíno, vê-se numa entaladela, e, claro, a saida 
é . . .  produzir o fenômeno fraudulentamente.. .  Os obser- 
vadorès, que não repararam na fraude, ficam satisfeitos, e 
o médium respira mais desafogadamente. Achòu o meio de 
sair da enrascada, e sempre qúe se acha em circunstâncias 
análogas, mesmo com risco de ser descoberto, torna a fin
gir o fenômeno.

Dissemos que, embora esta espécie de médiuns não tra
balhe por-dinheiro, recebe todavia dinheiro pelo seu traba
lho. As sociedades de investigações psíquicas págam-lhes 
largamente, exigindo que o médium trabalhe sòmente para 
elas. Há, pois, compromisso. Noutras ocasiões, como suce
dia com Eúsápia, a médium é convidada por personagens 
da nobreza, quiçá pelos reis, que têm para com ela toda 
sorte de deferências. Estas obrigam o médium a querer 
agradar-lhes. Mais: pelos seus serviços espera ele não Sô 
honras como também algo mais substancial em jóias ou 
dinheiro. O contrato é tácito, mas á obrigação lá está. Tal
vez, como se supõe no caso de Eva C., vá de permeio “a 
sua reputação científica e a de sua companheira, a Bisson”. 
Vários sábios de diversas partes do mundo vieram presen
ciar e estudar os fenômenos por ela produzidos. Qúe fazer 
se as circunstâncias não são favoráveis? Deixar logrados 
Sir Conan Doyle, o Dr. Von Notzing e outros “sábios” 
desse jaez? .. .  Isso não é possível; e, como o fenômeno ge
nuíno não pode produzir-se — isto é o que se supõe —• 
a fraude se impõe. O fenômeno fraudulento é produzido 
com êxito e . . .  o caminho da médium está traçado para 
o futuro... quando menos em casq de necessidade. Esta
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Atitude, ainda que não muito moral, que digamos, é cer
tamente muito humana...

Se ao que foi dito se acrescentar a verdadeira fascina
ção que causa “enganar um homem de ciência” naquilo que 
ele considera o seu próprio terreno, ver-se-á que não há 
nada tão tentador para o médium, mormente em caso de 
necessidade, como recorrer à fraude. O médium experi
menta uma sensação muito parecida com a do prestidigi
tador que faz crer ao seu auditório que a moça que ele 
cobriu com um lençol, diante de todos, desapareceu instan
tâneamente do cenário para voar invisível à galeria. Seu 
Orgulho e satisfação é o do artista dramático que, ao re
presentar um papel, o faz tão vivamente, que o público cho
ra comovido como se na realidade se tivesse passado o 
que ele tão hàbilmente declamou. E’ incrível, repetimos, a 
fascinação que causa — sabemo-lo por experiência própria, 
como havemos indicado, — tendo-se diante de si um au
ditório seleto de homens verdadeiramente intelectuais, ávi
dos de observar “algo de extraordinário”, mas “cientifica- 
mente” precavidos contra o possível logro, ver como aos 
poucos eles vão caindo nas redes da própria ilusão. Ver 
alguns com os olhos abertos até formarem as órbitas ver
dadeiros círculos, enquanto que no rosto dos outros apa
recem sinais inequívocos de terror. E ao ler claramente, na 
expressão entre admirada e perplexa dos restantes, a prova 
evidente de que “naquele momento” eles crêem na realidade 
dos seus poderes extraordinários, que no caso que supomos 
não passam de grosseiríssima burla, o médium experimenta 
uma satisfação indescritível, vendo a inteligência subjugada 
pelo logro.

Cremos que Eva C., ao ver enganados pela sua astúcia 
“mediúmnica” homens de fama científica europeia, não se 
trocaria por Sara Bernhardt, nem deixaria seu “gabinete” 
pelo cenário da Comédia Francesa. Que bons momentos os 
que Eva C. e la Bisson terão passado “rindo-se” da “sa
bedoria” dos homens! Parece-nos que suas conversas par
ticulares, se fossem publicadas, as tornariam muito mais fa
mosas do que o são na atualidade. Quando vemos esses 
“sábios modernos” encantados “cientlficamente” ante o ma
terializado mamulengo produzido por Eva C. — em com
panhia da Bisson, — não podemos deixar de pensar no
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pobre Rei Salomão. E cremos que a satisfação, de Eva e 
de sua companheira deve ter sido muitoparecida — embora 
muito mais deliciosa — com a que experimentavam as con
cubinas do Rei Sábio vendo-o adorar os ídolos formados 
por suas mãos. '

E aqui vem a propósito fazer uma observação acerca 
do temperamento erótico dessas Médiuns Científicas, do 
qual elas se valem para fazer ver aos observadores cientí
ficos. . .  tudo quanto elas gostam. .

Oe Eva C. já nos diz o Dr. Von Notzing que “tem 
uma imaginação erótica muito viva”, e bem sabe pô-la em 
prática, segundo as últimas notícias que nos chegam dás 
suas “recentes materializações” (!).

De Eusápia consta igualmente ter tido um tempera
mento erótico supra-sensivel, e o mesmo se tem dito da 
maior parte dos médiuns femininos até o presente. .

Esse “temperamento” deve ser levado em conta, pois 
exerce não pouca influência no observador, por mais cien
tífico que seja.

À conclusão, pois, que do acima dito devemos tirar é 
esta: não negamos que haja médiuns que contribuam com 
certa classe de fenômenos, pois alguns deles temos por cer
to que os hão produzido, embora, por enquanto, nada di
gamos da natureza da causa que os gera. O que em todo 
este capitulo procuramos ‘foi fixar na mente dó leitor que, 
seja o médium público ou particular, com reputação grande 
ou pequena, a presunção está sempre contra ele e contra 
a  genuinidade dos fenômenos por ele produzidos.

Eis aqui umas palavras de Sir William Barret que pro
jetam não pouca luz sobre a matéria: “Revisando as várias 
sessões que tive durante 15 anos com diferentes médiuns 
públicos e particulares, verifico que a quase totalidade dos 
resultados obtidos não tem valor evidenciai algum em fa-. 
vor do Espiritismo. Pela condição de total escuridão. não 
pude tirar conclusões dignas de fé, e os resultados não fo-' 
ram mais brilhantes do que os que fàcilmente podem ser 
obtidos por um pelotiqueiro. Poucos casos, contudo, pbdem 
considerar-se como exceções” (“On the Threshold of the 
Unseen”, pág. 36).
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Reflexões Psicológicas.

A diferença essencial entre as ciênçias físicas e a rae- 
tapsiquica consiste em que, enquanto aquelas usam de apa
relhos para suas experiências, estas têm por principal “apa
relho” um ser vivo, inteligente e livre: o médium. Qs apa
relhos podem controlar-se, o médium é “pràticamente mui
to difícil de controlar”. E mesmo supondo se pudesse con
trolar perfeitamente um médium, ainda fica larguíssima 
margem para a ilusão oriunda da mente inconsciente do 
mesmo.

Ós médiuns, mesmo os mais poderosos, nem sempre 
podem, à vontade, produzir os fenômenos que o experi
mentador deseja. Umas vezes os produzem e outras ou não 
podem produzi-los ou produzem outros distintos. Daí vem 
que, desejoso de agradar ou de surpreender o seu auditó
rio, não podendo produzir o fenómeno que se lhe pede re
corra o médium à fraude para agradar ou admirar os que 
o cercam. E, como dissemos antes, “é mais fácil que um 
médium nunca engane, do que, tendo praticado a fraude 
algumas vezes, não a use sempre que a ocasião se apresen
te favorável”.

%

-f

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


Capitulo XII.

As Coincidências.

. Quem quer que se haja dedicado um pouco a colecio
nar “fenômenos espiritas” (?) e os tenha examinado com 
alguma detenção, terá notado que grande maioria deles são 
meras coincidências, às vezes sumamente notáveis. Em 
quantas ocasiões os ruidos misteriosos que se ouvem em 
algumas casas durante as noites tempestuosas e que se 
atribuem às almas do outro mundo, quando investigados por 
alguma pessoa menos medrosa verifica-se terem sido pro
duzidos por uma lâmina de metal solta ou açoitada pelo 
vento!! Ou o fantasma branco que se move misteriosamente 
por entre as árvores e que se vê fazer contorsões à luz dos 
relâmpagos descobre-se ser algum farrapo pendente de uih 
ramo!

Esses “fenômenos espiritas” são bastante frequentes, e  
cada um de nós tem alguns no seu repertório.

Em outras ocasiões, a coincidência é mais rara, e, se 
não se chega a descobrir e evidenciar devidamente “o fenô
meno”, este fica comprovado de maneira definitiva e “tran- 
chante”, tanto para o “vulgo vulga^ como para os homens 
de ciência simples e crédulos, da escola de Lapponi.

Quando, na mocidade, o nosso falecido amigo Harry 
Houdini andava com sua esposa como “saltimbanqui”, ga
nhando a vida como melhor podia, vendo o grande negó
cio que faziam os “médiuns espiritas”, resolveu explorar 
tão lucrativa profissão. E eis que, da noite para o dia, 
“Harry e Beatriz” começaram a dar “sessões”. Da vida de 
Houdini, escrita por sua esposa, tiramos as anedotas se
guintes, que vêm comprovar admiràvelmente o nosso as
serto, de como “as coincidências” são causa frequente dos 
“fenômenos espiritas”. (Vide: Houdine, “His Life-Story”, 
N. Y., Harcourt, Brace and Co., págs. 101 e seguintes).
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“Quando pelo ano de 1897 os Houdini trabalhavam 
na companhia de saltimbancos do Dr. Hill, indo os negó
cios de mal a pior, o Dr., meio desesperado, teve a ideia 
de empregar Houdini e sua esposa como “espiritistas”. Os 
anúncios nos cartazes diziam: “Harry e BéSs, os celebér- 
rimos Psicômetras e Clarividentes, que, quando as condi
ções são favoráveis, podem fazer as mesas flutuarem pelo 
ar, tocar diversos instrumentos com mãos invisíveis, fazer 
aparecerem caras e mãos em plena luz, etc.”.

“O anúncio trouxe uma concorrência extraordinária ao 
téatrinho, e, se bem que naquela noite “as mesas não flu
tuassem”, pois as condições não devem ter sido favoráveis 
(?), todavia “as mensagens” que os “espíritos” mandaram 
por intermédio de Beatriz encheram de admiração e de en
tusiasmo o auditório.

Logo o narrador conta “o modo” como Houdini che
gou, em tão pouco tempo, a informar-se de todas as mi
núcias do povoado, o qUe deixamos de lado, por ora.
~ Vendo como íam bem com esse “negócio”, continua- 

ràm-no os esposos Houdini por sua conta uma curta tem
porada, com muito bons resultados “artísticos e pecuniá
rios”. Numa das “sessões” que deram naquela época, re
gistou-se o engraçado caso que com gosto transcrevemos.

A Sra. Beatriz Houdini tinha visto naquele dia num 
mostruário um bonito chapéu e propôs-se comprá-lo. Cus
tava cinco dólares e, sem embargo, para os escassíssimos 
fundos da empresa, isso era um capital, e o Sr. Houdini 
negou-se redondamente a fazer esse gasto extraordinário. 
Mas Beatriz estava encantada com o chapéu e “propusera- 
se consegui-lo”. Chegou, pois, a “sessão” à noite. Houdini 
tinha “hipnotizado” a esposa, pondo-a em estado de tran
se (?) para que os espíritos pudessem comunicar-se por 
mediação dela. Enquanto a hipnotizava, dizia-lhe o que ela 
havia de responder à próxima pergunta que ele lhe ia fazer, 
mas Beatriz nessa ocasião só pensava no chapéu e no modo 
de consegui-lo. Quando chegou o momento de fazer as per
guntas, Houdini disse ao ouvido da esposa: “Bess (dimi
nutivo de Beatriz), já vamos começar”. “Afinal você me 
compra o chapéu?” respondeu a hipnotizada (?). “Não 
posso, é muito dinheiro. . .  não se esqueça, está aqui a Sra. 
Blank e seu falecido marido chama-se Henrique”. “Se não
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há chapéu, não dou mensagem”, replicou Bess. “Os espí
ritos não querem vir esta noite”, disse Houdini em voz alta, 
explicando ao auditório o adiamento da mensagem. "Você 
me compra o chapéu?” continuou repetindo “a médium”. 
Finalmente, suáhdo em bica por causa da situação, Houdini 
respondeu-lhe: “Com mil diabos, compro”. Os olhos da mé
dium cerraram-se incontinenti, fingindo entrar por fim em, 
transe, e ela começou a dar as mensagens que o esposo 
lhe sugeria ao ouvido (!).

Uma'das pessoas do auditório perguntou: Onde está * 
meu irmão João, de quem nada sei há quase dezenove anos? 
e assinava Mary Murphy. 1

A tais perguntas, conta a Sra. Houdini, eu costumava 
geralmente responder com respostas gerais e evasivas co
mo: "Dentro de um mês terá notícias dele”, ou então: “Vejo 
que ele lhe está escrevendo uma carta que não tardará mui
to a receber...” Nessa ocasião, contudo, a minha resposta 
foi muito concreta. Eu tinha conhecido em Nova York, não 
muito longe de onde morávamos, um tal John Murphy que 
tinha uma sorveteria no Este da rua 72. Estando nós na 
fronteira do Canadá, muito longe de Nova York, pareceu- 
me bastante seguro responder, como o fiz, que “seu irmão 
João tinha uma sorveteria no Este da rua 72”, Houdini fi
cou surpreso com a minha resposta, e quando depois da 
“sessão” me perguntou porque eu tinha feito isso, respondi- 
lhe que enquanto Mary Murphy escrevesse a Nova York e 
recebesse a resposta desiludindo-a de ser aquele Murphy ir
mão dela, já nós estaríamos noutra povoação distante, ante 
o que Houdini se mostrou satisfeito com a minha audácia 
e ambos nos rimos a bom rir. Porém Mary Murphy, que 
estava muito desejosa de verificar a minha mensagem, te
legrafou naquela mesma noite, e no dia seguinte, à tarde, 
com surpresa e sobressalto meu, apresentou-se com um te- . 
legrama na mão. Logo me refiz da minha inquietação, por
que a boa mulher coméçou por me abraçar e, mostrando- 
me o telegrama, me disse: “A Sra. é uma médium admi
rável, meu irmão João respondeu-me e diz que me espera 
em Nova York desde já e me paga a viagem. Sigo esta 
noite mesmo. Não sabe quanto lhe agradeço a sua men
sagem”. Estive a pique de dizer-lhe, para desiludi-la, que 
aquilo era uma mera coincidência, mas Houdini, que estava
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no quarto vizinho e saiu em meu auxílio, indicou-me que 
deixasse as coisas como estavam, porquarito, por mais que 
eu quisesse persuadir a mulherzinha, não conseguiria, e èie 
tinha razão. Anos depois, quando Houdini se dedicou a des
mascarar “médiuns”, apresentou-se-nos um dia na nossa 
casa da rua 113 uma mulher que disse chamar-se Mary 
Murphy. Sendo tão comum este nome, fui recebê-la tranqui
lamente. Mal ela me viu, reconheceu-me imediatamente e 
me disse: "Eu sou Mary Murphy e moro aqui em Nova 

jTork com meu irmão João já há muitos anos, e foi a Sra. 
quem, num transe, me disse onde ele estava. Não sei por 
que agora seu marido anda perseguindo os médiuns, quan
do a Sra. é um deles. Eu, desde aquele dia, creio firme
mente, na comunicação com os espíritos”. Afortunadamente 

' Houdini estava em casa e chamei-o no ato, para que me 
tirasse dò apuro. Procurou ele, pois, dissuadi-la dando-lhe 
toda sorte de explicações e dizendo-lhe que aquilo tinha
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Esquema da casa e dos quartos

sido uma mera “coincidência”, mas foi tudo inútil. Infeliz
mente Mary Murphy era uma Babilónia de “puro sangue*’,, 
e impossível foi convencê-la, ficando ela, antes, màis con
vencida do que nunca das comunicações “espiritas”.

A este caso poderíamos acrescentar muitos outros pa
recidos, mas o seguinte bastará para confirmar a nossa as
serção, e é milito curioso e instrutivo. .

Numa casa situada em Long Island (N. Y.) morava 
uma senhora que alugava quartos. Quatro destes eram no 
segundo andar, um no primeiro e outro no terceiro e último. 
No primeiro andar, na frente da casa, achava-se a sala de
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jantar e junto dela estava o quarto onde se passaram os 
fenômenos que vamos narrar. Não havia comunicação en
tre uma e outro'. No segundo andar, por cima do quarto em 
questão, havia uma espécie de despensa, ou quarto de tras
tes inúteis. Por cima da sala de jantar, e ocupando o mes
mo espaço que esta, havia uma sala ou “parlor” (sala de 
conversa ou locutório). Por cima deste estava o terceiro 
andar formado pelo sótão ou “atic”, num de cujos ângu
los, opostos ao quarto antes mencionado, havia um peque
no quarto ocupado, havia tempo, por um honrado velhinho. 
Os outros quartos, ocupados por hóspedes transitórios, es
tavam no segundo andar. Para maior facilidade chamare
mos quarto número um o do primeiro andar; dois, três, qua
tro e cinco os do segundo, e seis o do terceiro. Fazia al
gum tempo que o quarto número um estava vago, por ter 
morrido nele um hóspede que .se suicidara. Havendo-o a 
senhoria pintado, alugou-o da novo. Alguns dias depois, 
chegou um hóspede e foi alojado nesse quarto.

Pouco tempo depois do suicídio do hóspede do quarto 
número um, começaram-se a ouvir ruídos suspeitos todas 
as noites; mas, como , até então ninguém tivesse dormido 
nesse quarto, não se tinha dado grande importância a esses 
ruídos. A primeira noite que o novo hóspede passou no 
quarto, por ocasião de ir dormir, assim pelas onze da noite, 
ouviu de repente, com toda clareza, umas pancadas secaS 
ou “raps” nesta forma: tac, tac, ta c ... tac, tac, ta c .. .  tat, 
tac, ta c .. .  Depois não ouviu mais e ficou dormindo. Não 
voltou a ocupar-se dos “raps” nem a falar deles; mas' na 
noite seguinte, quase à mesma hora, ouviu de novo as pan
cadas exatamente da mesma forma que na noite anterior. 
Na terceira noite repetiram-se os “raps”, e então ele notou 
que era numa pequena prateleira colocada imediatamente 
por cima da cabeceira da sua cama que os ruídos se ma
nifestavam. Passou-se outra noite e o fenômeno tornou a 
repetir-se, e, já um tanto preocupado, depois de cear con
tou o hóspede a seus companheiros de hospedagem o que 
se passava. Informou-o então um destes, com grande de
sagrado da proprietária, da morte ocorrida naquele quarto. 
Bastou isto para que o hóspede número um não pudesse 
dormir aquela noite, pensando ser a alma do suicida que, 
por uma razãa ou por outra, voltava toda noite a bater na 
cabeceira do seu antigo leito. Como as pancadas continuas-
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sém, o hóspede tomou a resolução de raspar-se dali no fim 
de uma semana, como realmente fez. Poucos dias depois, 
cftegou um novo hóspede, que foi alojado no quarto mis
terioso, e, tendo ouvido os “raps", inteirado da morte do 
suicida e do que com seu antecessor se passara, “deu o 
fora” no fim da semana. Durante a semana próxima, ocupou 
o mesmo quarto outro hóspede, que, sendo doente do co
rarão, sofreu, na terceira noite, um ataque tão forte, ao ou
vir. as pancadas, que foi necessário levá-lo para o hospital. 
Como a todos os outros hóspedes que continuavam ocupan
do o fatídico quarto sueedla a mesma coisa, e a casa co
meçara a ganhar fama de mal-assombrada, a proprietária, 
Sra. Murphy, tomou a resolução de ir expor o caso a um 
sacerdote da paróquia. O conselho que este lhe deu, de
pois de ouvido o relato, foi o seguinte: “O Padre Herédia, 
que é perito em coisas de espíritos, vem breve fazer uma 
conferência em Brooklyn, vá procurá-lo e consulte-o sobre 
o caso”.

Acostumado, como estou a receber sempre uma quan
tidade de consultas “espiritas” após as minhas conferências, 
não me causou espécie a visita da Sra. Murphy. Expôs-me 
ela o caso, não como o relatei, mas cercado de muitos ou
tros incidentes mais; como, por exemplo, que desde que 
principiaram os ruídos tinha perdido vários objetos, dinhei- 
rg, etc., o que antes nunca sucedera; que um espelho se 
desprendera do prego sem que ninguém o tocasse, e caíra 
no chão fazendo-se em pedaços; finalmente, que no espaço 
de uma semana se lhe haviam entornado dois saleiros, es
parramando-se o conteúdo, etc—  Vinha com a Sra. 
Murphy um moço dos que se hospedavam na casa dela, e 
pedi a ele ficasse uns momentos comigo, quando a boa ir
landesa se fosse embora, ò que ela só fez depois de ter 
obtidp a promessa de que eu iria à sua casa para estudar 
“ho terreno” as manifestações que tanto a afligiam. Peio 
moço soube eu, pois, que a dona da casa fõra, pelo menos 
duas vezes, consultar uma “fortune teller” (cartomante), a 
qual lhe assegurara que as pancadas provinham de que 
a alma do suicida ou pedia sufrágios ou andava em busca 
de algum dinheiro que, antes de morrer, devia ter escon
dido nalguma parte do quarto.. .  Tomei também algumas 
informações sobre os hóspedes, das quais resultou que tan-
Fraudes Espiritas — 7
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to o moço como os que habitavam os quartos 3,* 4 e 5 
tinham chegado â casa depois de corneados os ruídos, e 
que hospedado ali “dèsde o princípio das manifestações” 
só estivera um velhinho que habitava o quarto número 6, 
que, como dissemos, estava no último andar.

Encarreguei, pois, Pat, que tal era o nome do moço, 
de fazer determinadas observações dentro e fora da casa, 
antes, durante e depois da hora em quê se ouviam as pan
cadas; encarregando-o de vir buscar-me no doriíingo se
guinte pouco depois de meio-dia. Chegamos, com efeito, 
quando os hóspedes tinham acabado de almoçar e estavam 
em palestra amigável, pois era domingo. Conversei com 
cada um sobre diferentes ássuntos, para lhes sondar os ca
racteres, e nada pude observar que me fizesse desconfiar 
de ser algum deles, “intencionalmente”, o autor dos ruídos 
misteriosos. Entrei nos diversos quartos, observàndo-lhes 
a disposição, estudei a casa por dentro e por fora, e, em
bora não de maneira certa e definitiva, persuadi-me de 
que os “raps” eram de origem “puramente natural”, re
servando minha opinião até serem praticadas certas dili
gências que deixei encomendadas ao jovem Pat. A primeira 
era à que deixei indicada anteriormente: vigiar a casa por 
fora à hora dos ruídos. Tendo obtido resultado negativo, 
isto é, que não havia ninguém que pudesse produzi-los do 
exterior, incumbi Pat de, sem ser notado por ninguém, %  
car à porta do quarto número 6, ocupado pelo velhinho, 
por volta das onze da noite. No dia seguinte,, veio o moço 
dar-me conta do que sucedera. Conforme eu previra, a essa 
mesma hora o meu agente ouvira no quarto do velhinho,, 
com toda clareza, as pancadas, se bem que, havendo eu 
perguntado a este se tinha ouvido alguma coisa, de ti
vesse dito com a maior ingenuidade nada ter ouvido. En
tão encarreguei Pat de, por uma fresta da porta, sem ser 
sentido, observar o que fazia o velhinho aquela noite. Na 
manhã seguinte muito cedo, relatava-me o jovem o suce
dido, sem lhe ser possível conter o riso. .

— Sabe, Padre, disse-me ele, quem era que produ
zia os ruídos? :

— Creio que sim, respondi-lhe; não era o velhinho?
— Ele mesmo, respondeu o jovem muito surpreendi

do. E sabe o Sr. o que fazia ele?
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' — Era, depois de fumar, bater com o cachimbo, para
limpá-lo, na grande viga que vai do quarto dele ao número 
um (fig. la.), não é assim?

— O Sr. é bruxo, Padre, respondeu Pat cada vez mais 
admirado; era isso mesmo o que se passava, mas como 
pode o Sr. adivinhá-lo?

— Por uma série de observações e deduções, respon
di. E em seguida dei-lhe a explicação seguinte: Como na 
casa não havia mais pessoas a não ser a dona e os hós
pedes, excluindo aquela na produção de um fenômeno que 
não só não lhe agradava, mas. lhe lesava os interesses, de
duzi — já que ninguém produzia as pancadas pelo lado 
de fora — ser um dos hóspedes quem as produzia. Mas, 
como você e os que moravam nos quartos 3, 4 e 5 tinham 
vindo morar naquela casa “depois” de haverem começado 
a produzir-se os ruídos, deduzi que o único a quem estes 
podiam atribuir-se era o velhinho do número 6. Ao obser
var a casa por fora, notei que do quarto número seis ao 
número um baixava diagonalmente uma grande viga de 
madeira, pela qual podiam muito bem transmitir-se os “mis
teriosos ruídos”. Por outro lado, notei nessa viga, imedia
tamente ao lado direito da cama do velhinho (figura 3a.), 
uma série de marcas curvas e por baixo grande quanti- 
d |de de cinzas e fumo. De onde deduzi que o velhinho, 
antes de dormir e depois de fumar o último cachimbo, ba
tia com este na viga repetidas vezes, como fazem geral
mente os fumantes. Daí as pancadas tac, ta c ... tac, tac, 
tac, ta c .. .  tac, tac, ta c .. . ,  às quais se seguia uma in
terrupção devida ao fato de esgravatar o fumante o ca
chimbo com o canivete, logo tornando a sacudi-lo, donde 
resultavam os dois tac, tac—  finais. Não é assim, Pat?

— Pois bem, diga à Sra. Murphy que mude a cama 
do velhinho para o outro lado, e assim o pobre velho po
derá sacudir o cachimbo todas as noites sem que “a alma 
do pobre suicida” volte a pedir orações ou a buscar o 
dinheiro que não deixou escondido.

Coisa singular: embora se averiguasse evidentemente 
que era essa a causa dos “raps” e estes cessassem desde 
aquela mesma noite, a gente do bairro continuou dizendo 
que aquela casa era mal-assombrada, e a tanto chegou a
7*  -
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força dessa balela que a Sra. Murphy teve de mudar-se 
para outra parte, e pouco tempo depois aquela casa «eUta 
foi derrubada, para dar lugar a um belo chalé. ^

100 Caries Maria dè Heredia, S. /. #  '

Reflexões Psicológicas.

Eis aqui um exemplo — como há inúmeros — de um 
“fenômeno espirita” devido unicamente a uma casualida
de, a que se juntaram outras, como a da mórte do suicida 
e a do ataque do doente do coração. As pancadas come
çaram depois da morte do primeiro (quando càsúalmente 
o velhinho veio ocupar o quarto número 6); “logo”, era 
a alma do defunto que produzia os golpes. Veio agravar 
a situação outra coincidência, o ataque do que estava 
doeqte, e tudo isso foi piorado com as afirmações da “adi
vinha” de ser a alma do defunto que vinha buscar o di
nheiro que não tinha escondido. Se não fosse a nossa in
tervenção, mui provàvelmente esse caso teria tomado pro
porções tais, que o teriam considerado como autêntico e 
indiscutível alguns desses que escrevem livros sobre as ca
sas de duendes.

m
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Donde Menos se Espera...

Quando se examinam detidamente os “fenômenos es
piritas” e se presume que, “por sua honorabilidade, por 
sua posição social ou então pela sua pouca idade” nenhum 
dos presentes é capaz de atrever-se a enganar quem quer 
que seja e muito menos pessoas respeitáveis, “a conclusão 
Obrigatória è de que as causas que provocam esses fenôme
nos são necessàriamente os espíritos, ou não encarnados ou 
desencarnados”. E, sem embargo.. .  donde menos se espe
ra salta um trapaceiro.

A experiência Inos ensina que numa infinidade de oca
siões as pessoas de quem menos se desconfia são as cau
sadoras dos “fenômenos espiritas” mais extraordinários. 
Citaremos alguns exemplos, sobretudo de “casas infestadas 
pelos espíritos”. -

O Real Palácio de Woodstock, na Inglaterra, cons- 
truido segundo as ideias correntes na Idade Média, foi ocu
pado pelos Agentes revolucionários — durante o Long 
Paçliament — a 13 de Outubro de 1649. Como sucede em 
todas as revoluções democráticas, os representantes do povo 
tomaram posse das antigas habitações reais, convertendo- 
as em cozinhas e copas, e o grande “hall” em estrebarias, 
ocupando eles qs salões e peças que lhes pareceram mais 
convenientes. O seu espírito democrático fê-los destruir ou 
encher de lama as insígnias reais que de algum modo lhes 
pudessem lembrar o odiado Carlos Stuart, decapitado rei 
dos ingleses. Nessa faina “democrática” distinguia-se sobre 
todos um tal Gil Sharp, secretário da comissão, o qual man
dou derrubar e converter em lenha um magnífico carvalho, 
só por trazer o nome de “Carvalho do Rei”. Durante os 
primeiros dias começaram os Comissários a ouvir ruídos 
estranhos logo que se retiravam para dormir, mas não lhes
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deram maior importância. Na terceira noite, cotSudo, não 
deixaram de alarmar-se quando um deles, no meio da pe
numbra, vislumbrou debaixo da cama um vulto enorme que 
gania como um cachorro e que lhe tirou as cobertas, de* 
saparecendo logo que acenderam uma vela. Na noite se
guinte as mesas e cadeiras da câmara onde dormia outro 
dos Agentes começaram a dançar na escuridão, fazendo um 
barulho espantoso, e quando os companheiros vieram com 
luzes acharam todos os móveis em desordem e o infeliz 
Agente afogando-se debaixo de um montão de cadeiras. 
Na noite seguinte meteram-se os duendes — pois já não 
podia haver a menor dúvida de serem duendes — com as 
panelas, jarros, frigideiras e demais instrumentos culiná
rios, fazendo um barulho infernal, que acordou os Agentes 
já dormidos profundamente. Na noite seguinte fizeram os 
duendes a festa na saia de jantar, atirando ao chão os 
pratos e vasos da antiga baixela real, a qual, sendo de 
prata, não se quebrou, mas desapareceu como por encanto, 
pois durante essa “farândula diabólica” as maciças portas 
da sala de jantar tinham ficado fechadas e seladas com o 
selo dos Agentes.

Convencidos como estavam de que tudo aquilo se ope
rava por intervenção do diabo, chamaram um ministro pro
testante para que, recitando alguns trechos da Bíblia, ex
pulsasse do castelo os espíritos malignos. Oh poder da ora
ção protestante! por duas noites não se sentiu o menor 
ruido. Passada, porém, a eficácia daqueles exorcismos, os 
diabo? voltaram secretamente à noite e, enquanto os Agentes 
dormiam, roubaram as calças e òs sapatos de todos estes; 
e, não se contentando os espíritos malignos com essa brin
cadeira tão pesada, na noite seguinte investiram a pedra
das, pauladas e tijoladas contra os Agentes, que, bem es
carmentados, voltaram para Londres, contando, de cabelos 
arrepiados, as manifestações diabólicas do Real Palácio de 
Woodstock. Por longos anos continuaram essas tropelias dos 
Espíritos, Diabos ou Duendes naquele castelo encantado, 
até que, restabelecido de novo o poder Real na Inglaterra, 
aos poucos foram cessando aquelas manifestações espiri
tas . . .  Então veio-se a descobrir que Gil Sharp, em vez de 
ser um furibundo revolucionário, como se mostrara, era um 
furibundo realista. Construído, segundo dissemos, de con-
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formidade com 1* ideias da Idade Média, o castdo de 
Woodstock tinha passagens ocultas, corredores subterrâ
neos, portas dissimuhsdas, que, bem conhecidas como eram 
de Sharp — pois ele nascera no castelo, — eram por de 
usadas com o fim de afugentar os revolucionários e con
servar o palácio no melhor estado possível, até à volta dos 
Reis, seus antigos e legítimos possuidores. Logrou Sharp o - 
seu objetivo, mas nem por isso a gente dos arredores dei
xou de crer firmemente, por muitíssimos anos, que o an
tigo Castelo de Woodstock era infestado pelos espíritos ma
lignos. O verdadeiro nome de Gil Sharp era José.CoIltns, 
que, acompanhado de outros quatro realistas como ele, pro
duziram todos àqueles distúrbios “preternaturais” que a 
lenda e  a história nos conservaram com grandes pormenores.

O fato que vamos narrar e que se encontra em Garinet, 
“Histoire de la Magie en France” (pág. 75), demonstra-nos 
que, quando se mete de permeio o interesse, até pessoas 
respeitáveis costumam cometer ações bem niins. E como 
os "fenômenos espiritas” se prestam muito fàcilmente a 
tramóias, não é de estranhar que deles se valham para sa
tisfazer sua cobiça mesmo pessoas por outro lado honra
das; “o cobiçoso e o velhaco são primos irmãos”, diz um 
adágio.

Doou S. Luís, rei de França, uma casa de campo em 
Chantitly a seis monges cartuxos, para que ali estabele
cessem um mosteiro. Desse lugar descprtinava-se o antigo 
e desabitado palácio de Vauvert, construído pelo rei Ro
berto para residência real. O lugar que os mongès habi
tavam era pequeno e rodeado do vilório, ao passo que 
Vauvert estava no centro de um bosque frondoso e cerca
do de terrenos cultiváveis. Os monges sentiram desejos de 
adquirir aquele castelo, mas não ousaram pedi-lo ao bon
doso S. Luís. Sucedeu, pois, que, passando o tempo, come
çaram a espalhar-se pela comarca rumores de que Vauvert 
era mal-assombrado e de que à noite se ouviam queixumes 
como de almas penadas, gemidos que saiam das janelas 
do castelo. Pouco a pouco esses rumores foram tomando 
corpo, pois vários aldeões afirmavam ter visto fantasmas 
brancos passearem pelos terraços do edifício às altas horas 
da noite, enquanto vários vizinhos asseveravam que na noi
te de sexta-feira para sábado se viam luzes vermelhas e
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verdes aparecerem é desaparecerem por trás das janelas do 
castelo. Eram os diabos acompanhados de bruxaS e bruxos 
que vinham ao sabá. A essas manifestações pacificas bem 
depressa se juntaram outras agressivas/ pois as pessoas 
que por desgraça passavam por perto do castelo depois 
da oração da noite eram apedrejadas por mãos invisíveis, 
havendo saído feridos não poucos dos que por descuido 
ou curiosidade se haviam aproximado do lugar sinistro.

Bem depressa chegaram esses rumores aos ouvidos do 
Rei, que não se surpreendeu pouco com eles, pois Vauvert 
nunca tivera fama de ser habitada por espíritos malignos. 
Bernardo de Ia Tour, superior dos monges e homem tão 
bom como crédulo, nem um momento duvidou em atribuir 
tudo aquilo a manifestações diabólicas, e, considerando-se 
com forças suficientes para medir-se com toda uma legião 
infernal, pediu ao bom Rei lhe permitisse, a ele e aos seus 
companheiros, transferir sua habitação para o antigo palá
cio, a fim de lutar corpo a corpo com o espirito das tre- 
vas. O Rei concedeu-lhe benignamente essa permissão, e 
no dia seguinte Bernardo e seus companheiros, seguidos 
de alguns criados, encaminharam-se para o palácio e es
peraram a chegada das sombras tenebrosas. Estava Ber
nardo sòzinho no salão principal e passeava na escuridão 
recitando salmos, quando de repente caiu sobre ele uma 
chuva de pedras. Colhido subitamente pela presença do 
“sobrenatural”, ele correu para fora, mas, uma vez acal
mada a sua excitação e provido de uma luz, entrou de 
novo no salão, desafiando o maligno a manifestar-se. Sem 
dúvida o espírito das trevas fugia da luz, pois por bom 
espaço de tempo tudo ficou em silêncio. De repente, e 
quando Bernardo menos esperava, uma mão peluda apa
gou-lhe a vela e depois lha arrancou das mãos, o que fez 
o bom monge sair de novo espavorido e ir buscar a com
panhia de seus irmãos, que ansiosos o esperavam. Cheio 
de pavor contou-lhes seus encontros com o Mau e, resta
belecida a sua valentia pelo acompanhamento, decidiu que 
todos juntos se encaminhassem ao salão recitando exorcis- 
mos. Logo se ouviu um ruído espantoso e espalhou-se pela 
estância um cheiro de enxofre. A comunidade compunha-se 
de seis membros, e só havia cinco reunidos. Onde estaria 
o Irmão Batista, o mais simplório de todos? Talvez es-
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m  na cozinha^tóse o Irmão Bernardo, vamos procurá- 
lo. Com efeito, l á ^  cozinha, debaixo de um montão de 
knlia encontrava-se %  pobre irmão cozinheiro, vítima dás 
perseguições do Mau. %

Foi essa, todavia, a última manifestação diabólica em 
Vauvert. Os monges continuaram ali vivendo, e não se tor
naram a ouvir ruídos nem á ver fantasmas no antigo pa
lácio, que desde então ficou convertido em mosteiro, as
sinando o Rei a doação aos monges em 1259. O bom Ir
mão Bernardo ficou convencido a vida toda de que de
vido às orações dos seus monges o Mau abandonara para 
sempre o castelo. Quando haveria o bom monge de imagi
nar que o “inocente e simples” Irmão Batista, de acordo 
com. dois sobrinhos seus que viviam no povoado, fora a 
causa daquelas manifestações “diabólicas”, que tinham o 
piedoso fim de fazer que, persuadido de ser o castelo in
festado de diabos, o Rei o cedesse aos monges- (que tão 
ardentemente desejavam para mosteiro aquele magnífico 
lugar), já que devido às orações deles o Mau fora afu
gentado para sempre daqueles sítios? Segundo atestava 
com toda seriedade o Irmão Bernardo, o diabo que habi
tava aquele castelo fora sepultado para sempre no Mar Ver
melho, sendo deste parecer os outros monges, exceto o 
“inocente e simples” Irmão Batista, que sorria sonsamente 
quando suas Paternidades falavam de Asmodeu.

Ora, para que não se diga que “essas coisas” só se 
passavam em tempos de “obscurantismo e superstição”, va
mos narrar o que se passou há poucos anos na cultíssima 
cidade de Boston, E .U .A ., em plena luz, por espaço de 
três semanas e perante muitos milhares de pessoas.

Há três anos e meio, estando eu em Nova York, recebi 
a visita do gerente geral do Circuito de Keith, o qual, en
tregando-me umas cartas, rogou-me me inteirasse do con
teúdo delas. O gerente do antigo teatro Keith de Boston 
participava-lhe sucintamente que, por espaço de nove dias, 
tanto na função da tarde como na da noite, tinham estado 
caindo em diferentes partes do teatro pedaços de ferro de 
uma a três polegadas de largura, causando vários feri
mentos nas pessoas do auditório. A policia de Boston, tan
to a pública como a secreta, fizera tudo quanto estava ao 
seu alcance para ver quem atirava esses projetis; mas, ao
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cabo de uma semana de observação constante, dava-se por 
vencida. Sugeria que, “podendo aquilo ser coisa dos es
píritos oú dos espiritistas”, por alvitre de alguns membros 
da Policia Secreta talvez o Pe. Herédia, versado nas coi
sas dos espíritos, pudesse decifrar o mistério. Pedia-lhe, 
pois, que em nome dele me convidasse a ir a Boston para 
tirá-los daquele aperto. Naquela mesma noite segui para 
Boston, onde cheguei no dia seguinte. O gerente recebeu- 
me com toda atenção e imediatamente' me levou ao teatro 
para que, “in loco”, me desse conta do assunto.

O caso era o seguinte: Hánove dias, disse-me ele, caiu 
um pedaço de chave aqui, nas poltronas. O caso não cha
mou a atenção de ninguém, a não ser por ter batido na 
cabeça de um dos "vagalumes” (acomodadores). A noite 
caíram quatro pedaços de ferro pequenos, em diferentes 
partes, como o Sr. poderá ver neste plano do teatro, assi
nalados os lugares com uma cruz vermelha. No dia se
guinte, os projetis feriram quatro pessoas à tarde e cinco 
'à noite, fazendo já um total de catorze. Olhe o Sr. o pla
no seguinte. Imediatamente demos parte à policia e pedi
mos a todos os jornais que não dessem alarme, pois do 
contrário teríamos de fechar o teatro para evitar desgraças. 
A polícia tomou a peito o assunto com todo empenho. Co
locaram-se detectives em trinta partes diferentes. Nesse dia 
caíram 22 projetis e houve três feridos, um deles um po
licial. Aqui está o plano. Assim continuamos nos seis dias 
seguintes, havendo umas vezes mais projetis à noite, ou
tras mais à tarde, porém não faltando senão num só dia, 
na quinta-feira. Nesse dia não houve nenhum. Temos dei
xado a luz acesa todo o tempo, mesmo quando pomos a 
película costumada, e nada se tem podido conseguir. Ago
ra, Padre, acrescentou ele, faça-me o favor de vir comigo 
ao meu novo “museu” para ver os projetis. Fomos a um 
quarto grande, e ali, em cima de duas largas mesas, estava 
uma porção de papéis brancos sobre os quais havia um 
ou mais pedaços de ferro fundido e outros projetis diver
sos, e em cada um se achava cuidadosamente anotada a 
data e a hora em que havia caído ou tinha sido encontra
do. Fiquei espantado ao olhar àquela coleção, que então 
constava de mais de cento e trinta projetis, quase todos 
de ferro fundido, excedendo muitos deles do peso de meia
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Sttea. E, apesar dessa verdadeira “barragem”, perguntei, 
aãopôde o Sr. ver quem atirava esses enormes pedaços? 
f  .de  me respondeu: “Mais de trinta pessoas, entre poli
ciais « empregados, colocadas, como lhe disse, em outras 
♦Mas partes diversas do teatro, absolutamente não pude
ram, ver nada. Muitos viram os projetis no ar, mas nin
guém pôde observar de onde saiam. Parece que procedem 
de pontos diversos”.

O problema pareceu-me tão curioso como dificil de 
resolver, mas decidi aceitar o desafio dos “espíritos”. Por 
quatro tardes e quatro noites seguidas estive no teatro ob
servando constantemente de distintos pontos: dos camaro
tes, da galeria, das poltronas; e não pude descobrir “o es
pírito” que arremessava os projetis; mas vi estes muito 
bem. Numa noite caíram “vinte e cinco pedaços de ferro”, 
quatro deles enormes, no próprio cenário, enquanto os ato
res representavam. Nada; não pude ver quem os dispara
va. Subi até o sótãò, desci aos porões, e fiz várias obser
vações importantes, porém nada descobri. Sem embargo, no 
quarto dia dei por terminadas minhas investigações e pres
tei minha informação.

“Do couro saem as correias”, disse eu ao gerente. “Um 
dos seus empregados é sem dúvida quem atira os proje
tis”. O gerente sorriu ao ouvir a minha explicação, e, ti
rando de uma gaveta um papel, entregou-mo. Erá a lista 
dos empregados e a sua folha de serviços no teatro. O 
que tinha menos tempo servia havia sete anos no teatro, 
e o mais antigo 23. “Percorremos um por um, disse ele, 
todos eles; fi-los observar pelos policiais, e estamos ple
namente certos de que nenhum é capaz de semelhante aten
tado. Por outro lado, acrescentou, a nenhum deles convi
nha esse procedimento. Nossos empregados são mais bem 
remunerados do que os de qualquer outro teatro de Boston. 
Tratamo-los com muitas considerações, e, melhor que nin
guém, eles vêem o perigo de ir para o xadrez por vários 
anos se forem descobertos. Não creio, Padre, aeja essa a 
explicação”. Essa resposta não me fez titubear, e repli
quei: Qual dos empregados faltou nos dias em que não 
caíram projetis? Esta observação fez impressão no gerente, 
e este logo mandou que lhe trouxessem um livro onde cons
tavam os dias de saída de cada empregado. Depois de 
ler, sorriu e me disse: “Padre, creio que isto também não
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dá a solução. Os dois que estiveram ausentes na primeira 
quinta-feira são os mais antigos no teatro e pessoas intei
ramente honestas. Na semana seguinte os dois tornaram 
a sair também na quinta-feira, dia em que não cafram pro
jetis”. “Está bem”, respondi-lhe, e, tirando um dos projetis 
de ferro, disse-lhe: “Sabe o Sr. se em alguma parte do 
teatro há alguma grade de ferro de onde pudessem ter 
tirado èste pedaço?” “Não sei, Padre, mas poderia averi
guar-se”. “Não há necessidade, pois já o fiz; em tal parte, 
disse-lhe eu, encontrará uma grade antiga da qual tenho a 
certeza plena de haverem sido tirados este e outros pe
daços”. Ele ficou pensativo por algum tempo é logo acres
centou: “Mas, Padre, com que instrumento podé alguém, 
sem ser visto, lançar a quinze ou vinte metros de distância 
esses projetis, tão distintos, em forma, uns dos outros?” 
“Com isto”, respondi-lhe. E tomando de cima da mesa 
dele um dos programas comuns em forma de caderno, dos 
que se distribuem em cada função, .fazendo com ele um 
rolo, meti deritró o pedaço de ferro e lhe disse: “Acompa
nhe-me”. Saímos para um corredor e ali, fazendo um sim
ples movimento, isto é, movendo o cilindro num ângulo de 
90 graus, o projétil saiu disparado e foi bater na parede 
oposta, a mais de doze metros de distância. O gerente fi
cou surpreendido ao presenciar essa simples experiência e 
me disse: “Padre, vou acreditando que o Sr. pode ter ra
zão”. “Eu creio que a tenho”,-respondi; “não sou policial 
e nunca andei à caça de bandidos, mas estou seguro dè 
que . deixo em suas mãos a chave do mistério. A juizo meu, 
é um dos empregados que saem às quinta-feiras. Não se 
esqueça do provérbio: “Do couro saem as Correias”. Esse 
indivíduo faz provisão de projetis principalmente no quar
to onde está a grade de ferro, e atira-os valendo-se de um 
dos próprios'programas dos que os Srs. distribuem”.

Voltei para Nova York naquela mesma noite. Seis dias 
depois recebi uma carta do gerente do teatro Keitfc de 
Boston, dizendo-me: “Padre, o Sr. é um Sherlock Holmes. 
Segui seus conselhos e afinal pegamos o delinquente. Era 
um dos empregados mais velhos, de quem ninguém des
confiava, um dos que saíam todas as quintas-feiras. Se
gundo a sua própria confissão, usou ele várias vezes de 
pedaços de grade, da mesma que o Sr. descobriu, e final
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mente atirava os projetis valendo-se de um programa. Apre- 
sento-Ihe mil agradecimentos e rogo-lhe aceitar essa pe
quena lembrança (um cheque) das suas experiências com 
os “espíritos encarnados”, como o Sr. diz. Embora o de
linquente assegure que fazia isso levado por uma “obses
são”, sem poder-se conter, receio tenha sido por dinheiro 
que lhe deram para desacreditar o nosso teatro; mas isto 
agora é questão dq juiz, que o fará “cantar”.

Reflexões Psicológicas.

Com isto terminou a história das pedradas do teatro 
Keith, em Boston. Trinta detectives não puderam ver “os 
espíritos” que lánçavam os projetis “em plena luz” e no 
meio de um avultado auditório. Fiem-se vocês em pedradas 
na escuridão. . .  Cuidado com os “espíritos encarnados” : 
esses são os mais temíveis.
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A Brincadeira Também Ajuda.

A história do Espiritismo nos ensina que muitos dos 
que se dedicaram a exercer o ofício lucrativo de “médiuns” 
começaram a produzir os “Fenômenos Espiritas” por pura 
brincadeira, como sucedeu às irmãs Fox. Brincando, come
ça-se por produzir, suponhamos, algum ruído misterioso 
que alarma e ao mesmo tempo intriga as moças de uma 
reunião em que nos achamos. Vendo o bom resultado que 
deu a “primeira brincadeira”, tornamos a repeti-la na noite 
seguinte, com êxito crescente; todos ficam assustados e fa
zem comentários e exageram os fatos de modo incrível; 
porém a maioria está de acordo em que por ali anda de 
permeio algum “espírito”. A oportunidade não pode sef 
mais propícia e, conluiados com outro companheiro, plane
jamos algo em ponto maior para a reunião próxima. O 
êxito continua coroando as nossas brincadeiras sem que 
nos custe trabalho particular. Um dos concorrentes mais 
“ilustrados” persuade os restantes de que “aquelas mani
festações espiritas” são causadas pelos poderes mediúmni- 
cos de alguns dos presentes. Fazem-se experiências e . . .  
afinal se descobre que nós somos verdadeiros médiuns,, sem 
que o soubéssemos (!). Tratam-nos com todas as consi
derações de entes privilegiados, e eis-nos' “embarcados na 
lancha mediúmnica do mar Espirita” contra a nossa von
tade e já sem podermos voltar a trás... Uma confissão sin
cera das nossas brincadeiras desacreditar-nos-ia por com
pleto entre os nossos amigos, que não estão dispostos a 
admitir do pé para a mãô que os considerem Babilónios 
de “puro sangue”, nascidos no minuto crítico. Ninguém 
quer ser declarado “oficialmente Babilónio”. Não há, pois, 
mais remédio senão seguir adiante, aproveitando-se da cre
dulidade dos ouvintes. E como pecuniàriamente essa “brin-
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cadeira” dá muito bons resultados, continua-se com ela até 
que chega a formar um hábito, uma necessidade.

Vamos contar dois casos de "brincadeiras”, uma mal 
e outra bem interpretada. A primeira esteve a ponto de ser 
caiHa da publicação de um livro, no estilo do de Lapponi; 
ao passo que a segunda foi causa de uma carta que mui
to nos acreditou perante o público.

O primeiro caso foi o de um eclesiástico muito res
peitável, que tinha sido professor de Filosofia e Teologia, 
escritor de renome e que desempenhara na Ordem a que 
pertencia os cargos mais elevados. Esse religioso, formado 
na escola do P. Franco é do Dr. Lapponi, tinha por de
monstrado que todos aqueles fenômenos que ele, ou ou
tros como ele, não podiam explicar eram necessàriamente 
de origem diabólica. Assim o publicara nos seus escritos 
repetidas vezes, e disso estava intimamente convicto. Su
cedeu, pois, que na cidade onde ele morava realizou-se 
uma grande exposição em que, pelo extraordinário e acer
tado de suas respostas, fazia-se notar uma fámosa adivi
nha. Não só ela respondia às perguntas que lhe eram fei
tas no seu consultório, como também respondia pelo cor
reio às cartas de consulta, desde que se incluísse um dólar 
para o correio e pelo trabalho de “interrogar os espíritos". 
Todo dia o bom religioso se inteirava, pela imprensa, das 
respostas extraordinárias da adivinha, e, tanto por isso co
mo peios informes particulares que de pessoas amigas re
cebera, já formara o seu critério acerca dos fenômenos ope
rados por aquela mulher extarordináría. Uma das duas — 
dizia ele: — ou tais fatos só existiam na imaginação dos 
concorrentes, ou, a ser aquilo rigorosamente certo, infali
velmente era diabólico. Não podia ser' de outro modo; ele, 
pelo menos, não podia achar explicação alguma para tais 
fenômenos. O que de todo o ponto se tornava necessário era 
averiguar a autenticidade daqueles fatos. Ir ele ver aquela 
mulher, era impossível; não havia outro remédio senão fa
zer a prova por escrito. A tirá-lo do atoleiro vieram dois 
jovens colegiais. Propuseram-lhe que escrevesse à mão ou 
à máquina a pergunta que bem lhe parecesse, assinando 
com nome suposto e pedindo dirigir a resposta à casa de 
um deles. Efetivamente, assim se fez. A resposta, rigoro- 
semente exata, demorou três dias e foi a seguinte: “O li
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vro que o Sr. tem diante de si é uma Bíblia em inglês, 
edição de Benziger Brothers, de Nova York. Está aberto 
na página 678, e o versículo que o Sr. escolheu, e que 
é o 19 do capítulo VI do livro de Tobias, assim reza: 
“And on that night Iay the liver of the fish on the ffre: 
and the devil shall be driven away”, que, traduzido, quer 
dizer: “Naquela mesma noite, queime ele o fígado do pei
xe, e o demónio será afugentado”. O bom — continuava 
a  carta — é que o Sr. não tem o fígado desse peixe para 
afugentar-me, ah, ah, ah!!!” E estava assinada: “Asmodeu”. 
A surpresa que o bom do Padre teve ao ler a resposta da 
adivinha, que em . tudo concordava com as suas perguntas, 
não é para descrever-se.. . ;  tinha ele alj nas mãos uma 
autêntica comunicação diabólica. Ninguém, a não ser ele, 
sabia que o livro era uma Bíblia, e a adivinha dava-lhe 
outros dois detalhes não pedidos: que era escrita em in
glês e que a edição era de Benziger. A página também era 
a mesma; o versículo o escolhido, e o que tornava ainda 
mais misterioso o assunto era não assinar a carta a adivi
nha, mas sim “Asmodeu” em pessoa, o diabo perseguidor 
dos sete primeiros maridos de Sara. Os companheiros do 
bom do Padre, a quem ele consultou sobre o caso, ficaram 
igualmente admirados e perplexos ante tal evidência. Mas, 
como não faltasse algum Tomé que duvidasse, para con
vencê-lo e seguindo o conselho dos jovens estudantes o- Pa
dre escreveu à adivinha uma segunda carta que encerrava 
as perguntas seguintes: 1) Em que lugar nasci e como se 
chamam meus pais? 2) Que frase acabo de escrever? 3) 
Que coisa há no canto noroeste do meu quarto? 4) Que 
documento importante tenho guardado na minha mala? 
Quando escrevia esta última frase, o rosário do Padre, que 
este tinha em cima da mesa, caiu ao chão, sem que se vis
se quem o havia jogado, o que alarmou algum tanto a  
consciência do Padre, pois ele pensou que aquilo era um 
sinal de reprovação ao que estava fazendo. Esteve a pique 
•de rasgar a carta, mas afinal, a rogos dos jovens estu
dantes, que estavam com ele, decidiu-se a mandá-la. Consi
go, entretanto, fez o propósito de não escrever mais, fosse 
qual fosse o resultado. Temia estar cooperando para uma 
comunicação diabólica, se bem que a intenção e o fim com 
que escrevia aquelas cartas lhe desculpavam, ao menos, o
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procedimento. Passafám-se alguns dias e não chegava ne
nhuma resposta, o que o Padre atribuiu ao fato de haver- 
se esquecido de pôr na carta o' dólar exigido para a res
posta e, como estivesse muito intrigado com o assunto, fez 
com que um dos seus jovens amigos pusesse outra carta 
para a adivinha incluindo-lhe os honorários. Santo remé
dio, a resposta chegou no terceiro dia. Mal começou a lê- 
la, o Padre ficou desfigurado. Sempre escrevera com nome 
suposto, e agora a adivinha o chamava pelo seu próprio 
nome. “Reverendo Padre X, — dizia ela, — não creia que 
o fato de lhe não haver .respondido antes tenha sido pelo 
esquecimento do dólar, mas sim pelo trabalho extraordiná
rio que tenho tido para obter resposta às suas perguntas. 
O-“Espírito” parecia terrivelmente excitado, e fui objeto de 
tratamentos os mais cruéis da parte dele. Junto vai a res
posta, escrita sob a influência dele. As respostas vão in
completas porque, ao chegar à quarta, o Espírito foi co
lhido por um terror indizível, devido à presença de algum 
objeto religioso que sem dúvida V. Revma. tinha perto de 
si ao escrever aquela pergunta. Rogo-lhe que não torne 
mais a fazer-me perguntas, pois o Espírito está furioso co
migo e ameaçou-me repetidas vezes se eu voltar a interro
gá-lo em nome de V. Reverendíssima”. Assim concluía a 
carta da adivinha, porém o mais curioso era o papel que 
vinha junto: estava todo chamuscado em diversas partes, 
e a letra de vários tamanhos era de forma estranha. À pri
meira pergunta respondia ela exatamente dando o lugar 
do nascimento do Padre e os nomes de seus progenitores. 
A frase que o Padre tinha escrito era: “Por seus frutos os 
conhecereis”; e o que havia no recanto citado do quarto 
era a cama. Tudo estava de acordo com a verdade. Mas, 
ao chegar à quarta pergunta, o papel aparecia rasgado cóm 
fúria, e na extremidade viam-se, meio queimadas, estas pa
lavras: “Não responderei mais, o rosário me im pede...” ; 
e no final havia uma espécie de estrela de cinco pontas.. .

A impressão que o Padre recebeu foi tal, que o pa
pel lhe caiu das mãos como se lhas houvesse queimado. 
Já lhe não ficou a menor dúvida de ser aquela uma co
municação diabólica, e com toda a probidade do seu ca
ráter simples começou a escrever um artigo intitulado “Mi
nhas experiências com um médium famoso”, artigo que
Fraudes Espiritas — 8
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pensava mandar a uma das mais conhecidas revistas euro
peias, onde anos atrás o bom do P. Franco também pu
blicara seus artigos. Sucedeu, porém, que, por certas des
confianças, o P. Reitor do Colégio veio a inteirar-se do que 
se passara, e, sem dizer nada ao interessado, mandou uma 
carta ao editor da revista rogando-lhe que, por motivos 
“muito poderosos”, não publicasse o artigo que o Padre 
enviara. E, com efeito, as razões eram poderosíssimas» já 
que tudo tinha sido uma brincadeira. Conhecendo o fraco 
do bom Padre, os jovens estudantes não só lhe sugeriram 
escrever à adivinha, como também se encarregaram de for
necer a ela todos os dados para que pudesse responder 
acertadamente às perguntas do sacerdote. Mas, como não 
pudessem averiguar qual era o documento que o Padre ti
nha guardado na mala, lançaram a culpa para o rosário 
que manhosamente um deles fez cair ao chão no momento 
em que viu a dificuldade de dar à quarta pergunta uma 
resposta aceitável. O lugar do nascimento do Padre e o 
nome dos pais, tiraram-nos os jovens do passaporte que o 
Padre tinha muito à mão na mesa. O mais, eles mesmos 
viam quando o Padre o escrevia, e anotavam-no cuidado
samente diante do próprio Padre, que não reparava no que 
eles faziam. Como a brincadeira tinha sido pesada demais, 
eles nunca se atreveram a contá-la ao Padre, que morreu 
anos depois com a convicção de que a adivinha tinha pacto 
com o diabo, e assim o deixou escrito num livrõ que não 
chegou a publicar-se. . _

O segundo caso passou-se do modo seguinte: fazia 
1 eu uma conferência em Washington e foram dizer-me que 
o Sr. Delegado Apostólico queria assistir a ela, pelo que 
logo lhe mandei umas entradas, para ele e para seus se
cretários. Embora o teatro estivesse à cunha, fàcilmente 
pude localizar S. Excia., e, ao “produzir os fenômenos”, 
tinha eu muito em conta o lugar que ele ocupava, para 
que pudesse inteirar-se sem dificuldade do que sucedia. 
Terminou a função, que durou três horas, e, estando eu 
ainda nos bastidores, anunciaram-me que o secretário de 
S. Excia. desejava falar-me. Logo o recebi, e ele me ma
nifestou que o Sr. Delegado me convidava a ir no dia se
guinte almoçar com ele.
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Efetivamente, no dia seguinte almocei com S. Excia., 
que me encheu de perguntas a que só respondi com eva
sivas^ pois, como lhe disse mui corretamente, ainda não 
tinha pensado em revelar “meus segredos” ! Então ele me 
-pediu quisesse eu fazer ali, na Delegação, uma conferência 
para as pessoas que ele desejava convidar, ao que acedi 
com gosto. Chegada a noite e disposto o salão da De
legação com as cortinas pretas que formam o “gabinete” 
espirita, iniciei minha conferência como de ordinário cos
tumo fazê-lo, quer dizer, manifestando âo auditório que não 
tenho poderes sobrenaturais de espécie alguma, nem trato 
com os espíritos, nem pacto com o diabo, e que tudo o 
que vou fazer é pura trapaça. Que meu propósito é aluci
ná-los com a reprodução dos fenômenos espiritas, e que 
por conseguinte tudo o que eu lhes disser, desde que o 
pano subir, será “pura mentira”. Que, por conseguinte, não 
creiam nem uma só palavra do que eu lhes disser, pois tudo 
vai dirigido a enganá-los. Terminada a minha peroração e 
com a promessa formal de que não me haveriam de crer, 
iniciei a reprodução dos fenômenos espiritas, perante uma 
concorrência de mais de cem pessoas. Havia ali vários Srs 
Bispos, não poucos Monsenhores, muitos doutores da Uni
versidade Católica, membros do corpo diplomático, médi
cos, advogados e homens de negócios. A assistência não 
podia ser mais seleta. Não teriam passado cinco minutos, 
e já, nos surpreendidos rostds de S. Excia. e dos demais 
membros da assistência, podia eu observar — como geral
mente costuma suceder-me com outros auditórios menos 
ilustres — que eles começavam a acreditar no que eu lhes 
dizia, como se realmente fossem verdades, e que não po
diam explicar-se por que meios se verificavam aqueles fe
nômenos. Numa palavra: Sua Excelência e seus convida
dos tinham caido no laço! A admiração cresceu de ponto 
quando, segurando-me as mãos — S. Excia. de um lado 
e um Sr. Bispo do outro, sentadas várias pessoas ao redor 
de uma mesa, em menos de dois segundos que durou a  
escuridão vieram os “espíritos”, desabotoaram a batina de 
um, atiraram o barrete de outro a vários metros de distân
cia e, quando a sala voltou a iluminar-se, S. Excia. andava 
muito atrapalhado procurando o seu “zuccheto” ou solidéu,
pois os espíritos lho haviam levado e colocado na cabeça 
8»
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de um doutor da Universidade, que ocupava um assento a 
bastante distância. Mas a surpresa subiu de ponto quando, 
em plena luz, rodeando uma pesada mesa S. Excia., três 
Bispos e dois doutores, e tendo posto sobre ela as mãõs, 
sem que dela me aproximasse eu, a mesa começou a le
vantar-se no ar a uma altura de mais de 20 centímetros 
acima do solo! A impressão que então receberam os assis
tentes foi tão intensa que instintivamente vários fizeram o 
sinal da Cruz. .

Mas o que deixou estupefato o Sr. Delegado e lhe 
fez crer, como ele me disse depois, que o que eu fazia era 
por intervenção diabólica, foi o seguinte: pedi-lhe que fos
se ao seu gabinete e escrevesse num papel uma pergunta 
sem que ninguém visse. Feito isto, pusesse o papel numa 
sobrecarta e a fechasse, guardando-a na carteira para que 
ninguém tivesse a menor notícia do que ela continha. Feito 
isto, voltou S. Excia. ao salão e, sem mostrar á ninguém 
o escrito, numas lousas que ele mesmo havia limpado e 
marcado com letras para que constasse não haver nada es
crito nelas, e estando estas perfeitamente amarradas com 
umas fitas, ao abri-las de novo achou escrita numa delas 
a seguinte resposta: “Quando for nomeado Cardeal”, qúe 
correspondia à pergunta por ele feita secretamente e que 
ele trazia escrita no envelope que tinha na carteira. Dizia 
a pergunta: “Quando voltarei a Roma?” E, efetivamente, 
assim sucedeu anos depois. .Mém disso, revelei-lhe partiçu- 
larmente duas coisas perfeitamente secretas e que ele era 
o  único a saber. Ele ficou tão inquieto depois deste último 
fenômeno (?), que de maneira alguma podia explicar “na
turalmente”, que, interrompendo a conferência, me cha
mou em particular para pedir-me explicações, porquanto, se
gundo dizia, não podia deixar que aquilo fosse adiante sem 
um protesto, pois estava persuadido de que o que eu fazia 
era com ajuda preternatural. Por mais de um quarto de 
hora neguei-me redondamente a dar-lhe qualquer explica
ção, mostrando-me disposto a ir-me embora e a interrom
per a conferência; mas cômo isto, segundo ele, podia ser 
ocasião de .maior escândalo, rõgou-me e suplicou-me lhe 
dissesse francamente se o que eu fazia era púramente por 
meios naturais. Quando já o vi maduro e depois de lhe 
ter feito várias evasivas, exigindo-lhe o segredo, expliquei-
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lhe como havia próduzido aqueles fenômenos (?) tão ex
traordinários. A princípio ele ficou tão impressionado que 
nâo queria crer-me, roas por fim, convencido pela evidên
cia dos meus argumentos, acreditou-o e soltou uma sonora 
gargalhada.. .  E me disse: “Padre, confesso-lhe ingênua- 
mente que eu não teria ido deitar-me esta noite com boa 
consciência, e já estava, meditando como interromper, de 
ora em diante, as conferências de V. Revma., pois cheguei 
a persuadir-me de que, ao menos em parte, isso era pro
duto da intervenção demoníaca”. “E agora, disse-lhe eu, 
V. Excia.,está satisfeito?” “Amanhã V. Revma. saberá de
finitivamente a minha opinião”, respondeu-me ele com um 
sorriso enigmático. Quem não passou bem aquela noite fui 
eu, pois temia, e fundadamente, ainda não estivesse o Sr. 
Delegado convencido e fosse dar um passo definitivo con
tra mim. Pelo meio da manhã o secretário telefonou-me di
zendo-me que S. Excia. queria falar-me. Cheguei à Dele
gação bastante inquieto; Na porta esperava-me S. Excia., 
que, por todo cumprimento me estendeu uma carta, dizen
do: “Faça o favor de lê-la”. Abri o envelope com mão tré
mula. “Está-se vendo que o Sr. não é adivinho”, disse rin
do o Sr. Delegado. Com efeito: em vez de uma suspensão 
“a divinis”, ou algo semelhante, encontrei-me com uma car
ta que vai à frente do meu livro em inglês “Spiritism and 
Common Sense”, a qual me tem servido de escudo em não 
poucas ocasiões.1

i) Delegação Apostólica. — Estados Unidos da América. — 
1811 Biltmòre St. — Washington, D. C. 28 de Novembro de 1920. 
Reverendíssimo Padre: Tendo assistido a duas conferências que 
V. Revma. com tanta habilidade fez nesta cidade, tenho o prazer 
de felicitá-io. Estou encantado e ao mesmo tempo agradecido, não 
só pelo prazer que V. Revma. nos proporcionou, aos espectadores 
e a mim, como ainda pelo bem que sem dúvida alguma hão de 
produzir essas conferências. Procuremos abrir cada vez mais os 
olhos do público, especialmente do público católico, para que veja 
claramente os perigos do espiritismo, capacitando-se de que a 
maior parte dos fenómenos atribuídos a forças ocultas são cau
sados por hábeis trapaças. Aceite, pois, V. Revma. novamente os 
sentimentos da minha admiração. Abençoando a V. Revma. no Se
nhor, comprazo-me em firmar a presente de próprio punho.
R. P. C. M. de Heredia, S. J.
Holy Cross Coliege. .
Worcester, Mass.

De V. Revma. servo em Cristo, 
a) Giovanni Bonzano,

Arcebispo de Metilene, Delegado Apostólico.
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. Reflexões Psicológicas.

Fenômenos Espiritas originados por brincadeiras são 
inúmeros. E, sem embargo, não vendo a conexão entre a 
causa e o efeito, muitas pessoas das tidas por sensatas, 
não podendo explicá-los, atribuem-nos sem titubear a “uma 
causa preternatural”. Muitos dos fenômenos de que nos fa
lam escritores da escola de Lapponi são simples brincadei
ras tomadas a sério por pessoas respeitáveis que não ima
ginam poderem ser objeto de uma pilhéria. E, contudo, o 
são. E, enquanto outros se riem dá simplicidade delas, eles, 
em tom magistral e de maneira “tranchante”, declaram que 
“aqueles fenômenos” que não podem explicar-se natural
mente (leia-se: que os brincalhões não lhes quiseram ex
plicar) são produzidos pelos espiritos dás trevas.
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Capitulo XV.

Em Auxilio da Polícia.

Para nos darmos exata conta das diversas fases da 
fraude Espirita e das suas “variadas aplicações”, vamos 
narrar, um caso muito curioso no qual a policia se valeu 
de um médium para pegar uni criminoso. Esta prática, em 
certas ocasiões sumamente eficaz, tem sido causa de dar 
aos médiuns grande reputação, porquanto, conhecendo o 
“mecanismo” tão-sòmente os^interessados, e não lhes con
vindo divulgar seus métodos, todo o prestigio resulta em 
favor do Espiritismo, cujos médiuns aparecem, assim, co
mo instrumentos providenciais e benéficos para a sociedade.

Cometeu-se um crime sensacional numa pequena vila 
do sul dos Estados Unidos, cujo autor permanecera oculto 
às mais minuciosas investigações da policia. Deixara o cri
minoso apenas pequenos rastros da sua personalidade, pois 
a única coisa que dele se sabia era que “era alto e de 
bigode ruivo”. Sendo naquela época muito comum o uso 
do bigode, e havendo tantos homens altos e ruivos nos 
Estados Unidos, os sinais mencionados davam pouquíssima 
luz no assunto. Contudo, o culpado deixara na casa do 
crime uma mala com roupa, mas sem marcar, sendo a 
única coisa notável de toda aquela indumentária três gra
vatas de cor vermelha muito viva com estrelinhas, círculos 
ou meias luas brancas e azuis. Um detective moço, de 
Chicago, tomara a peito o assunto com particular empe
nho; mas, depois de ir à vila onde o crime fora cometido 
e de indagar por toda parte, passados seis meses não ti
nha descoberto nenhum fio que o levasse a decifrar o 
enigma. Contudo, mal via um hòmem alto e de bigode rui
vo, seguia-o e averiguava-lhe o passado, especialmente se 
alguma vez tinha estado no Sul ou quiçá no lugarejo do 
assassinato. Já desesperava de dar com o criminoso, quan
do a Providência lhe veio em auxílio, de modo inesperado.
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Almoçava ele num pequeno restaurante, quando viu sentado 
a uma mesa e comendo um homem de bigode ruivo. Desi
ludido, como já estava do caso, teria dejxado tranquilo aque
le individuo se não tivesse notado que ele trazia uma gra
vata de cor vermelha muito viva. Palpitou-lhe forte o co
ração, e ele exclamou: “Já encontrei o meu homem”. Suas 
suspeitas tomaram incremento quando, depois de comer, o 
sujeito, que era alto, pois passava dos seis. pés, levantou-se. 
Ali tinha ele um homem alto e de bigode ruivo, com uma 
gravata parecida com as que tinham sido encontradas na 
mala na casa do crime. Dentro em poucos dias o detective 
era intimo amigo do presumido criminoso, e costumavam 
almoçar juntos todos os dias. O detective fizera-se passar 
pór um caixeiro-viajante, e assim em nada surpreendeu o 
seu novo amigo quando lhe disse que ia empreender uma 
viagem a Boston. Separaram-se na estação os dois amigos 
e quinze dias mais tarde tornaram a encontrar-se no res
taurante, estando o “caixeiro” de volta da sua expedição. 
Era tempo de inverno, e o detective levava um'agasalho 
em volfa do pescoço. Sentados um em frente do outro, ao 
começar a almoçar o detective descobriu-se com toda na
turalidade e, tirando o “cache-col”, deixou ver uma gra
vata vermelha com meias luas brancas. — Que bonita gra
vata! disse o presumido réu; eu tinha, há algum tempo, 
uma exatamente igual, mas perdi-a numa de minhas via
gens, pois roubaram-ma da minha maleta. — Comprei-a 
numa loja de Boston, Têplicou o “caixeiro”, sem dar, apa
rentemente, àquela declaração importância alguma.

Ao terminar o almoço os dois se separaram como de 
costume, e o detective foi diretamente ao próximo posto 
policial, pedindo ali uma ordem de prisão para o seu “ami
go”, pois estava seguro de ser ele o criminoso. Mas o Co
missário não foi da mesma opinião, já que podia muito 
bem ser certa a explicação dada com tanta naturalidade 
pelo inculpado, do roubo de sua gravata. E assim o nos
so detective teve de aguçar o engenho para conseguir evi
dência suficiente, a fim de convencer o Comissário.

Havia naqueles dias na cidade de X uma médium fa
mosa que estava dando que falar, pois parecia ter comu- 

' nicação direta com os espiritos “desencarnados” dos de
funtos, os quais a informavam com grande exatidão de mui-
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tas coisas ocultas. Resolveu, pois, «  detective consâltá-la. 
Mas não foi coisa assim tão fádi levar o presumido réu 
a  consultar a médium; e, por outro iado, esta dissera ao 
detective que “a presença da pessoa” era requisito indis
pensável quando se tratava de algum assunto pessoal, 
í t  Por duas ou. três vezes durante o tempo do almoço, 
que era quando os dois “amigos” se reuniam, trouxe o 
detective a' conversa sobre a médium; mas o outro só tinha 
palavras de desprezo para o Espiritismo e suas sacerdo
tisas. “Tudo isso é pura conversa, dizia ele, tudo são ardis 
estúpidos para enganar gente vulgar. Já fui várias vezes 
a essas “sessões”, e cada vez sai. mais persuadido dá es
tupidez dos espiritas e dos seus adeptos”. '

Assim passaram-se os dias e as coisas continuavam 
Como antes; por mais que o detective pedisse a ordem de 
prisão, o Comissário negava-se a dá-la, e com justiça, até 
qué houvesse novas e mais convincentes provas.

Um domingo à tarde, ao regressarem de um passeio “o 
caixeiro e seu amigo”, acompanhados ambos de duas se
nhoritas a quem haviam convidado, uma destas, ao passar 
pela rua onde a famosa médium tinha o seu consultório, 
manifestou desejos. de entrar para consultá-la sobre um 
assunto amoroso que a preocupava. Tanto a sua compa
nheira como o detective aprovaram-lhe o desejo, mas o pre
sumido réu opôs-se terminantemente. Tinham saído para di
vertir-se e não para consultar charlatães. As moças insisti
ram e, não houve remédio, entraram. '

Quando após um momento chegaram a reunir-se doze 
pessoas, começou a sessão. Dois ou três dos concorrentes 
fizeram perguntas que a médium, em estado de transe, res
pondeu satisfatòriamente. Uma das moças perguntou pelo 
falecido noivo, e este não só respondeu como disse que ma
terializaria uma das mãos se se apagasse a luz. Muito emo
cionada, a moça pediu a materialização, e uma mão fria, 
fria, veio a tocá-la. . .

» Em breve a médium, muito agitada, disse que ali es
tava uma alma desconhecida que desejava falar eom um 
dos presentes, mas que, para adquirir mais força, era ne
cessário que se formasse a cadeia, segúrando-se todos pe
las mãos. O detective segurou a mão do seu companheiro 
antes que este pudesse impedr-Io, e uma das senhoritas,
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que estava do outro lado, tomou>lhe a outra mão. Um si
lêncio azarento reinou por alguns instantes. Depois a mé
dium começou a falar, sendo a sua voz entrecortada pelos 
soluços:

MEu era feliz ... até que o conheci... ele enganou-me 
e fez-me acompanhá-lo até o povoado de X .. .  (a mão do 
presumido culpado tremia). . .  E ali me apunhalou, meten
do-me depois o corpo numa m ala.. .  (a emoção do culpado 
ia crescendo)... Abondonou o povoado sem que ninguém 
o visse e veio p a ra ... Está aqui o culpado.. ,  sinto a 
presença dele.. .  está aq u i.. .  está aqui.. . ”

A impressão recebida pelo culpado foi tão forte que 
ele quase desmaiou. Mas a voz da médium prosseguiu: 
“ —  Não, não, enganei-me, não é e le ... (um suspiro de 
consolo escapou-se-lhe do peito). . .  Não, não é e le .. .  ele 
ainda está no su l... muito longe daqui..', vou à procura 
dele. . .  ”

Com isto terminou a sessão, pois todos se achavam 
muito excitados e a médium estava exausta. Levantaram-se 
o detective e seus companheiros, desejosos de aspirar o ar 
fresco da noite.

Deu-nos um mau momento esse espírito, disse o de
tective, eu pensava que ele *se referia a mim...  — Comigo 
se deu o mesmo, disse o companheiro.. .  mas enfim tudo 
já  passou. Vamos deixar as senhoritas em casa, e logo me 
despedirei de vocês, pois estou-me sentindo mal.

Efetivamente, encaminharam-se todos para a habitação 
de uma das senhoritas; mas, ao passarem junto a um pos
to policial que havia na rua anterior, saíram quatro poli
ciais e prenderam todos, ficando logo todos incomunicáveis.:

Naquela mesma noite, apertado pelas perguntas do 
Comissário, o culpado confessou todo o seu crime. Fôra ele, 
com efeito, quem o cometera.

As outras três pessoas, quer dizer, o detective e as 
duas senhoritas foram logo soltos, pois os três pertenciam 
á  polícia secreta. ,

Não vendo o detective outro modo de comprovar “a 
sua teoria” senão fazendo o presumido culpado concorrer 
à sessão espirita, e vendo que este se recusava, ideou com
prometê-lo por meio das moças — também policiais, — 
e já  vimos o resultado. Por outro lado, prèviamente ele se

122 Carlos Maria de Heredia, S. /.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


dera a conhecer à médium como detective, e, ameaçando-a 
de metê-la no xadrez — por exercer a fraude de que de 
mesmo queria usar para seu fim (!) — obrigou-a a  repre
sentar toda aquela bem forjada pantomina. Instruiu-a so
bre o que devia dizer primeiro à moça e depois ao cri
minoso; mas, temendo que a presa se lhe escapasse as
sustada pela clareza da revelação, fez com que “o espí
rito da assassinada” se desdissesse, afirmando que se equi
vocara e que o matador estava muito longe.

Os jornais falaram do caso, embora sem dar-o nome 
da médium nem o lugar onde se realizara a sessão, com o 
que a fama “da eficácia dos espíritos” cresceu grandemen
te, pois o público não chegou a saber que tudo aquilo fôra 
um ardil e acreditou-o “fenômeno autêntico”. O detective 
foi promovido, e, se bem que a médium não fosse moles
tada pela polícia — conforme lhe fôra prometido, — con
tudo ela mesma, por prudência, transferiu-se para outra 
cidade distante, para continuar exercendo a sua enganosa 
arte, pois' teve medo de que alguns espiritistas honrados 
chegassem a informar-se do caso e pudessem expô-la como 
falsificadora de fenômenos espiritas, com menoscabo da 
“sua honra mediúmnica” e da sua cliéntela.

Reflexões Psicológicas.

Este caso lembra-nos o da Pitonisa de Endor. Não 
achando ontro meio de inteirar-se do futuro que o aguar
dava, Saul vai, disfarsado, consultá-la, depois de haver an- 
teriormente mandado matar muitas Pitonisas. A de Endor 
resiste a “pitonisar”, temendo ser aquilo um ardil. Mas, re
conhecendo Saul e vendo-o verdadeiramente aflito, resolve 
atendê-lo, profetizando-lhe a sua derrota, fingindo ver a 
sombra de Samuel, a quem faz dizer o que já era coisa 
corrente em Israel, isto é, que Saul seria destronado por 
David, que de fato já começara a reinar, porque Deus, em 
castigo da sua desobediência, tinha tirado o reino ao pri
meiro. <

Esta explicação “é uma das três dadas pelos Santos 
Padres, teólogos e exegetas” (vide Hummelauer, in Libro 
Samuelis, I Reg., 28, 1-25, págs. 248, 252), para explicar 
esse passo da Sagrada Escritura.
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Capitulo XVI.

Psicologia de uma Sessão Espirita.

Poucas emoções são tão contagiosas como o medo. 
De dia, em plena luz, geralmente ninguém sente especial 
relutância em atravessar uma floresta ou em ir a um ce
mitério. Mas fazer o mesmo de noite e às escuras já é 
outra coisa. E, se nos acompanha uma pessoa medrosa, 
por mais que ariteriormente não tenhamos sentido temor, 
mal o nosso companheiro começa a manifestar medo co
meçamos pouco a pouco a perturbar-nos e, se não conse
guimos infundir-lhe a nossa valentia, é quase certo que ele 
nos contagiará com seu medo.

Chegamos ao rancho de um amigo. E’ de noite, en
quanto lá fora o vento sibila, lá dentro ainda estão à mesa, 
falando de mal-assombrados e contando histórias de apa
rições. Em virtude do mau tempo, convidam-nos a ficar 
para dormir e aceitamos. Continuam as histórias. Assegu
ram que naquela fazenda morreram vários homens impeni
tentes. Contam que, durante a revolução, naquela mesma 
casa foi assassinada uma mulher. Os vizinhos afirmam que 
várias noites, especialmente quando o vento era frio, viram 
fantasmas. No quarto que nos é designado para dormir, e 
que de ordinário ninguém ocupa, contam-nos que apare
ceu, anos atrás, um dos homens que ali haviam morrido. 
Chega a hora de nos retirarmos, ficamos só s ... Mesmo o 
mais valente revolve, sem remédio, no pensamento a fatí
dica história do que ali morreu. Talvez não acreditemos 
em assombrações, mas, pelo sim ou pelo não, colocamos a 
pistola ao lado, pensando que talvez sejam fantasmas de 
carne e osso. Deitamo-nos, apagamos a luz. . .  e, embora 
estejamos acostumados a dormir ao pousar a cabeça no 
travesseiro, desta vez damos, pelo menos, umas voltas- à 
cabeça, dizendo para animar-nos: “Tolice^! contos da ca
rochinha!... apareçam-me, e veremos!...” — Mas o nos-
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so sono não é tão profundo como de costume... De re
pente acordamos... Sim, é um ruido... pancadas secas, 
como as que nos asseveraram se ouviam às vezes naquele 
quarto ... O nosso primeiro movimento é empunhar a pis- 
tòla. Três ou quatro vezes os ruídos tornam a despertar- 
nos. Quando amanhece sentimo-nos, pelo menos, mal dor
midos, e fazemos o propósito de ali não ficar outra noite. 
Não, será nada, assim o cremos, mas, por via das dúvidas, 
não voltamos. . -

Remetemo-nos à experiência dos leitores. O medo è 
contagioso. Se ao estranho de algum acontecimento se mis
tura a  superstição ou alguma explicação pretematural, en
tão é muito difícil deixarmos de emocionar-nos. Quando nos 
asseguram que ali diante de nós se acha, invisível ou semi- 
invisível, a alma desencarnada de algum defunto, não po
demos deixar de emocionar-nos. Talvez, a princípio, não' 
nos sintamos tão emocionados, mas, se a pessoa que está 
junto de nós começa a tremer e afirma que viu luzes ou 
sombras ou ouviu ruídos, dentro em poucos momentos es
taremos contagiados e ficaremos tão nervosos como os nos
sos companheiros.

Não sabemos se o leitor terá assistido a uma sessão 
espirita; se assistiu, cremos não esquecerá fàcilmente a im
pressão que recebeu a vez primeira em que lhe disseram 
que lhe estava falando a alma de um parente seu. Recor
dará bem quando, na escuridão, sentiu que uma mão fria 
lhe fazia carinhos, ou viu o. espectro de uma pessoa que 
lhe pareceu ser de sua fam ília... Não'dizemos que tenha 
tido medo, mas estamos certos de que a impressão que 
recebeu foi das mais desagradáveis.

Ora, as provas.da autenticidade dos mal chamados fe
nômenos espiritas têm que vir-nos necessàriamente das Ses
sões Mediúmnicas, quer estas sejam científicas, quer não.. 
Menos de três por cento dos fenômenos que deparamos nos 
livros espiritas são o que provém das sessões “científicas”, 
ficando os 97 por cento dos fatos testificados a crédito das 
sessões espiritas, “não científicas”, quer públicas quer par
ticulares. Devemos, pois, conceder especial atenção à psi
cologia dessas sessões, onde foram e continuam sendo ob
servados a grande maioria dos fenômenos considerados co
mo “Espiritas”. Nessas sessões cumpre considerar três ele
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mentos: 1) O médium — do qiS^fé falanios iargamente; 
—  2) As condições do lugar; 3) O estado especial das 
pessoas que assistem.

O Dr. W. J. Crawford, um dos psiquistas ingleses raãis 
conhecidos, na sua obra “Hints and Observations for Those 
Investigating the Phenomena of Spiritualism” (“Sugestões e 
Observações para os Investigadores dos Fenômenos do Es
piritualismo”), pág. 82, diz-nós claramente: “E’ um fato 
comprovado que os fenômençs psíquicos avançados não se 
podem obter senão com luz tenuíssima”. E todos os au
tores modernos, como o Dr. Carrington, Sir William Barret, 
etc., estão perfeitamente de acordo em que só na escuri
dão ou, quando menos com uma luz vermelha tênue, pode 
produzir-se essa classe de fenômenos. A escuridão, ou semi- 
escuridão, é pois Uma das condições requeridas no aposen
to onde deve ter lugar a sessão espirita.

Note-se que não tratamos aqui da “Ouija-Board” ou 
“planchette”, da escrita automática ou coisas semelhantes; 
nem das reuniões “religioso-espíritas” em que o médium 
responde com espíritigramas do outro mundo às perguntas 
que os assistentes lhe fazem; perguntas que lhe são entre
gues em sobrecartas fechadas; pois claro que, para isso, o 
médium necessita de luz e de “muita luz”, pois de outra 
maneira nem ele nem seu assistente podem ler as pergun
tas. Referimo-nos, pois, às sessões em que se produzem fe
nômenos tais como materializações, movimentos de objetos, 
etc., e outros mais, ordinàriamente considerados como ge
nuínos.

Quase todos os médiuns requerem, além da semi-es- 
curidão, um lugar especial a eles destinado, que se chama 

, “gabinete”, e que geralmente é formado por cortinas, num 
dos ângulos da habitação. Ali o médium desenvolve seus 
poderes e produz os fenômenos, como a chapa que, para 
ser revelada, precisa da câmara escura. Isto não quer di
zer que necessàriamente o médium esteja sempre dentro do 
gabinete, pois muitas vezes está fora, em contacto com os 
assistentes.

Entre os médiuns comerciais a decoração do quarto no 
estilo oriental, as caçoilas com perfumes, as figuras caba
lísticas e coisas semelhantes, são de suma importância. Mas 
nós nos contentamos só com as condições a que chamaría-
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mos “científicas”. A. mesa de que o médium dispõe para 
suas operações é de madeira — como breve veremos — 
sem verniz. Uma guitarra, um pandeiro, pratos, campainhas 
ou guizos, com que os espíritos costumam dar testemunho 

■da sua presença encontram-se perto do gabinete ou dentro 
dele, como costumava fazer Eusápia. Uns omitem esses 
acessórios, trazendo, em troca, o que julgam necessário 
para a manifestação dos seus fenômenos, enquanto outros 
não trazem absolutamentè nada.

Isto é no que se relaciona com o lugar. No tocante 
às pessoas que assistem às sessões espiritas, podemos di
vidi-las em três classes: 1) Os Espiritas confirmados; 2) 
Os que, admitindo certa classe de fenômenos, procuram 
averiguar-lhes a causa, não estando certos de que sejam 
os Espíritos; 3) Os cépticos “de boa vontade”, que “vão 
ver o que se passa”. Desde logo excluímos os cépticos “de 
má vontade”, que vão decididos “a pegar o fantasma”,, pois 
òu não os admitem ou os ■ expulsam das sessões assim que 
fazem a primeira tratantada; estes não contam!

Desde logo vemos que os primeiros “já vão infima
mente persuadidos” de que o que se vai passar na sessão 
é Uma manifestação espirita; para estes, cada fenômeno 
(verdadeiro ou fingido) é uma prova a mais de .que os 
médiuns têm faculdade de comunicar-nos com os habitantes 
do Além-túmulo. E, se alguma vez ele faz uma maroteira 
e se descobre que é o próprio médium o fantasma ou está 
fazendo trapaças, todos atribuem isso aos “Maus Espíri
tos”, que quiseram pregar uma peça ao “inocente médium” 
para desacreditá-lo. Para estes, tanto um médium verda
deiro como um fingido são genuínos. 1

À segunda classe pertencem os que, acreditando que 
“ real mente existem fenômenos psíquicos”, querem presen
ciá-los para tratar de averiguar qual a causa deles e, se 
bem que tenham o Espiritismo como uma hipótese, ainda 
lhe concedem probabilidade maior ou menor conforme seus 
conhecimentos ou experiências. Estes vão dispostos a “ver 
fenômenos psíquicos” que, dadas as circunstâncias, bem 
podem trajisformar-se em Espiritas. '

A última classe pertencem aqueles que não crêem nem 
nos fenômenos psíquicos nem na sua'explicação por meio 
da hipótese Espirita, mas “querem ver por si mesmos o
Fraudes Espiritas — 9
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que se passa*’, e assim vão dispostos a ver “algo de extra
ordinário”, seja fenômeno real ou fraudulento.

Como se vê, nestas três classes de espectadores há um 
fundamento comum: “A expectação de algo de extraordiná
rio”, e a diferença está em que, enquanto os terceiros vão 
sem saber em que consiste o extraordinário do caso, nem 
qual é a sua causa, os segundos vão com a convicção da 
verdadeira existência do fenômeno, mas sem certeza, sobre 
a origem dele, ao passo que os primeiros crêem firmemente 
no fato extraordinário e na sua explicação pela intervenção 
Espirita. Pode-se, pois, dizer que, em geral, todas as pes
soas que assistem a uma sessão espirita “esperam algo de 
maravilhoso”. Esta expectação do extraordinário, que é um 
dos elementos do encanto do misterioso, causa geralmente 
as mais curiosas alucinações, singulares ou coletivas, ven
do ou ouvindo cada um dos presentes aquilo que “espera” 
(embora seu desejo nem sempre seja consciente), e que 
mais de perto toca aos seus interesses.

Aqui, antes de com o leitor presenciarmos uma sessão 
espirita, devemos fazer notar que há duas classes de alu
cinações: as positivas, e as inibiçõçs a que, embora cien- 
tlficamente não o sejam, chamaremos negativas. Quase 
sempre, ao dizer “alucinação” entende-se alucinação “posi
tiva”, isto é, que uma pessoa “vê, ou acredita ver, o que 
não existe”. A alucinação “negativa” consiste çm “não 
vermos o que temos diante dos olhos”, ou “não reparar
mos nele ainda que o vejamos”. Quantas vezes andamos 
procurando alguma coisa que perdemos, e estamos com ela 
diante de nós! Esta é uma alucinação “negativa”.

Consequência da alucinação é que, ao fazermos a des
crição do que se passou numa sessão espirita, não rela
tamos o que vimos, “senão a impressão” que o que ali se 
passou causou em nós. Suponhamos que é "só um fantas
ma” o que aparece na sessão. Pois bem: enquanto uma 
mulher vê nele “o filhinho”, a pessoa que está junto dela 
reconhece “o avô”, e assim, ao sair da sessão, uma as
segura que viu o espirito do filhinho e o outro jura que 
lhe apareceu o avô! E o que realmente ambos viram foi 
uma'máscara de mulher, suponhamos, que na penumbra o 
médium fez aparecer no gabinete.
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Ora, quando observamos um fato extraordinário e nos 
é desconhecida a causa que o produz, surpreendemo-nos, e 
a  impressão subjetiva de admirável, de pavoroso e de pre- 
tematural que recebemos “naquele momento” é exatamente 
a mesma, quer a causa objetiva seja uma fraude, quer seja 
um fenômeno preternatural. E a razão é precisamente “por 
não conhecermos a causa”.

A história de um Capitão inglês que, dizem, se passou 
na fndia, é bem conhecida. Contavam que em certa casa 
havia mal-assombrados. O Capitão ofereceu-se para ir dor
mir no quarto onde os fantasmas apareciam, decidido a 
meter uma bala no primeiro atrevido que em nome das 
almas do outro mundo viesse perturbar-lhe o sono.

Foi-se, pois, tranquilamente a dormir, deixando á  pis
tola preparada ao alcance da mão. Â meia-noite ouve ruí
do, acende a luz e nos pés da cama vê um fantasma en
volto num sudário branco. O Capitão sorri, pega da pis
tola e adverte o fantasma de que, se não se retirar, ele 
dispara; o fantasma faz um movimento desdenhoso e fica 
no seu posto. Desfecha-lhe o Capitão um tiro .. .;  o fan
tasma permanece imóvel, sòmente levanta a mão e atira a 
bala na cama. A mão do Capitão trem e...; com voz in
segura, adverte que vai disparar de. novo ...; igual res
posta do fantasma. O Capitão atira pela segunda vez, e 
pela segunda vez o fantasma joga a bala nos lençóis. O 
Capitão está aterrado e, sem novo aviso, torna a dispa
rar. . . ;  a terceira bala cai de novo na cam a.. . ;  o fan
tasma queda incólume. O Capitão cai desmaiado, em apa
rência. O fantasma, que outro não era senão outro oficial 
inglês (que prèviamente tirara as balas à pistola do CaT 
pitão) corre a socorrê-lo—  mas tudo em vão; o Capitão 
morrera de terror.
. Para esse infeliz, que não conhecia “a causa pela qual 
as balas não feriam o fantasma”, a experiência foi tão fa
tal Como se deveras uma alma lhe houvesse aparecido.

Quando não conhecemos a causa de um fenômeno, a 
impressão que recebemos é a mesma, seja qual for a cau
sa que o produz.

Entremos agora na sessão que foi presenciada por nós. 
Sentamo-nos em circulo formando cadeia com as mãos 
agarradas. O médium, que é uma mulher, está de costas 
»*
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para o gabinete distante dela dois metros. Dentro do ga
binete há uma guitarra e uma pandeireta em cima de uma 
cadeira. E’ impossível à médium, estando sentada no Cír
culo, alcançar com a mão quaisquer daqueles objetos. No 
centro do Círculo e à distância de uns cinquenta centíme
tros da médium, há uma mesa simples de madeira.

O diretor apaga as luzes, o quarto fica alumiado por 
uma luzinha vernielha voltada contra a parede; apenas, com 
grande dificuldade, podem-se distinguir confusamente as pe
ças de roupa branca e as caras dos assistentes. Entoa-se 
um hino religioso “para evocar os espíritos”. Depois de 
alguns minutos de canto, guarda-se silêncio, e o diretor da 
sessão pergunta aos espíritos: “Caros amigos, aqui estais? 
Já sabeis: três pancadas significam “s/m”, uma pancada 
“não” e duas pancadas “duvidoso”. Já chegastes?...” Si
lêncio e expectação. Ele repete a pergunta.. .  Ouvem-se 
três pancadas muito tênues que parecem sair da mesa que 
está diante da médium. “As condições estão propícias?” . ^  
Uma pancada, igualmente tênue. — “Acaso a cadeia não 
está bem formada? Devemos mudar de posição?” — “$im”.
— Às apalpadelas, o diretor faz as mudanças que julga 
oportunas, ficando sempre a médium entre “duas pessoas* 
de inteira confiança”. — “Estão bem agora as condiçÇes?”
__Três pancadas bastante claras dão a entender que tudo
está em ordem. — “Devemos cantar outro hino? — Não.
— Quem é o “controlador” esta noite? E’ Feda? — Sim. 
__Boa noite, Feda, temos aqui vários convidados que pro
meteram guardar todas as condições como cavalheiros. 
Está-os vendo? Está satisfeita? — Sim. — Tem alguma 
mensagem a nos comunicar? — Sim. —  Para o Sr. Ra- 
mirez? — Não. — Para o Sr. Valera? — Não. — Para 
Joaninha? — Sim”.

Joaninha é uma moça que perdeu o noivo e que há 
algum tempo frequenta círculos espiritas. Os dois senhores 
que estão a seu lado segurando-lhe as mãos — Valéra e 
Miranda — sentem que a moça estremece e se agita. Um 
deles, Miranda, sorri na escuridão; o outro participa da 
emoção da jovem. '

— “E’ uma mensagem de Alberto? (nome do defun
to noivo). — Sim. — Ele está alegre ou triste? — Ale
gre? _  Não! — Triste? — Sim. — E por quê?... Pen-
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1

sará que Joaninha o esqueceu?” — Duas pancadas dão a 
entender a dúvida do espírito. .

l l f í / v  A infeliz moça treme. Seu companheiro já não ri; por
que ficou com pena da jovem.

“Como é possível que duvide? Não vê que ela vai às 
sessões espiritas para falar com Alberto?” — Duas pan
cadas. — joaninha rompe o círculo para puxar do lenço 
e comprimir os soluços tapando a boca.

-“Pensa ele acaso que ela está namorando outro?” — 
Três pancadas enérgicas. — A infeliz moça quase des
maia; mas reanima-se e fala. — “Não, Alberto, diz ela, 
nãô; o que se passou esta tarde foi só por necessidade. 
Não compreende?” — Duas pancadas. — O que antes se 
ria, e a quem chamamos Miranda, está ressabiado, ao ver 
que Alberto tinha razão.

“Bom”, diz Joaninha, “amanhã você verá o que se 
passa e então me dirá se está satisfeito. Está bem assim?
— Sim!”

Tornam a cantar. Prossegue a mesma obscuridade, pos
to se comecem a distinguir os vultos.

’Feda: “Há alguma outra mensagem? — Não. — 
Como? Vai despedir-se de nós já tão cedo? — Não. — 
Estão mal as condições? — Sim. — Menos luz? — Sim”. 

Para ela deixar-se de histórias, o diretor apaga a luz. 
Começa de novo o canto.
“Teremos alguma materialização esta noite? — Sim.

— 'Continuamos cantando? — Sim”. -
De pronto: “Vejam, vejam”, diz uma senhora que per

deu o filho e que responde pelo nome de Luisa. — Onde? 
perguntam alguns. — “No gabinete”. — Todos voltam o

' rosto para o lugar onde conjeturam está o gabinete e vêem 
uma claridade confusa.- — “Ai! é meu filho! Sim, é An
tônio; estóu vendo ele! estou vendo ele!” — Miranda, que 
tem segura uma mão de Luísa, sente calafrios. — “E’ 
você, Antônio?” diz a mãe. — Três pancadas suaves res
pondem. — “Não pensava encontrá-lo aqui! Estou-o es
tranhando tanto! — A Sra. viu-me vir? — Sim. — E por 
isto é que veio? — Foi. — Tem alguma coisa a dizer-me?
— Tenho. — Que ainda me quer muito? — Sim, sim, sim”. 

De pronto desaparece a visão. Miranda, o céptico, sua
frio.
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0  canto começa de novo para que as “vibrações" se
jam uníssonas, conforme indica o diretor.

Sente-se uma espécie de vento ao redor do circulo. — 
“Já está aqui?” diz um velho que perdeu a mãe há anos.
— “Sim”, continua ele, “já sei que a Sra. está aqui. já  
senti sua mão. Não foi a Sra., mamãe, que me acariciou 
a barba como fazia quando estava neste mundo? — Um 
“Sim” suave responde. — “Está-me vendo? — Estou. — 
Vê que eu não a esqueço? — Vejo, vejo”.

Nesse momento Miranda sente que alguém lhe tocou 
suavemente o rosto. — “Quem é?” diz perturbado.

“Não se diz assim, meu amigo”, sugere o diretor. “Se 
o Sr. foi tocado, diga “Obrigado”, e depois pergunte.

“Não sei o que perguntar. Ai! tocou-me de novo! — 
Obrigado! — E’ que alguém quer falar com o Sr. Eu lhe 
perguntarei. E’ alguma pessoa que quer falar com o Sr. 
Miranda? — E’. — Homem oil mulher? Mulher? — Sim.
— Quer soletrar o nome? — Sim. — A, B, C, D, E, F . . .  
M? — Sim. — A? — Sim. — A, B, C . . .  T? — Sim.
— Sim. — A, B, C . . .  I? — Sim. — A, 3, C . . .  L? — 
Sim. — A, B, C . . .  D? — Sim. — À, B, C . . .  E? — 
Sim. — Matilde?

Miranda está perturbado. Matilde quer falar com ele. 
Mas quem é Matilde? “Não me lembro”, diz ele, “de ne
nhuma pessoa com esse nome”. — Voltam as soletrações 
e resulta esta palavra: “Veracruz”. — Quase se lhe escapa 
um “Ai!” — Com efeito, ele conheceu há muitos anos uma 
moça Matilde em Veracruz, mas já quase se havia esque
cido disso. — Logo Miranda começa a tremer; deram-lhe 
um beijo ... e ele sentiu um perfume. — “Como de açu
cenas?” diz o diretor. — “Sim, sim, de açucenas”, res
ponde Miranda. '

Soam seis pancadas. — “Que significa isto?” diz Mi
randa. — “Boa noite”, responde o diretor. Os espíritos já 
não falarão mais, acabou-se-lhes a força. Sem dúvida ti
veram de vencer grandes dificuldades. Poucas vezes eles 
materializam perfumes, e agora todo o quarto está cheio 

• de um cheiro de açucenas. . .
/ O diretor acende a luz vermelha, em pouco tira-a de 
debaixo da pantalha, e finalmente acende a luz branca.
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Acabou-se a sessão. Miranda despede-se pensativo. 
Chega a casa, e, ao vê-lo tão cabisbaixo, sua irmã Júlia 
pergunta-lhe: Que é que tem, Raimundo? — Nada. — 
Como nada? — Alguma coisa houve com você. — Bom, 
contar-lhe-ei o que se passou; mas não se ria de mim. — 
Não. rr- Fui a uma sessão espirita.. .  — Você, a uma ses
são espirita?. . .  e você acredita nisso? — Não acredita
v a . . .  mas agora ... — Valera me convidou. Ele crê nos 
espíritos e eu, para lhe dar gosto, acompanhei-o. Ninguém 
me conhecia na casa, exceto Valera. A sessão principiou. 
Eu estava sentado entre uma moça a quem chamavam Joa
ninha e uma senhora.. .  creio que se chama Luísa. Apa
garam as luzes. Começou o canto. No meu intimo eu es
tava-me rindo de toda aquela farsa, mas a moça começou 
a tremer. Depressa se ouviram umas pancadas, e apareceu 

.Alberto, que era o noivo de Joaninha; e a moça diz: “Sim,
• aqui está ele”. Alberto diz a ela que está muito descon
tente com ela, porque naquela mesma tarde ela tinha es
tado falando com outro e estava-se esquecendo dele. Joani
nha admitiu que isso era verdade e prometeu-lhe que arrfa- 
nhã despacharia aquele importuno. Logo uma senhora vê o 
filhinho. Eu também o vi. A pobre muiher, que estava do 
meu outro lado, tremia de emoção. Um velho diz então que 
ali está a mãe dele que o afaga. Os espíritos dizem que 
querem falar comigo e vem o espírito de uma moça. . .  Ma
tilde, que conheci em Veracruz.. .  e que gostou muito de 
mim...  mas e u ... não fiz caso dela. Ela me beija e sinto 
um perfume de açucenas.. .  já não sei o que se passou 
mais. Ah! sim, com isso terminou a sessão. Pobre Matilde! 
Bem me lembro dela, mas não sabia que tivesse morrido. 
Não me resta dúvida, era ela. Senti-a junto a mim como 
numa tarde em q u e ... já não quero dizer mais; não mei 
sinto com forças. Digam o que quiserem, os mortos vol
tam. Ninguém me conhecia naquela casa, nem eu mesmo 
me lembrava de Matilde; tinha-me esquecido de la ... e 
agora não posso pensar senão nela.

— Mas, pergunta-lhe a irmã, tudo isso não será uma 
ilusão sua? — Que ilusão nem meia ilusão! Foi o espírito 
de Matilde, não me resta dúvida. De onde havia a mé
dium de saber que eu me tinha encontrado com Matilde em 
Veracruz, quando eu mesmo estava esquecido disso? —
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Mas, qne fazia a médium nesse ínterim? — Que diabo 
mè importa a mim a médium? E não sei o que ela fez 
ou deixou de fazer. Tudo estava às escuras, e, além disso, 
eu não tornei a me lembrar dela. Não estava para obser
var. Bastante em que pensar deu-me primeiro o tal Alber
to . . .  e depois Matilde. Não me resta dúvida, os mortos 
voltam e se comunicam conosco. Você ri? Pois, se quiser, 
levo-a amanhã, e você verá por si mesma. Isso não é coi
sa de riso”. .

Caro leitor, vamos pedir-lhe que “analise primeiro suas 
próprias emoções ao ler as páginas anteriores”. Estamos 
certos de que “você também” se emocionou com o relato 
da sessão. Enquanto lia a descrição, diga-nos, pensou um 
só momento na médium, no diretor, nos concorrentes? Cre
mos que não. Pois o mesmo se passou com os assistentes; 
cada um estava demasiado ocupado “com suas*próprias 
emoções” para andar reparando em outras coisas... Se 
agora você compara a narração que fizemos da sessão com 
o que Miranda contou à irmã, verá que “há alguma dife
rença”, Miranda contou-lhe, não o que realmente se pas
sou, mas sim a impressão que ele recebeu durante a ses
são, o que são coisas bem distintas, E estou em que Mi
randa era “incrédulo” e a princípio esteve “sorrindo” da
queles cantos, etc. Se; em lugar de Miranda, ouvirmos a 
descrição que Valera, espirita confirmado, faz da mesma 
sessão, não nos poderá restar a menor dúvida da verdade 
dos fatos ali ocorridos e da autenticidade dos fenômenos 
(!) E, se a isto se acrescentar o testemunho de Luísa, que 
“viu” o filho, e do velho, a quem a mãe acariciou a barba, 
já teremos quatro testemunhas, todas elas honestas, que dão 
testemunho de que pelo menos “alguns defuntos” se comu
nicaram com as pessoas a quem amavam, dando provas “in
contestáveis” da sua personalidade. Assim nos asseguram 
Luísa, que viu ó filho, o velho que sentiu as carícias da 
mãe, a pobre Joaninha censurada pelo noivo, e o céptico 
Miranda, que, sem esperar, foi beijado por Matilde, que ele 
conhecéu em Vèracruz e de quem se esquecera por com
pleto. Não há, pois, razão para que escritores como Lap- 
poni creiam na realidade dos fenômenos espiritas?

Mas, passemos adiante e estudemos a “psicologia da 
sessão”. Desde o momento em que ficamos quase às es-
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óuras, a tensão principia. Já indicamos que rião é a mesma 
..coisa atravessar uma floresta de dia ou de noite. Breve, 
“admitindo como um fato” que os mortos se comunicam 
conosco, o diretor começa dizendo: “Caros amigos (às “al
mas dos defuntos”), estais aqui?” — Só esta sugestão ê 

' bastante para que até mesmo os incrédulos que assistem 
sç achem numa disposição favorável para atribuir o que 
se yai passar, seja 0 que for, às almas desencarnadas. 
Criada a teoria, os fatos “vêm a comprová-la, convençam 
ou hãó convençam”. A formação do círculo, em especial, 
quando os concorrentes têm as mãos seguras, contribui mui
tíssimo para a “comunicação” das impressões. A cadeia é 
como-um circuito elétrico, pelo qual passa a corrente da 
emoção de uns a outros. Logo vem o canto, não um canto 
qualquer, mas um canto “religioso” relacionado com os de
finitos, ou em que se pede a Deus que os deixe comunicar-se 
conosco. Continua, pois, a sugestão da “hipótese espirita”, 
e a mflsica ajuda a “abrandar” a nossa sensibilidade, dan
do ao ato um caráter religioso. O diretor faz suas pergun
tas em meio ao silêncio expectante do auditório, dando aos 
“espíritos” a chave ou meio de se fazerem entender. Três 
pancadas significam “Sim” ; uma “Não”; e duas “Duvido
so”. Em breve “vamos ouvir” pancadas, e essas pancadas 
são dadas pelos espíritos em resposta às nossas pergun
tas. — As primeiras pancadas são “tênues” : os Espíritos, 
pois já é um fato que são eles, não encontrando “as con
dições propícias”, não podem manifestar-se devidamente. 
Daqui a pergunta: “Estão propícias as condições?” — Não. 
— Se temos um circuito e as ligações da pilha com os 
fios condutores não estão bem feitas, claro é que ou não 
há corrente ou a corrente é fraca. Esta é uma razão cien
tífica que está ao alcance de qualquer pessoa que tenha 
tido dè regular as pilhas de uma campainha elétrica. Por 
cohseguinte, “é perfeitamente justo” que a médium esteja 
entre “duas pessoas que creiam firmemente nas comunica
ções espiritas, e, dado o caso de ser algum céptico quem 
segure as mãos da médium» deve efetuar-se a mudança. 
Todos estão de acordo, naturalmente, e “as condições” se 
mudam. Vem depois a luz. Para revelar uma chapa, como 
havemos indicado, necessita-se da escuridão ou da luz ver
melha; o mesmo ocorre em se tratando dos poderes me-

As Frades Espiritas e os Fenômenos Metapsiquicos 137

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


diúmnicos; se há luz, não há manifestações; mas todos 
querem presenciar as manifestações, ainda quç não vejam 
correlatamente; as luzes se diminuem ou então se apagam 
por completo. Todos estão ou têm que estar de acordo. 
Agora, com as condições propícias, começam “as pergun
tas”. “Quem é o controlador” esta noite? — Mais suges
tão, se bem que de outra “teoria”, isto é: que os defuntos 
necessitam, como nós, de “um médium no outro mundo”, 
pois nem todas as almas desencarnadas têm poder para 
comunicar-se com o médium, senão sòmentè aquelas que 
no outro mundo têm poderes especiais. Essas almas-médiuns 
são aquelas a que se deu o nome de “controladoras ou co
municadoras”. O controle é, de ordinário, “bem conhecido” 
para os que frequentam as sessões, e Feda — que é uma 
moça da Índia que morreu aos catorze anos — é tão po
pular entre os “controladores” como Eusápia entre os 'mé
diuns. Às vezes “o controlador fala por boca do médium”, 
e neste caso pode-se logo reconhecê-lo pela voz. —• Da
mos-lhe as boas noites, pois claramente é um espírito que 
vem falar conosco, e tratamo-lo com a mesma educação 
com que a um ser vivo; por outro lado, é mister mantê-lo 
propício. A isto se seguem as perguntas; porque o contro
lador é quem tem de fato “o controle” da sessão, e tem que 
seguir à risca as suas instruções. — “Tem mensagens?” — 
“Sim”. '— Começa-se a dar os nomes dos concorrentes e, 
ao chegar ao*da- pessoa com quem o espírito quer falar 
por meio do controlador, ouvem-se as três pancadas que 
significam “Sim”. Segue depois a conversação “com o es
pírito” que já está ali, não porque o esíprito fale — pelo 
menos no caso presente — mas porque o diretor “lhe di
rige perguntas” às quais o espírito responde “Sim” ou 
“Não” por meio de pancadas. — Aqui vem o caso de Joa
ninha.

Como os assistentes começam a acostumar-se com a 
“escuridão” e podem ver menos mal, o controlador pede 
mais escuridão e esta se faz cqmpleta. — Então, depois 
de o diretor “sugerir”, com sua pergunta, que vai produ
zir-se uma materialização, isto é, que os assistentes “vão 
ver” alguma coisa, em meio a renovados cantos aparece 
para o lado do gabinete uma espécie de claridade na qual 
tuna das senhoras presentes imagina ver o rosto do filho”.
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A senhora "sugere" à assistência “ser seu filho a luz que 
todos vêem”, e para confirmação deste “fato” faz-lhe -per
guntas e por golpes de “Sim” ou “Não” obtém as respos
tas. Ao desaparecer a visão, continua o canto. Um velho 
“sente que sopram” e que alguém lhe toca a barba. Não 
lhe^resta dúvida: “é o espírito de sua mãe”, — na reali
dade e, segundo a teoria, deveria ser quando muito o es
pirito de Feda, — di-lo em voz alta, “sugere” a ideia, e 
os concorrentes “crêem” sobre a palavra do velho que a 
mãe deste está ali, o que “se confirma” com as respostas 
dadas, por meio de pancadas, às perguntas. -

Segue depois o caso de Matilde. O céptico Miranda 
sente que “alguém” o tocou, mas não tem ideia de quem 
possa ser. Repete-se o alfabeto e “por golpes” vem “o con
trolador” a soletrar o nome de Matilde e a dar, como de
talhe de que conhece Miranda, a palavra Veracruz. Com 
isto, Miranda se lembra de ter conhecido em Veracruz uma 
moça com esse nome, e como ninguém o conhece a ele — 
exceto Varela — não íhe resta dúvida de que é “essa Ma
tilde” ' que lhe fala, e sente que Matilde — deveria ser o 
controlador Feda — lhe dá um beijo. — Sente um per
fume. O diretor “sugere a ideia de ser de açucenas”. Mi
randa o céptico não vê nada claro, pois está às escuras, 
mas, ainda quando não estivesse às escuras, “teria visto 
muito pouco ou, melhor, não teria reparado em muitas coi
sas que ao redor de si se passavam” — alucinação negativa 
ou inibição devida ao estado de superexcitação em que ele 
se acha. — A irmã lhe pergunta: “E a médium, que fazia 
nesse ínterim”? “Que me importa a mim a médium?”, res
ponde ele, “que sei eu? Não via, e, ainda quando tivesse 
visto, não teria reparado”. A história de Alberto a princí
pio, e depois a de Matilde, mantinham-no completamente 
emocionado. Se se tiver presente a psicologia “das multi
dões”, ver-se-á claramente que Miranda não estava nem 
podia estar em condições de observar, mesmo quando não 
se achasse pessoalmente emocionado.

Rogamos aos leitores que me acompanhem a uma “tou
rada”. A praça, ao sol, está repleta de gente baixa e sem 
educação, ao passo que à sombra está uma multidão de 
pessoas decentes e educadas; advogados, médicos, enge
nheiros, enfim a multidão de intelectuáis, entre os quais en
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contramos um Magistrado, pessoa de grande autoridade, um 
advogado muito sério que tem uma das bancas mais fre
quentadas, um médico dos mais respeitáveis, e um homem 
de negócios o mais formai. . .  quando estão cada um em 
seus misteres... O toureiro vai matar. Todos se caiam, 
como se alguém lhes houvesse mandado isso. Pode-se ou
vir voar uma mosca. O toureiro mata o bruto com uma 
soberba estocada. Sol e sombra, como um só homem, le
vantam-se dos assentos no paroxismo do entusiasmo, gri
tam, gesticulam... atiram à arena os chapéus... entre os 
quais “esteirinhas” grosseiros e finos panamás, gorros ba
ratos e “lebres” custosas. O advogado muito sério, o res
peitável doutor, o homem de negócios formal e o autoriza
do Magistrado também atiraram os chapéus à arena.. .  e 
gesticulam e gritam como qualquer um. Foram presas do 
mesmo entusiasmo. . .  não puderam livrar-se da influência 
da multidão.. .  a lei das massas fê-los descer ao nível dos 
homens do povo. Formam parte da multidão e esqueceram- 
se de si mesmos.

Para formar “multidão”, seis ou oito pessoas bastam. 
Assim, pois, numa sessão espirita todos os assistentes 
“acham-se no mesmo nível”, e, como a maioria “crê” na 
Hipótese Espirita como num fato, todos os presentes, quer 
sejam intelectuais quer não, acham-se sob a influência da 
multidão. Nestas condições, não podem observar, e suas ob
servações “não têm valor científico algum”. Sob a influên
cia da “multidão” a alucinação exerce em cada um dos 
membros, como em toda a massa, uma influência inegável.. 
Os gatunos sabem-no muito bem, por experiência, e nes
ses momentos podem funcionar folgadamente. Na excitação • 
do momento, um gatuno pode roubar um relógio ao per
sonagem que tem a seu lado, como a maior facilidade do 
mundo. A excitação faz com que a vítima não veja nem 
sinta quando o gatuno lhe tira o relógio do bolso.

Esta foi uma das causas por que Miranda, pergun
tado sobre se tinha visto o que a médium fazia na sessão, 
respondeu que “Não,f, porquanto, mesmo quando nãó tives
se havido éscuridão, “não estava para observar”. .

Ora, não tendo observado do modo devido o que na* 
sessão se passava, como pôde dar testemunho da verdade 
das fatos? E, contudo, o dá, mas não do que observou ou
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deixou de observar, e sim da impressão que os fatos pro
duziram nele sob. a influência tanto da multidão como das 
suas próprias emoções, Ou, o que é o mesmo, “seu«este- 
munho entendido na ordem objetiva da “sessão” x&t tem 
nem pode ter valor científico de espécie alguma”. W- Mas, 
se dissermos isto a Miranda, ele “se enfadará conosco”, 
porque não acreditamos no seu testemunho. “Ele está per
suadido de que Matilde lhe falou e lhe deu um beijo”, e 
não haverá esforço humano que lhe tire da cabeça esta 
convicção.

Pois bem: suponhamos — como de fato sucedeu nessa 
sessão — que tudo tenha sido burla; que era a médium 
quem “descaradamente”, na escuridão, dava pancadas num 
dos pés da mesa para produzir os “misteriosos raps” ; que 
“o diretor” foi quem, com um leque, andou ao redor fa
zendo vento sobre as cabeças dos concorrentes; que foi ele 
quem puxou as barbas ao pobre velho; que foi ele quem, 
tirando do bolso uma gaze “com pintura luminosa”, fez “a 
famosa materialização” em que Luísa “viu o rosto do fi
lho” ; que elé mesmo foi quem deu o beijo em Miranda, 
e foi quem, havendo prèviamente obtido informes acerca 
da amizade de Miranda com uma certa Matilde em Vera- 
cruz, lhe deu a mensagem batendo com um lápis no espal
dar de uma cadeira, e quem, finalmente, derramou umas 
gotas de essência, sugerindo ser “cheiro de açucenas”. Mi
randa, que não estava, e nem poderia fàcilmente ter esta
do, a par de todas essas chicanas, recebeu com elas a mes
ma impressão que teria recebido se a alma desencarnada 
de Matilde o tivesse beijado. Mas, oh desilusão! quando, 
voltando ao México, tratou de informar-se em Veracruz so
bre aquela mulher, soube que “estava perfeitamente bem 
de saúde, casada e com quatro f i l h o s Então Miranda veio 
a cair do cavalo!. . .  .

Como este são 97 por cento dos casos que achamos 
colecionados nos livros de “Cavalaria”, quer dizer, sobre o 
Espiritismo, porquanto, mesmo supondo que “realmente” se 
passe em algumas sessões algo de verdadeiro, como breve 
veremos, o que a quase totalidade dessas narrações nos rè- 
ferem não são os fatos tais como ocorreram, mas sim as 
impressões recebidas pelas pessoas que os presenciaram, o 
que é coisa muito diferente. Para o pobre Capitão inglês, a

' * • ' '
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impressão fòi fatal, apesar de não ter sido nenhum espirito 
do outro mundo que se lhe apresentou embrulhado no len
çol, mas sim um de seus companheiros, que teve a precau
ção de lhe tirar as balas, deixando sòmente na pistola os 
cartuchos com pólvora. O enterro do Faquir é igualmente 
um fato inegável, mas não é o Hipnotismo, nem são os 
Espíritos que causam “o fenômeno”, mas sim .ò túnel pelo 
qual se escapa o Faquir, indo dormir em casa mui confor- 
tàvelmente, enquanto o “observador” passa a rtbite, muito 
sério, cuidando da sepultura. . .

t '
Reflexões Psicológicas.

Nas sessões espiritas, a influência da “multidão”, a  
escuridão, as alucinações e as emoções pessoais fazem que 
seja dificílimo “observar” ; mais difícil ainda é, porém, que 
o observador separeno seu relato o que realmente viu, da 
impressão que aquilo que ele “viu” lhe produziu no emo
cionado espírito.

Por outras palavras, os relatos que ordinàriamente pro
cedem dessa classe de sessões espiritas, que são a maioria, 
ainda que narrem com toda fidelidade e precisão as im
pressões subjetivas da testemunha, não têm nenhum valor 
científico para provar a existência objetiva do fenômeno, e 
muito menos a verdade da teoria espirita.
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Capítulo XVII.

Resumo e Conclusões.

Tendo iido os capítulos deste primeiro livro, dizia-nos 
uma pessoa tão inteligente como ilustrada: “Creiò que, de
pois de ler todas as razões e documentos acumulados para 
provar a fraude, não ficará um só leitor sensato que não 
esteja de acordo em que noventa por cento dos fenômenos 
espiritas que nos contam sejam devidos a coincidências, ilu
sões, artifícios e grosserias”. Ao que respondemos: Far 
muito bem em dizer “leitor sensato”, pois grande parte dos 
que lerem este livro, “nascidos no minuto psicológico”, não> 
deixarão de atacár-nos com todo encarniçamento, como os 
Babilónios de antigamente, seus venerandos antecessores, 
atacaram o Profeta Daniel por ter descoberto a fraude dos 
sacerdotes de Bei. Haverá outros — e não poucos — que, 
embora de acordo com os “noventa por cento” (pois esta 
já chegou a ser uma frase consagrada), quando se lhes 
apresente *algum caso, sem dúvida o incluirão desde logo- 
nos dez por cento restantes, pretendendo que, embora ou
tros casos sejam fraudulentos, aquele que lhes relatam, e 
que eles não podem explicar, por este fato tem de ser ver
dadeiro, quer dizer, produzido pelos espíritos não encarna
dos ou diabos, ou então pelos espíritos desencarnados ou 
almas dos defuntos. Da análise dos dez por cento dos fe
nômenos restantes ocupar-nos-emos na segunda parte deste 
livro.

Aos leitores “sensatos”, e não aos Babilónios, é que 
nos dirigimos. Como resumo desta primeira parte do nosso 
livro, tiramos as conclusões seguintes:

1) O principal fundamento^ “subjetivo” dos mal cha
mados “fenômenos espiritas” encerra-se neste antigo re
frão: “O mundo quer ser e n g a n a d o isto é, gosta de ser 
“mistificado”. A todos nós agrada o misterioso, e ainda 
mais se se mistura com assuntos da outra vida, do além-
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túmulo. Há, em geral, uma disposição ou inclinação para 
crer ná intervenção frequente de causas ocultas, malignas' 
ou benéficas, na nossa vida comum.

2) O segundo fundamento “subjetivo” do êxito dos 
“fenômenos espiritas” é a infinidade de Babilónios que nas
cem no minuto psicológico e não só participam da disposição 
universal dos demais mortais, de “serem propensos à misti
ficação”, como também juntam a esta qualidade “negativa” 
outra perfeitamente positiva: “prestam-se de maneira espe
cial a ser enganados, pela sua excessiva credulidade”. São 
“lompos” que têm a boca constantemente aberta para en
golir tudo. •

3) O terceiro fundamento “subjetivo” está em que as 
próprias pessoas ilustradas usam pràticamente do seguinte 
critério: “Aquilo que eu não posso explicar, depois de um 
exame sério do fenômeno tem necessàriamente uma causa 
preternatural”. Lembremo-nos das palavras textuàis do P. 
Lanslots, que citamos no cap. VII a propósito do enterro 
do faquir.

4) O quarto fundamento “subjetivo” está na presun
ção — para lhe não chamar pedantismo — dé- muita gente 
ilustrada “noutras matérias”, que as faz crer-se imunes â 
todo engano, porque estudaram ou ensinaram filosofia ou 
teologia. Acreditam que ou ninguém as pode enganar em 
nenhuma outra matéria, ou que, para enganá-las, é preciso 
“muita coisa” . . .  São “demasiado” inteligentes e instruídas.

5) O quinto fundamento “subjetivo” está em que, mes
mo antes de examinar o fenômeno, muitas pessoas já têm 
uma teoria preconcebida para explicá-lo, quer seja a da in
tervenção diabólica, quer seja a da intervenção das almas 
dos defuntos. Não vendo, ou não conhecendo imediatamen
te, a causa que produz esses fenômenos, logo se inclinam, 
pelo menos,' a atribuir o fenômeno aos espíritos, não en
carnados ou desencarnados.

6) O sexto fundamento “subjetivo” consiste em quê os 
que sobre isto escrevem não tiveram “experiência pessoal” 
neste assunto, mas se fiam “no que os outros dizem”. Em 
geral, tem-se um conhecimento meramente especulativo, e 
não prático, desta classe de manifestações. Isto foi o que 
•o bom doutor Lapponi confessou francamente: “nunca ter
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visto nenhum desses fenômenos”, que ele cândidamente ad- 
ihitia como verdadeiros pelo testemunho alheio* '

7) O sétimo fundamento “subjetivo” consiste em dar 
“ao testemunho humano um valor que ele não tem”. O tes
temunho humano è critério de verdade quando aquele que 
o dá não sòmente diz o que pensa ser verdade, mas quan
do o que ele pensa ser verdade corresponde realmente à 
verdade objetiva. Se uma pessoa — persuadida de ser ver
dade «—; confunde “a impressão que recebeu” com o que 
realmente se passou, sendo isto coisa diversa, seu teste
munho de nada vale. Como já dissemos, se uma pessoa vê 
Jta escuridão uma máscara qualquer pintada com pintura 
luminosa, e a impressão que recebe (pela sugestão do ma
nipulador) é que realmente viu a cam do avô, e assim o 
atesta sob juramento, seu testemunho é inválido, seja essa 
pessoa a mais respeitável que se queira. Porquanto, ainda 
qué “subjetivamente acredite estar dizendo a verdade”, na 
realidade não a diz, porque de fato não há ai conformi
dade entre o entendimento e a própria coisa.

A estas causas subjetivas de erro — que são as prin
cipais — juntam-se outros adminiculos externos, quando se 
trata desta espécie de fenômenos, que, nos induzem a dar 
como verdadeiros fatos que não o são, ou a atribuir a pro
dução de ditos fenômenos a uma causa que não é a ver
dadeira.

a) Sendo estes fenômenos “fraudulentos” — pois só 
dos produzidos por fraude tratamos nesta primeira parte, 
— têm por base “objetiva” principal aquilo a que havemos 
chamado “psicologia da decepção”. Por exemplo, vemos na 
escuridão uma forma luminosa que semelha uma cara. O 
fato é verdadeiro: uma cara luminosa. Devido à “sugestão”, 
figuramo-nos que dita cara se párece com a dè nosso avô. 
Este fato poderá ou não ser verdadeiro. O médium “asse
gura-nos” que aquela cara é a de um senhor que morreu 
de pneumonia aos oitenta e três anos, a 25 de Agosto de 
1889, e que se chamava Antônio. Como nosso avô se cha
mava Antônio e morreu de pneumonia aos oitenta e três 
anos, a 25 de Agosto de 1889 (tudo isto é certo), conclui- 
mos que aquela cara luminosa é a de nosso avô. E assim 
asseveramos, depois, sob juramento, termos visto o rosto
Fraudes Espiritas — 10
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materializado de nosso avô, quando na realidade o que vi
mos foi unta mascara pintada com pintura luminosa. ,

b) . A coincidência vem muitas vezes auxiliar a de- 
cepção. A senhora Murphy pergunta onde está o irmão a 
quem não vê há anos. A médium lembra que, próximo à sua 
casa, há um sorveteiro por nome João Murphy, e dá a 
direção deste. A senhora Murphy telegrafa, e “resulta pura 
coincidência” ser aquele João Murphy realmente o irmão 
que ela procurava. As meras coincidências devemos acres
centar “as conjeturas prováveis” que os médiuns fazem com 
frequência. E’ um domingo à noite. A senhora Martinez, 
pessoa já avançada em anos, pergunta: Onde está a estas 
horas meu filho Pedro? A médium faz esta conjetura: “Do
mingo à noite provàvelmente ele estará no cinema”, e diz: 
“Está no cinema com uma senhora”. A senhora Martinez 
averigua no dia seguinte é sabe que efetivamente na noite 
anterior seu filho Pedro foi ao cinema com sua mulher. Eis 
aqui uma coincidência devida a uma conjetura. Nesta clas
se de conjeturas está principalmente baseada “a ciência” 
das cartomantes.

c) Como deixamos apontado quando tratamos da psi
cologia de uma “sessão”, tem uma influência decisiva so
bre o “espectador” aquilo a que se chama psicologia da 
multidão. Três categorias de pessoas costumam assistir á 
uma sessão espirita: os que crêem firmemente na interven
ção dos espíritos e para os quais qualquer manifestação è 
verdadeira. Estes são ou a totalidade ou peio menos a 
maioria. Os que, embora não creiam, estão porém dispoçtos 
a crer, sempre que os fenômenos os convençam. Estes pre
cisam de pouca coisa para convencer-se. Finalmente, os 
que não crêem em nada, mas que, sem embargo, esperam 
ver algo de extraordinário. Com um auditório desta classe, 
e se a lei das multidões é verdadeira, qualquer um que 
entre na sessão tem necessàriamente de “cair” e pensar 
como os demais, pelo menos durante a própria sessão. E 
estes são as testemunhas que, depois, nos asseguram da 
realidade e autenticidade dos fenômenos espiritas!!!

d) Vêm em seguida os “escritores Sobre o Espiritis
mo” a rebitar o cravo do engano, embora às vezes com a 
melhor intenção do mundo, como Lapponi e os da sua es
cola. Como eles têm a ideia “preconcebida” de que “real-
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mfehte” nas sessões espiritas se passam “coisas extraordi
nárias”, não ousando assistir a elas para investigar de per
to os fenômenos que atribuem à influência dos espíritos 
malignos, colham seus informes nos livros que lhes vêm 

.às mãos, ou então “de pessoas que consideram fidedignas”. 
Os livros de onde “copiam” são dos espiritas ou de pes
soas crédulas, aos quais eles dão fé, e contentam-se ape
nas com mudar a causa, atribuindo ao diabo aquilo que os 
outros atribuem aos espíritos dos defuntos. E embora em 
“teoria” digam que 90 por cento dos fenômenos são cau
sados pela fraude, de fato atribuem esses 90 por cento à 
intervenção de Satanás, como o que já se julgam muito 
ortodoxos. As pessoas que eles consideram "fidedignas” 
são, em geral, indivíduos “timoratos e crédulos em extre
mo”, os quais, quando muito, contam “as impressões que 
receberam”, confundindo estas com o que realmente suce
deu, ou então contam “com toda religiosidade” haver-lhes 
a esposa contado que sua irmã lhe dissera, que uma amiga 
sua lhe havia d ito .. .  as coisas mais extraordinárias!!! bem 
o creio, coisas inauditas. Mas como essa pessoa é piedosa 
e tím ida... naturalmente ó seu testemunho é verdadeiro!! 
E assim dão lugar em seus livros a essas “patotas”, que 
outra coisa não são muitos desses “fatos” (?) relatados pe
los nossos escritores. Não nos esqueçamos daquele filósofo 
e teólogo a quem enganaram com o caso da adivinha, e 
que escreveu um artigo intitulado: “Minhas experiências 
com uma médium famosa”, artigo que, graças a Deus, não 
foi publicado. '

Cremos firmemente que ninguém tem contribuído tan
to para “credenciar a patranha espirita como os nossos es
critores sobre o Espiritismo”.

e) Finalmente, a fonte de todos esses erros “são os 
médiuns”, que, para divertir-se, para fazer negócio ou para 
outros fins, se dedicam a enganar os infelizes Babilónios 
dos nossos tempos, dispostos como os antigos a engolir 
quantos embelecos se lhes apresentem nas “sessões”, como 
se fossem verdadeiros fenômenos produzidos pelas almas 
dos defuntos.

Com este resumo deveríamos dar por terminada esta 
primeira parte, na qual só tratamos das fraudes espiritas! 
Se com isto conseguirmos que “os leitores sensatos” apren- 
10»
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dam a duvidar sempre que se lhes fale desta classe de 
fenômenos, acreditaremos ter praticado uma boa obra. Mas 
se, além disto, tivéssemos conseguido que “os futuros es
critores sobre espiritismo” deixassem a credulidade babiló
nica de seus predecessores e a substituíssem por um'crité
rio sensato, selecionando com madureza suas citações e 
exemplos, julgaríamos ter conseguido mais em favor da cau
sa da verdade do que o que Cervantes conseguiu em favor 
da literatura, com o seu imortal “Dom Quixote”. Todavia, 
não nos fazemos ilusões, pois não basta destruir, é neces
sário também construir, quer dizer, procurar dar uma ex
plicação racional que elucide, pelo menos de maneira pro
vável, a origem de certos fenômenos (a que chamamos me- 
tapsiquicos, e não espiritas), nos quais parece intervir, co
mo causa eficiente, uma mente oculta. Ou, por outras pa
lavras, resta-nos estudar “esses famosos dez por cento” de 
fenômenos estranhos que, caso existam, não são devidos à 
fraude. Destes trataremos na segunda parte.

Mas, antes de concluir, pareceu-nos conveniente for
mular alguns esclarecimentos, para tirar escrúpulos e dúvi
das, antes de empreendermos a nossa nova tarefa.

Reflexões Psicológicas.

Concluímos este primeiro livro com as mesmas refle
xões com que o começamos: “Já que, como muito bem diz 
o Eclesiastes, “infinito é o número dos néscios” ; já que, 
como disse Petrônio, “o mundo quer ser enganado, pois 
que o seja” ; não devemos estranhar que tantas pessoas 
creiam na “autenticidade” das fraudes espiritistas, toman
do-as como fenômenos verdadeiros, quando o engano se 
cobre com a aparência da verdade”.

Contudo, ao terminarmos esta primeira parte espera
mos que os leitores sensatos apliquem ao Espiritismo o dís
tico de Marcial:

“Decipies alios verbis vultuque benigno,
Nám mihi jam notus disshnulator eris”. -
"A outros enganarás com tuas palavras e rosto prazenteiro; 
mas, quanto a  mim, bem sei que és um enganador”.

Carlos Maria de Heredia, S. /. ^
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Capitulo XVIII.

Esclarecimentos.

. Todos nós católicos somós espiritualistas, mas não es
piritas. Cremos na existSncia.de espíritos; mas não em que 
estes se comuniquem conosco sensivelmente, de um modo 
comam, e à vontade de certas pessoas chamadas médiuns.

Cremos em Deus, que é espírito puro; nos anjos, bons 
,e maus, que também são espíritos e não têm corpo; na alma, 
que, se bem esteja unida ao corpo enquanto vivemos, sendo 
espírito sobrevive à matéria, da qual fica separada pela 
morte.

Nós católicos sabemos ao certo, pela Sagrada Escri
tura, que em determinadas ocasiões, por motivos gravés, 
Deus tem permitido aos espíritos angélicos, bons ou maiis, 
comunicar-se com os homens de maneira sensível. Tal é o 
caso da aparição do Arcanjo S. Rafael a Tobias e a do 
diabo quando tentou Nosso Senhor no deserto.

Igualmente sabemos ao certo, pelo Evangelho, que Deus 
(teu permissão a algumas almas de defuntos para aparece
rem; tal é o caso da aparição de Moisés no dia da Trans
figuração.

Também sabemos ao certo que Deus deu permissão 
ao demõnio para atormentar fisicamente os corpos de al
gumas pessoas de quem lemos no Evangelho que estavam 
possessas de Satanás.

Isto é o que sabemos ao certo pela Sagrada Escritura 
e o que nenhum católico pode negar.

Ora, que desde o tempo da morte do último apóstolo 
até agora hajam de fato aparecido anjos, almas de defuntos, 
ou o diabo tenha possuído algumas pessoas certamente, não 
é Coisa dè fé; porém, consoante o sentir comum da Igreja, 
tais coisas também de fato ocorreram.

Por isto, o fato de esta ou aquela aparição ser verda
deira, ou de tal ou qual pessoa estar possessa, pode ser ne-
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gado por qualquer um, se considerar que as provas aduzi* 
das não são suficientes para tornar isso crível. '

Em se tratando de aparições de santos, a Igreja umas 
vezes aprova a piedosa crença, outras apenas a tolera, e 
na maioria dos casos rejeita-a. Até agora, a Igreja nunca 
obrigou seus filhos “a crerem” em tal ou qual aparição par
ticular, por mais respeitáveis que sejam as provas que a 
fundamentem.

Todos nós católicos cremos na possibilidade dos mila
gres, e em que de fato Deus os tem operado. Também cre
mos que a mão de Deus não se encurtou e continua ope
rando milagres e os continuará operando até o fim do mun
do. Mas declarar que tal ou qual fato, por mais admirável 
que nos paréça, “é um milagre”, isto por direito próprio 
reservou-o a si a Santa Igreja, que todo ano rejeita inú
meros fatos considerados como milagrosos.

Para que o leitor veja o sumo cuidado que a Igreja tem 
neste ponto, diremos aqui que, consoante os documentos 
autênticos mandados colher por Pio X em 1914, dos mi
lhares de casos reportados em Lourdes durante cinquenta 
anos, só trinta e três foram pela Igreja declarados autênti
camente “milagrosos”. '

Inúmeros são os casos apresentados à Igreja por oca
sião da canonização dos santos; pouquíssimos são, porém, 
relativamente, os que ela admite como milagrosos. Em regra 
geral, tanto em Lourdes como nos casos de curas reporta
dos para a canonização dos santos, Roma rejeita sistemà- 
ticamente todos aqueles que se relacionam diretamente com 
o sistema nervoso, pela facilidade que há de ser tal efeito, 
considerado pelo vulgo como extraordinário, um mero fe
nômeno nervoso, por mais admirável que se queira, mas pu
ramente natural. Isto no que se relaciona com os milagres. 
Se destes passarmos para as “revelações e aparições”, ve
rificamos que a Igreja é ainda muito mais estrita. E, em 
caso de “aprovação”, que é muito raro, apenas louva “a 
piedosa crença”, sem lhe dar um formal reconhecimento de 
ser sobrenatural, como «ucede nos casos de curas milagro
sas; e muitas das aparições e revelações que alguns crêem 
terem sido “aprovadas” pela Igreja, apenas sãô “toleradas” 
e nada mais.

Pois bem: embora a Igreja admita não só a “possibi
lidade” da possessão diabólica, mas também a sua proba-
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bilidade, como o prova o ter uma Ordem chamada Exorcista 
e a fórmula dos exorcismos no ritual, todavia na advertên
cia que precede ditos exorcismos ela admoesta com toda 
seriedade ao exorcista "que não creia com facilidade esteja 
uma pessoa possuída do demónio, confundindo a possessão 
com alguma doença”.

Nas histórias eclesiásticas e nas vidas dos santos, te
mos muitíssimos exemplos de casos de pessoas considera
das como possessas, mas, apesar disto, "nem em um só 
caso sabemos tenha a Igreja pronunciado autoritàriamente 
que tal ou qual pessoa esteja verdadeiramente possuída do 
demónio”.

Uma coisa é a admissão “geral” da intervenção dia
bólica, moral ou física, e outra é a admissão de um fato 
concreto de intervenção física do diabo.

Reflexões Psicológicas.

Poderá muito bem uma pessoa vir dizer-nos que lhe 
apareceu a alma de seu irmão, pedindo orações para sair 
do purgatório. Isso será ou não será certo; mas bem pode 
alguém crê-lo se quiser, pois nada impede a infinita mise
ricórdia de Deus de usar desse meio para livrar de suas 
penas uma alma que lhe é muito cara. Mas, se essa mesma 
pessoa vem e nos diz que pode comunicar-se “quando lhe 
apraz” com a alma de seu irmão defunto, pondo as mãos 
numa mesa, à qual “vem o espírito” e lhe escreve recados, 
versos ou coisas sérias, conforme o humor que gasta; se 
nos assevera que Napoleão em pessoa (que tão mau gênio 
tinha) vem, por meio de saltos das mesas, falar com um 
beócio qualquer, pedimos aos leitores tenham a bondade de 
desculpar-nos se não cremos em semelhantes histórias, que 
deixamos para os Babilónios de puro sangue.

Se queres ser enganado, 
como o dissera Petrônio, 
e julgas o Espiritismo, 
por provas muitas, idóneo, 
não te desgostes, leitor, 
se te chamam Babilónio.
Mas, se aos Espiritas dizes 
o que disse Marcial:
“Já não creio, é pura fraude 
a  vossa ciência astraV, 
mostrarás que não nasceste 
em o minuto fatal.
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LIVRO II.

OS FENÔMENOS METAPS1QUICOS.
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Não nos devemos abalançar a formar hipóteses antes de es
tarmos bem seguros dos fatos.

Admitir os fatos é uma coisa, e dar como verificada uma hi
pótese é coisa muito distinta. — Sir Oliver Lodge.

Os homens prudentes aprendem mesmo dos tolos; mas os tolos 
não aprendem de ninguém. — Catão o Censor.

Criai uma teoria, e não vos faltarão fatos com que pretendais 
corroborá-la; porém mal a teoria comece a vacilar, os fatos desa
parecerão automaticamente. — X.

Antes de explicar os fatos é necessário comprová-los; evita-se, 
deste modo, o ridículo de achar a causa daquilo que não existe. — 
Fontenelle.
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Capitulo I.

Estado da Questão.

A Mitologia foi um verdadeiro tratado de Física dos 
tempos primitivos, nos quais, não tendo a mais remota ideia 
das causas naturais que produziam certos fenômenos do 
Universo, os homens ãs atribuíam aos poderes preternatu- 
rais dos deuses. Nesse Tratado de Física-Poética admitia- 
se que “os raios, forjados por Vulcano, eram arrojados so
bre os mortais por Júpiter em pessoa". Esta teoria era a 
do “Theus ex mecanes” de Menàndro, vertido em latim por 

„ Horácio: “Deus ex machina”, que podíamos muito bem tra
duzir livremente em nossa língua por: “Os deuses metidos 
a trapaceiros”. A Mitologia era verdadeiramente uma ex
plicação dos fenômenos naturais por meio da intervenção 
dos deuses. Explicação simples, muito adaptada às mentes 
“primitivas”. Consoante o testemunho de Aristófanes, a chu
va era explicada, embora de maneira bastante vulgar, pela 
intervenção imediata de Júpiter e de outras divindades.

O Espiritismo moderno é, do mesmo modo, um sistema 
em que certos fenômenos de origem desconhecida se expli
cam, com a maior facilidade do mundo, pela intervenção 
imediata dos “Espíritos não encarnados ou diabos, ou dos 
Espíritos desencarnados ou almas dos defuntos”. Neste sen
tido o livro de Lapponi (e outros muitos semelhantes a ele) 
podíamos chamá-lo de “Tratado completo de Metapsíquica- 
Poética”.

Com efeito, que de mais simples do que explicar todos 
os fenômenos (verdadeiros ou falsos) que têm uma causa 
desconhecida, por meio da intervenção direta dos espíritps 
não encarnados ou desencarnadós? Que maior unidade pode 
haver neste sistema de fenômenos, se todos têm a mesma 
causa— os Espíritos? Que fenômeno, por mais, raro e com
plicado que seja, não se poderá explicar sem a menor di
ficuldade pela intervenção dos Espíritos? Verdadeiramente,
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é coisa triste que os homens de ciência andem queimando 
as pestanas para averiguar a causa dos fenômenos lumino
sos ou eleçtro-magnéticos, quando têm à mão a solução 
simplíssima — os Espíritos!!!

Que são os eléctrons? Espíritos pequeníssimos (os mi
cróbios do mundo espirita) revestidos de éter ou corpos 
astrais. Que coisa é a afinidade quimica? A amizade ínti
ma entre os micróbios do mundo espirita. A que é que se 
deve o movimento dos astros? À força descomunal dos es
píritos maiores que, aplicando “activa passivis”, andam ar
riando os corpos celestes para os espaços interplanetários. 
Realmente a ciência moderna tem-se transviado procurando 
averiguar a causa dos fenômenos físicos, tendo à mão uma 
explicação tão simples: os Espíritos!!!

Com esta teoria de espíritos maiores, menores e míni
mos que andam regulando o Universo, o Transformismo e 
a origem da vida são coisas simplíssimas de explicar. Por 
que não hão de ser os espíritos os agentes de todos esses 
fenômenos inexplicáveis? Quem haverá que possa provar 
de maneira evidente não serem eles? Não têm os espíritos 
maiores poder para tudo isto e muito mais? Não sabem 
porventura como aplicar “activa passivis”? Não têm pode
res e inteligências muito superiores aos do homem? Em 
que é que empregam seu tem po?...

Esta maneira de argumentar, que não pode deixar de 
parecer ridícula a qualqyer pessoa sensata “da época atual”, 
esteve em voga em épocas não distantes de nós, e no pre
sente é a maneira de discorrer dos espiritas e seus congé
neres. Que no gabinete de um médium se ouçam tocar, por 
mãos invisíveis, pandeiros e guitarras, isto nada tem de 
estranho: são espíritos desencarnados “caipiras” que vêm do 
outro mundo recordar seus bons tempos. Quem pode pro
var o contrário? Que as mesas comecem a dançar e a fazer 
piruetas sem que ninguém veja as mãos que as põem em 
movimento, são os espíritos de dançarinos e titereiros que 
continuam pondo em prática as suas habilidades. Que di
reito temos de lhes negar esse espairecimento? Que uma 
pessoa ignorante tome um lápis e comece a escrever ver
sos, .o que antes nunca tinha feito, é o espírito de Byron 
que quer continuar a sua obra mundana. Quem poderá ne
gar que seja ele, quando o espírito lhe põe a firma?

A isto respondem os espiritas: A diferença entre os

Carlos Maria de Heredia, S. /.

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


fenômenos físicos, químicos, etc., e q s  fenômenos metapsí- 
quicos é sumamente grande. Nestes últimos vê-se a inter
venção “de uma mente, de um espírito, de uma causa in
telectual”, perfeitamente definida, ao passo que nos outros 
fenômenos naturais não se observa esta influência. Daí que, 
se é ridículo atribuir o movimento dos astros, ou a*afini
dade das substâncias, à intervenção dos espíritos, não seja 
ridículo o caso do fenômeno espirita, quando de maneira 
misteriosa se receba uma mensagem que pressupõe a ação 
de uma mente inteligente. O caso é completamente diver
so. Daí não existir a paridade. A isto respondemos distin
guindo: “Não há paridade entre os fenômenos físicos do 
espiritismo e os fenômenos naturais da física, química, etc. 
Negamos isto, porque há, sim, paridade. Que não haja pa
ridade entre os fenômenos mentais do espiritismo e os fe
nômenos físicos da química, etc., concedemo-lo. Ora, como 
para os espiritas e seus congéneres os espíritos, não en
carnados ou desencarnados, são a causa tanto dos fenô
menos físicos como dos fenômenos mentais do chamado 
espiritismo, se eles não distinguem, não somos nós quem 
tem obrigação de distinguir. Para eles, os mesmos espíritos 
que movem as mesas e tocam instrumentos são os que dão 
mensagens. Por isso havemos atribuído aos espíritos maio
res ou menores a causalidade da afinidade e o movimento 
dos astros. No dia em que os espiritas deixarem de atri
buir aos espíritos a parte física dos mal chamados fenô
menos espiritas, nesse dia não teremos direito de atribuir 
aos espíritos a causalidade dos fenômenos naturais. En
quanto eles não retirarem a sua explicação, nós temos o di
reito de sustentar a nossa, por mais absurda que pareça.

Por outro lado, continuam os espiritas, desde o mo
mento em que os adversários dizem que “podem se produ- 

^zir qualquer dos fenômenos espiritas”, é porque os fenô
menos espiritas existem realmente, pois se não existissem 
não poderiam reproduzir-se.

Com efeito, a reprodução exige “algo que reproduzir”, 
mas isto não prova que “o reproduzido” seja necessária
mente “um fenômeno verdadeiro” ; pode-se muito bem re
produzir um ardil. Porém, mesmo supondo que o fenômeno 
fosse verdadeiro, a sua reprodução não implica que a cau
sa que o produz seja necessàriamente um espírito desencar
nado ou não. Para “reproduzir” um quadro de Rubens é
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necessário que o quadro pintado por Rubens exista; más 
essa reprodução não quer dizer que Rubens tenha pintado 
seu quadro ajudado pêlo diabo. Suponhamos, por um mo
mento, que os “raps”, ou pancadas secas por .contacto, se
jam um fenômeno autêntico que se pode reproduzir por 
fraude; isso não implica que os “raps” sejam pro
duzidos necessàriamente pelos espíritos; podem ser produ
zidos por outra causa física até agora desconhecida.

Argumentam de novo os espiritas dizendo: Nossos ad
versários admitem que, embora haja muita fraude nos fe
nômenos espiritas, o que também nós outros admitimos, 
há, sem. embargo, uns dez por cento de fenômenos verda
deiros. Logo, alguns fenômenos espiritas, pelo menos, 
existem.

Respondemos: Que a grande maioria dos escritores ca
tólicos digam que pelo menos uns dez por cento dos fenô
menos espiritas não são devidos à fraude, infelizmente é 
um fato. A famosa frase dos dez por cento fez fortuna en
tre os nossos autores, que assim pensam sair de dificulda
des. Nós não cremos nos dez por cento. Contudo, conce
dendo o antecedente, negamos o consequente e a conse
quência. E a razão é que o fato de haver uns dez por 
cento de fenômenos inexplicáveis para muitos não argui que 
ditos fenômenos sejam necessàriamente produzidos pelos 
espíritos, o que é a conclusão errónea dos espiritas e seus 
congéneres. A conclusão seria: Logo, há certos fenômenos 
(nos quais aparece a intervenção de umá mente inteligente, 
pois só destes tratamos) cuja causa não é a fraude; no 
que estamos conformes.

Como se vê claramente por tudo o que havemos dito 
tanto no livro anterior como no capitulo presente, nesta 
matéria há, uma grande confusão de ideias que nos obriga 
a estabelecer de maneira clara e definitiva o estado da 
questão. E’ necessário sabermos ae que é que tratamos e 
de que é que não tratamos nesta segunda parte. -

1) Antes de tudo, repisamos aqui que distinguimos 
duas classes de fenômenos: os fenômenos espontâneos e os 
fenômenos provocados.

Trataremos sòmènte dos fenômenos provocados,
2) Distinguimos com toda clareza entre os fatos e 

as teorias.
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3) Trataremos, primeiro, de averiguar se os fatos 
existem.

4) Para o quê, é necessário saber de que fatos se 
trata, dando para isto a definição dos fenômenos meta
psiquicos.

5) Uma vez determinados quais são os fenômenos 
metapsiquicos (não espiritas) que vamos estudar, investi
garemos a parte física de ditos fenômenos, estudando a 
força que os produz, quer dizer, se a causa ordinária e cons
tante que os produz é de origem “puramente naturat’.

Por outra parte, se descobrirmos a natureza da causa 
ordinária e constante dos fenômenos provocados, por ana
logia e de um modo geral poderemos deduzir que a causa 
ordinária e constante dos fenômenos espontâneos deve ser 
de igual natureza, sem necessidade de analisarmos um a 
úm esses fenômenos.

6) Terminado este estudo, dedicar-nos-emos a in
vestigar se a causa intelectual, ordinária e constante que em 
tais fenômenos intervém é natural ou pretematural. Por ou
tras palavras, estudaremos a parte metapsiquica desses fe
nômenos contida na Mensagem.

7) Uma vez estudada a Força e a Mensagem, es
tudaremos as três classes de teorias excogitadas para ex
plicar os fenômenos metapsiquicos:

a) A teoria diabólica,
b) A teoria espirita, e
c) As principais teorias naturais.
8) Finalmente faremos um resumo de tudo o que 

foi dito no presente livro, tirando as conclusões que nos 
pareçam mais fundadas.

Dos fenômenos espontâneos não trataremos aqui dire
tamente, não porque rejeitemos a existência de alguns, mas 
porque ò estudo deles requer uma seleção escrupulosíssima. 
dos fatos, os quais só nos é dado conhecer de um modo 
histórico. Quer dizer, os fenômenos espontâneos conhece
mo-los pelo testemunho das pessoas que os presenciaram, 
e não por experimentação; e na imensa maioria dos casos, 
supondo de boa fé as testemunhas, a observação por elas 
levada a efeito é incompleta, ou então suas narrações são, 
não dos fatos como sucederam, mas das impressões que ne
las causaram ditos fatos, como dissemos anteriormente.
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Capitulo II.

Fatos e Teoria.

Quando dizemos: “Isto é um fato”, para logo enten
demos que o que se afirma não é uma suposição, mas al
guma coisa considerada como reâlmente existente. Por isso, 
os que afirmam que “o Espiritismo é um fato” querem dar 
a entender que “a comunicação entre os vivos e os defun
tos, por conduto dos médiuns”, é algo que realmente existe 
e não uma suposição. E, todavia, o Espiritismo não é um 
fato, mas uma Hipótese para explicar determinados fatos, 
como breve veremos. -

Os que afirmam que “os fenômenos espiritas são um 
fato” querem dar-nos a entender que tais fenômenos “real
mente existem”. E, como por “fenômenos espiritas” enten
dem eles os que, de uma maneira ou de outra, supõem a 
comunicação çom as almas desencarnadas dos defuntos por 
conduto dos médiuns, resulta que esta comunicação em que 
se baseia o Espiritismo é um fato incontroverso, o que não 
é certo, e não uma Hipótese ou suposição para explicar 
certos fenômenos em que parecem intervir as almas dos 
defuntos.

Desta confusão entre Fatos e Teorias têm nascido mui
tíssimos erros sustentados como verdades inconcussas pelos 
próprios opositores do Espiritismo. Convém, pois, antes de 
passarmos adiante, esclarecer as ideias sobre ponto tão 
importante. '

Antes de tudo definamos o que è  um fenômeno. Em 
geral dá-se o nome de “fenômeno” a toda aparência ou 
manifestação assim dà ordem material como da ordem es
piritual; tal é a definição que nos dão os dicionários auto
rizados. Porém mais-concretamente dá-se o nome de fenô
meno a tudo aquilo que é objeto de observação ou expe
riência, enquanto distinto da causa que o produz. - E, final
mente, no sentido científico, que é o em que aqui o toma-

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


mos, um fenômeno é "um fato regularmente observado em 
certas ocasiões especiais, enquanto é distinto tanto da cau- 
sá que o produz e das leis à que está sujeito, como da ex
plicação ou explicações admitidas para lhe esclarecer a 
origem”.

Estas explicações acerca da origem dos fenômenos, 
isto é, as conjeturas formadas sobre as causas que os pro
duzem, são o que, em linguagem cientifica, se chama hi
pótese. Por outras palavras, dá-se o nome de hipótese a uma 
explicação ou suposição temporária que fazemos, procuran
do explicar a causa de um fenômeno, para nos servir de 
guia e auxílio nas observações subsequentes. E’ uma con-. 
jetura provisória sobre a causa de um fenômeno ou de fe
nômenos conhecidos, que Se usa como base para sua re
gulação ou classificação, ou como ponto de partida para a 
investigação e experimentação. Se pela manhã chegamos ao 
nosso escritório e encontramos nossos papéis e cartas re
volvidos ou espalhados pelo chão, a primeira hipótese ou 
conjetura que fazemos para explicar esse fato não costu
mado é ter alguém deixado aberta a janela e ter o vento 
revolvido tudo. Esta é a primeira hipótese provisória; mas, 
se vemos que a janela está perfeitamente fechada com trin
cos, desprezamos esta primeira conjetura e fazemos outra: 
sem dúvida a empregada, que é muito descuidada, ao fazer 
a limpeza tirou todos os papéis e, tendo sido chamada para 
outro fim, deixou tudo desarrumado para vir arrumar mais 
tarde. Esta segunda hipótese cai por terra quando nos in
teiramos de que a empregada está doente e não entrou no 
quarto. Então, quem poderá ter sido? Fazemos outras con
jeturas (hipóteses), mas todas falham. No dia seguinte pas
sa-se o mesmo, e o mesmo ocorre no outro dia, sem que 
possamos dar com “o autor do fenômeno”. Se somos espi
ritas, a conjetura ou hipótese de serem os espíritos logo 
nos acode à mente. Claro que os espíritos podem tudo, e 
por que não hão de ser eles? Mas outra pessoa de nossa 
família, que tem mais senso comum e observa mais, desco
bre afinal que todas as nossas hipóteses são falsas, pois o 
autor do fenômeno tem sido ... o gato, que entra de noite 
e se deita entre os papéis da nossa escrivaninha!!! Pois 
bem, estas hipóteses são meras conjeturas para explicar um
Fraudes Espliitas —  11 .
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fato, muito Vulgar no nosso caso, mas que nos fez discor
rer e mesmo pensar na intervenção dos Espíritos.

Ora, quando não é só um fato ou um fenômeno, porém 
vários coordenados, que se explicam‘por meio dessas con
jeturas, suposições ou hipóteses (que tudo quer dizer a 
mesma coisa, pois conjetura se diz em grego hipótese), e 
quando ditas suposições alcançaram certa estabilidade nos 
círculos científicos, então costuma-se dar-lhes o nome de 
teorias, que não são senão suposições um pouco mais de
senvolvidas ou fundadas, porém no fim de contas sempre 
“suposições”. Teoria vem de uma palavra grega que signi
fica “especulação”. Uma teoria é a explicação de um ou 
de vários fenômenos que no-los faz de tal modo compreen
der, que (cóm mais ou menos probabilidades) parece ser 
a verdadeira causa daquele efeito. Também se dá o nome 
de Teoria ao corpo de princípios e leis fundamentais que 
são a base de uma ciência ou de sua aplicação. Nós aqui 
tomamos Teoria como sinónimo de hipótese mais fundada.

Para não incorrer em mais confusões, devemos também 
ter presente o que significa a palavra Lei, que tem duas 
acepções distintas.

1) Considerada em sua primeira acepção, a Lei é: 
um preceito ditado pela autoridade competente, no qual se 
manda ou proíbe alguma coisa. Os dez mandamentos e a  
constituição de um país são leis neste sentido da palavra.

2) Cíentíficamente faiando, a Lei é: uma norma 
constante que regula a produção dos mesmos fenômenos 
quando se estabelecem as mesmas causas em idênticas con
dições. As leis naturais pertencem a esta segunda classe, e 
neste sentido (e não no primeiro) tomamos aqui a palavra 
lei.

Neste sentido dizemos ser uma lei da natureza o fato 
de um pedaço de gelo derreter-se quando submetido, por 
algum tempo, a uma temperatura acima de zero graus cen
tígrados, à pressão normal de 758 milímetros. Não existem 
nem existiram jamais leis naturais que se possam tomar 
como preceitos ou decretos da natureza.

Ora, segundo o pouco que conhecemos, o curso da na
tureza é ordinàriamente o mesmo, donde se segue que os 
fenômenos do mundo sensível se nos apresentem aos olhos 
de maneira invariável. Mas este conhecimento dns leis na-
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V turais está fundado na nossa “atual experiência”, que é 
muito limitada, e que, ap crescer, pode obrigar-nos a in
troduzir modificações nas nossas ideias presentes, ou, o que 
é o mesmo, pode induzir-nos a modificar a fórmula de al
gumas leis.

E, se isto é certo em se tratando dessas leis que nos 
parecem imutáveis dadas as mesmas circunstâncias, nada 
digamos das hipóteses e das teorias que “para explicar os 
fenômenos” se têm ideado e continuam a inventar-se cons
tantemente. Poucas, pouquíssimas teorias têm atingido cem 
anos de vida, pois a maioria delas morrem lançadas por 
terra por outras novas. A grande maioria, pouco depois de 
nascidas, ou cambaleiam ante as arremetidas dos adversá
rios, ou morrem por fim, ficando sepultas em prudente ol
vido. Outras são modificadas constantemente, até ficar ape
nas um pequeno rastro da ideia primitiva. Por natureza as 
hipóteses são instáveis. São os instrumentos de que os sá
bios se valem para ir perfurando o misterioso muro da ciên
cia. Quando os instrumentos se gastam, ou não servem para 
o caso, são atirados para muito longe sem remorso algum, 
e substituídos por outros destinados talvez a suportar igual 
sorte.

Pois, se as teorias que até o presente pareciam mais 
bem fundadas já vacilam, que será das outras que têm pou
quíssimo ou nenhum fundamento? E isto é porque a pró
pria natureza da teoria é incerta, já que não passa de uma 
suposição, mais ou menos fundada, que pode dar maior ou 
menor probabilidade em suas explicações, mas nunca cer
teza, porquanto, se certa fora, deixaria de ser teoria e pas
saria à categoria de verdade demonstrada.

As hipóteses e as teorias, como indicamos, têm sido 
ideadas para explicar fatos certos produzidos por causas 
cuja natureza ainda não havemos penetrado. Se tomamos 
em nossas nyíos uma mesa e a movemos de um lugar para 
outro, a ninguém, se for sensato, ocorrerá inventar uma 
teoria para explicar este fato, pois toda gente vê que é 
a nossa força muscular aplicada à mesa que a faz mudar 
de lugar; isto é evidente. Mas, se procuramos averiguar a 
natureza desta própria força muscular, caso nos seja des
conhecida, teremos que recorrer a uma suposição, isto é, 
formularemos uma hipótese, 
u»
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Todos sabemos que um corpo abandonado a si mesmo 
cai. Isto é um fato que já não necessita comprovação. Mas, 
se procurarmos averiguar por que é que ele cai, precisare
mos recorrer a uma suposição, a uma hipótese. A primeira 
“hipótese” que ocorreu aos antigos para explicar esse fe
nômeno foi: “Os corpos caem porque são pesados”, e dis
tinguiam entre corpos que pesavam, como o ferro, e cor
pos que não pesavam, como o ar, a fumaça, etc. E, segun
do esta teoria, a fumaça subia porque não pesava e o fer
ro caía porque pesava. Nós, que sabemos que todos os cor
pos pesam, não podemos admitir essa explicação. Contam 
que Nèwton disse: Por que é que uma maçã cai e a Lua 
não me cai em cima, quando ambas pesam? Fez várias 
“conjeturas”, quer dizer, formulou várias hipóteses, e a que 
lhe pareceu melhor foi a que atualmente admitimos: “Os 
corpos caem como se a terra os atraísse”, e daí veio a 
hipótese da gravitação. Dois séculos antes de Newton ou 
qualquer outro falar da atração, e apesar de se não falar 
disso, os corpos caíam exatamente do mesmo modo. E’ 
que “â atração é uma hipótese, quer dizer, uma conjetura”. 
Pois, se é bem certo que essa hipótese mereceu as honras 
da Teoria, todavia não deixa de ser uma conjetura, pro
vável quanto se quiser, mas conjetura. Porque, se é verda
de que agora explicamos a queda dos corpos dizendo que 
a Terra os atrai, também não se pode negar que se pode 
explicar esses fenômenos dizendo que os corpos caem por
que sofrem uma impulsão de cima para baixo, ou então 
que não são os corpos que caem, mas é a Terra'que sobe 
e lhes dá um encontrão. E esta última hipótese, que nos 
parece risível, talvez ganhe forças dentro do relativismo, 
e os homens de ciência do ano dois mil venham a tê-la por 
mais bem comprovada do que a que agora sustentamos. 
Nós não temos nada contra a teoria newtoniana nem em 
favor da de Einstein; citamos este exemplo tão-sòmente para 
que se veja como um mesmo fenômeno pode muito bem ser 
explicado pór meio de teorias diversas, até que uma delás 
chegue (se chegar) à categoria de verdade demonstrada.
. Desde o princípio do mundo existiram os fenômenos 
do trovão e do raio. Ninguém pode negar a existência das 
tempestades. Eis aqui um fato. Mas qual é a causa do tro
vão e do raio? Aqui é onde entram as conjeturas, onde têm
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seu lugar as hipóteses.,A esta pergunta os antigos respon
diam: “E’ Júpiter quem envia à terra os raios forjados por 
Vulcano”.. Noutras épocas acreditava-se serem os Gênios 
ou os Espíritos os autores das tempestades; duas hipóteses 
da Física-Poética das idades mitológicas. Rejeitadas estas 
hipóteses pueris, uns diziam que o raio era uma pedra que 
baixava do céu; mas, em vista de depois da queda do raio 
não aparecer pedra alguma, eles tiveram de rejeitar esta hi
pótese, substituindo-a pela de um fogo “muito sutil” que 
caía do empíreo. Esta hipótese durou até vir Franklin e, 
cóm seu papagaio, demonstrar que. “a causa do raio era a 
eletricidade atmosférica”. Desde então todos nós admitimos 
como verdade comprovada (não como teoria) que a causa 
ordinária e constante do raio é a eletricidade. Já não há, 
pois, teoria alguma para explicar a causa deste meteoro: 
sabe-se ao certo que essa causa é a eletricidade. Se enten
demos a distinção entre fatos e teorias, é preciso ser muito 
Babilónio para admitir, como admitem os espiritas, que o 
espiritismo è um fato comprovado. Não o é, é tão-sòmente 
uma hipótese, e mal fundada.

Já indicamos que antes de formar hipóteses é neces
sário estar seguro de que os fatos existem verdadeiramente. 
Há muitos exemplos na história das ciências modernas, na 
qual temos visto sábios eminentes lançar-se ao campo das 
teorias quando os fatos fundamentais que se tratava de ex
plicar ainda não estavàm suficientemente comprovados, pelo 
que tiveram eles depois que aguentar com uma solene zom
baria, quando se demonstrou que os fatos que lhes haviam 
servido de fundamento eram completamente falsos ou de na
tureza essencialmente distinta da que supunham. Haviam 
edificado sobre areia, e veio-lHes abaixo todo o edifício. 
Tal sucedeu ao eminente sábio Huxley com o seu famosís
simo “Bathybius Haeckelii”, que ele supôs ser uma massa 
difusa de protoplasma vivo que representava o tipo pri
mordial da v ida.. .  e, afinal, resultou ser um composto quí
mico e nada mais. Mas sobre isto tanto Huxley como 
Haeckel fizeram grandíssimos castelos no ar, emitindo hi
póteses luminosas que ruíram ao descobrir-se a verdade do 
fato. ,

Esta incerteza na demonstração dos “fatos” é o que 
tem impedido muitos sábios de verdadeira nota de dedicar-.
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se ao estudo dos fenômenos metapsiquicos, mal chamados 
espiritas. E esta é uma das maiores dificuldades que se 
apresentam a quem quer que procure tomar a sério seme
lhante estudo. Qs que não viram -de perto os fenômenos 
metapsiquicos cpnsiderados como reais, e as suas falsifi
cações, não faiem , ideia da dificuldade que há em discer
nir nesta clasSe de fenômenos o verdadeiro do falso. Dá-se 
com eles o que se dá com o público quando vê uma pelí
cula cinematográfica em que há incêndios, naufrágios, tem
pestades ou coisas semelhantes. Chegou-se a tal perfeição 
para reproduzir “no estúdio” essas cenas, que é muito di
fícil dizer com certeza que vistas foram tiradas do natural 
e que outras foram reproduzidas no estúdio., Houdini, cujas 
películas eram extraordinárias, devido à sua assombrosa ha
bilidade, queixava-se de que o público as acreditava todas 
“fingidas”, quando na realidade eram tiradas do natural, 
e isso porque havia muitas outras de outros atores que 
eram fingidas.

E’ isto o que se dá com os fenômenos metapsiquicos.
Alguém perguntará: por que é que a esses fenômenos, 

ou o que sejam, produzidos pelos médiuns, lhes têm cha
mado constantemente espiritas? A razão é que, desde o 
princípio, se têm confundido esses fénômenos, verdadeiros 
ou falsos, com a hipótese espirita. Por esta razão as pes
soas dizem que o Espiritismo é um fato.

Desde o princípio do mundo o Sol aparece diàriamen- 
te no oriente, chega , ao zénite e se esconde no ocidente. 
Isto é um fato inegável. Mas qual é a causa deste fenôme
no? Os antigos respondiam sem vacilar: “E’ porque o Sol 
gira ao redor da Terra”. E pareciam ter sobeja razão, pois 
viam que “a Terra não se movia”, ao passo que o Sol mu
dava constantemente de posição; logo, era o Sol que gi
rava ao redor da Terra. E, sem embargo, segundo cremos 
atualmente, assim rião é; a Terra é que se move ao redor 
do seu eixò, produzindo o fenômeno dos djas e das noites. 
Isto é o que sustentamos, seguindo Copérnico e Galileu. 
Pois bem: apesar de estarmos persuadidos, nós, de que 
não é o Sol que se move, mas sim a Terra que gira, esta 
teoria ficou tão embebida na nossa linguagem familiar, que 
até o presente dizemos, e continuaremos a dizer: “O Sol 
já saiu; já está-se pondo; já percorreu metade da sua car
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reira”, etc., frases estas todas opostas à explicação que 
atualmente admitimos, mas conformes com a antiga que 
perdurou por tantos séculos. Tanto assim é que o próprio 
Galileu, defensor da explicação atual, dizia: Vamos para 
casa que il sole tramonta.

E’ isto precisamente o que se tem dado com os fenô
menos de que tratamos. Desde o princípio “a hipótese es
pirita” de tal maneira se apoderou da imaginação das pes
soas, que todos os fenômenos, verdadeiros ou falsos, cuja 
causa misteriosa elas não compreendiam acreditavam-nos 
causados pelos Espíritos não encarnados ou desencarnados, 
de onde se lhes haver dado o nome, que ainda perdura, 
de fenômenos Espiritas, unindo aos.fatos (?) a teoria ex- 
cogitada para explicá-los. Fenômenos espiritas não está 

. provado que existam; há certa classe de fenômenos nos 
quais ! parece operar uma mente inteligente desconhecida. 
A estes fenômenos chamamos metapslquicos, havendo, co
mo veremos, três classes de teorias para explicá-los.

A existência da hipótese espirita é um fato; mas não 
é um fato a existência de fenômenos espiritas. O Espiritis
mo é apenas uma hipótese para a explicação de certos fe
nômenos aos quais se dá o nome de fenômenos meta- 
psiquicos.
■ Uma coisa são os fatos e outra são as teorias excogi- 
tadas para êxplicá-los. Não nos esqueçamos desta distin
ção, que é inidspensável se quisermos ter ideias claras nes
te assunto.,
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Capitulo III.

Investigações Metapsíquicas.

Poucas pessoas terá havido no mundo, desde tempos 
imemorfais, que não tenham ouvido falar, ou quiçá tido al
guma ocorrência com trasgos, fantasmas, bruxas e duen
des. As histórias dos fantasmas conservam-se por tradição 
e diàriamente aumentam com novos exemplos em todas as 
nações do antigo e do novo continentes. As casas mal-as
sombradas, com ruídos e pedradas, têm existido desde a 
época mais remota, e a prática da adivinhação perde-se na 
escuridão dos tempos. Os áugures e as pitonisas fizeram 
grande negócio na idade antiga, como os bruxos e bruxas 
nos séculos passados. E desde meados do século XIX os' 
médiuns têm continuado a produzir os mais extraordinários 
fenômenos (?) até os nossos dias, como vimos no livro an
terior. A fraude tem estado sempre em moda desde que o 
mundo é mundo. • .

Ora, no meio desse imenso cúmulo de embustes não 
terá havido, não haverá naturalmente alguma coisa de cer
to que dê fundamento à crença tão antiga como universal 
de que “os mortos se comunicam conosco por meio de cer
tas pessoas que têm a faculdade de poder chamar a atenção 
dos habitantes do além-túmulo"? A esta pergunta respon
demos não haver dúvida de que desde tempos imemoriais 
têm existido “alguns fenômenos verdadeiros, de origem des
conhecida”, que o povo tem tomado como comunicações dos 
defuntos, embora não o sejam, mas o pareçam. Como parece 
que o Sol gira em redor da Terra, embora de fato assim 
não seja, e a Terra gire em torno do seu eixo, embora não 
o sintamos nem disso nos demos conta.

Entré o imenso cipoal de lendas, contos e histórias 
acumulados por várias centúrias, descobrem-se certos fatos 
de natureza especial, distintos dos outros fenômenos, nos 
quais parece intervir de algum modo “uma mente inteligen-
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te” mas desconhecida, o que tem dado lugar a que se atri
buam esses fenômenos ao diabo ou às almas dos defuntos. 
Os fenômenos ora chamados telepáticos são um exemplo ao 
alcance de todos, do mesmo modo que os pressentimentos, 
as alucinações e os sonhos.

A existência dos “sonhos” não se pode negar; todos 
os temos tido. Pois bem: este fenômeno natural Homero, 
na Odisseia, atribuia-o à intervenção direta dos deuses in
fernais; e Duns Scott, Tycho Brahe, Bacon e Kepler, à in
fluência dos astros. As alucinações diurnas, para muitos 
são “verdadeiras aparições dos defuntos”. Os pressentimen
tos, de qualquer sorte que sejam, são quase sempre atribuí
dos a um agente preternatural.

Ora, para não fazermos confusão, dividiremos em duas 
classes estes fenômenos de natureza desconhecida:

Uns fenômenos são espontâneos, e outros são provo
cados.

Os espontâneos são aqueles que se produzem sem in
tervenção direta de nossa parte; que vêm, por assim dizer, 
“de fora para dentro”.

Em compensação, os provocados são.aqueles em que 
intervimos, direta ou indiretamente, para conseguir a sua 
produção. Tais seriam os fenômenos produzidos pelos mé
diuns. Aqui só nos ocuparemos dos fenômenos provocados.

Por outro lado, os fenômenos podem ter uma causa 
ordinária e constante, ou uma ou mais causas extraordi
nárias.

Ao estudarmos estes fenômenos, só nos ocuparemos da 
causa ordinária e constante que os produz, deixando de lado 
as causas extraordinárias, de que nos não ocuparemos.

Mas, antes de estudar os fenômenos a que chamamos 
“metapsíquicos”, primeiramente é indispensável saber “se 
realmente eles existem”, pois é perfeitamente inútil, como já 
insinuamos, “formular teorias para explicar fenômenos ima
ginários”. ,

Até quarenta anos atrás, a maior parte desses “fatos 
misteriosos” que parecem, por isto, ter uma causa preter
natural, não haviam sido colecionados, nem devidamente au
tenticados. Os diversos autores mendonavam-nos em suas 
obras sem os haverem submetido prèviamente a uma cri
tica mesmo rudimentar.
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A multiplicação crescente dos fenômenos mal apelida^ 
dos Espiritas começou a chamar a atenção de um grupo de 
homens ilustrados e sinceros que se propuseram averiguar 
“o que havia de verdade acerca desses fenômenos de que 
tanto se falava”, e ver se tudo era fraude ou havia neles 
alguma coisa de certo, para depois estudá-los e tratar de 
averiguar as causas que os produziam. Com este objetivo 
estabeleceu-se em Londres, em 1884, uma sociedade cha
mada de Investigações Psíquicas. O seu título oficial é "The 
'Society of Psychical Research”. Começaram, pois, a juntar- 
se, ordenar-se e estudar-se toda classe de fenômenos “ra
ros”, publicando esses homens periòdicamente os informes 
que recebiam, dando conta da origem de cada documento. 
Como esta, estabeleceram-se outras sociedades semelhantes 
na França, nos Estados Unidos, na Itália e na Alemanha, 
dando isto origem ao que se há chamado “Psychical 
Research”, isto é, Investigações Psíquicas.

Presentemente, entende-se por “investigação psíquica” 
o “estudo das faculdades (reais ou supostas) supranormais 
da personalidade humana”, entendendo-se por “faculdades 
supranormais” as que ainda não estão reconhecidas pelos 
cientistas, por não estarem inteiramente provadas. De modo 
algum significa nem sobrenatural nem preternatural. O fim 
desta investigação é “colecionar a evidência obtida pró ou 
contra ditas faculdades, para ver se se podem estas admi
tir cientlficamente ou se se devem relegar para o esque
cimento”.

Os fatos principalmente colecionados com o objetivo 
de estudá-los são os que se relacionam com o automatismo, 
o transe, as alucinações, a telepatia, clarividência, clariau- 
diência, hiperestesia, pressentimentos, etc. A estas se jun
tam a telequinese ou movimento de objetos à distância, as 
luzes, as pancadas secas ou “raps”, com ou sem contacto, 
a escrita direta, a penetração da matéria, os aportes, as 
materializações, o ectoplasmâ, a levitação dos corpos, a fo
tografia psíquica, a escrita em pedras, a imunidade ao fogo 
c  outras.

Como logo se pode ver examinando a lista anterior, há 
fenômenos de natureza principalmente física, como a tele
quinese, as luzes, os aportes e outros semelhantes, ao passo 
que há outros em que a parte mental predomina, como são 
as mensagens obtidas no transe, a telepatia, etc.
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Daqui a divisão destes fenômenos em Físicos, Mentais 
e Mistos.

A primeira coisa que se pergunta é: “Existem real
mente estes fenômenos?” Ao que se responde: As provas 
da existência dos fenômenos Físicos são sumamente duvi
dosas se se excetuam os “raps” por contacto. Não quer 
isto dizer que se negue redondamente “a probabilidade da 
existência” de ditos fenômenos. Existirão ou não; o que se 
afirma é que até o presente a sua existência não está su
ficientemente comprovada.

Em compensação, alguns fenômenos mentais, por ex., 
a Telepatia, já são geralmente admitidos; isto é, estão su- 
ficièntemente comprovados para credenciar um estudo cien
tifico deles, sem receio razoável de um fiasco.

A razão principal pela qual não se podem admitir co
mo comprovados a maioria dos fenômenos Físicos é que, 
para a produção deles, os médiuns geralmente exigem a 
escuridão, na qual é quase impossível observar cientlfica- 
mente, embora se use luz vermelha muito tênue. Por outra 
parte, como sucede com o famoso ectopiasma, por exem
plo, além de produzir-se na escuridão, atribuem-se-lhe qua
lidades dificeis de coordenar. Umas vezes, asseguram-nos, 
ele pesa tanto que faz baixar desmedidamente a balança, ao 
passo que outras vezes se eleva pelos ares como se fora 
fumaça. Umas vezes não se lhe pode tocar, e outras ve
zes ele forma alavancas poderosíssimas que elevam mesas 
e cadeiras, como se fosse matéria sólida. Enfim, diz-se que 
é uma matéria “etérea” transparente, produzindo apesar dis
to sombras próprias de um corpo impenetrável à luz, como 
o mostra a fotografia.

Os fenômenos mistos participam da incerteza dos fí
sicos, e por isto a sua existência não se pode dar por su
ficientemente demonstrada.

Dos fenômenos mentais, o mais bem demonstrado é 
a Telepatia, como é comumente chamada a transmissão 
mental, se bem que a parte de “Clarividência” que este fe
nômeno às vezes encerra, tomado na sua acepção geral, 
não esteja admitida como perfeitamente demonstrada.

Esta resenha geral que fizemos daquilo a que presen
temente se chama “investigação psíquica” pode dar-nos uma 
ideia do estado em que se acha o estudo destes fenôme
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nos. Muito se tem publicado e continua a publicár-se sobre 
este assunto. Uns se riem desta classe de fenômenos e ou-, 
tros, como Çonan Doyle, os tomam não só a sério, mas até 
como coisa divina, já que, em lugar de cingir-se a unta in
vestigação-científica, quiseram fazer deles o fundamento de 
uma nova religião. Eis aqui o que Sir Artur Conan Doyle 
diz na sua dissertação “The Psychic Question as I see it”, 
no livro recentemente publicado pela Universidade de Clark, 
em. Worcester, sob o título “The Case for and against 
Psychical Research” : "Considero este trabalho de investi
gação psíquica experimental, embora muito necessário e útil, 
como uma espécie de semi-materialismo, que pode aproxi
mar-se mas que não chega ao próprio âmago do assunto. 
Este âmago, na minha opinião, é exclusivamente religioso 

Nós, neste livro, não consideramos o aspecto religioso 
do espiritismo, mas apenas nos circunscrevemos ao aspecto 
científico desta questão: Está cientificamente demonstrado 
que existe realmente uma comunicação entre ós vivos e os 
defuntos por conduto dos médiuns? Se demonstrarmos que 
tal comunicação não existe, por ser na sua maior parte 
fraude ou porque os fenômenos restantes “provocados pe
los médiuns” têm uma explicação natural, sem que em nada 
intervenham as almas dos defuntos, teremos lançado por 
terra o fundamento da Religião Espirita e aberto um cam
po de investigação verdadeiramente cientifica aos que de

. sejam estudar a causa ordinária e constante dos fenômenos 
metapsíquicos.
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Capítulo IV.

Que se Entende por Fenômenos 
Metapsíquicos.

Analisamos detidamente a origem ou génese dos mal 
chamados fenômenos espiritas e, do que ficou dito, po- 
démos concluir que o edifício espirita está edificado sobre 
um montão de escombros. Deixando de parte as teorias 
para explicar esses fenômenos, que de ora em diante cha
maremos metapsíquicos, vejamos antes de tudo se esses fe
nômenos existem.

Se diante das ruínas de um incêndio perguntarmos a 
um arquiteto: “Crê o Sr. que no meio de tantos escombros 
haverá material bom para construir um edifício sólido e du
radouro?”, todo arquiteto sensato nos dirá: “Antes de tudo 
é preciso saber o que é que o Sr. entende por “material 
bom para ,a construção de um edifício sólido e duradouro”. 
Uma :,vez entendido isto, teria eu de ir por entre os es
combros vendo em que condições estão tijolo por tijolo e 
pedra por pedra, para responder se realmente são bons 
para a construção que se pretende”. Claro está que, de um 
modo geral, nos poderia ele responder ser muito provável 
que, no meio de tanto cascalho, ainda se encontrassem al
guns materiais em bom estado para edificar, mas, para po
der dar uma resposta concreta, é necessário um exame par
ticular de cada tijolo ou pedra dos que jazem amontoados 
entre escombros fumegantes.

Tal é o caso dos fenômenos metapsíquicos. De modo 
geral pode-se dizer que, no meio de tantos casos acumu
lados por anos e anos, é mais do que provável que se achem 
alguns verdadeiros; mas, para dizer que “este ou aquele 
fenômeno é realmente metapsíquico", precisa-se primeiro 
saber “que é que se entende por fenômeno metapsíquico”,
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e logo estudar um a um cada grupo de fenômenos, para 
separar assim 0 verdadeiro do falso.

Não entra no plano de presente obra “estudar e anali
sar em particular, e um por um, os fenômenos considerados 
como metapsíquicos”. Por ora, contentar-nos-emos tão-sò- 
mente com definir com clareza o que é um fenômeno meta- 
psíquico, para desde logo nos podermos descartar de mui
tíssimos que o não são. Breve daremos a conhecer diver
sas classes de fenômenos “que muito se lhes parecem”, para 
que na busca não nos equivoquemos, confundindo o real 
com o fictício e o que é “metapsíquico” com o que “real
mente não o é”.

No muito que havemos lido sobre o assunto, sempre 
nos chamou a atenção o fato de os diversos autores, ca
tólicos ou espiritas, científicos ou não, embora falando 
constantemente de fenômenos metapsíquicos, nunca se te
rem preocupado, ao que sabemos, com dar uma definição 
clara “desta classe de fenômenos”. Em geral, a todos os 
fenômenos “desusados ou extraordinários” uns têm dado em 
chamar-lhes “Espiritas”, outros “diabólicos", e “metapsí
quicos” os restantes. Temos, por exemplo, o famoso en
terro do Faquir, por nós rememorado; conquanto nada te
nha de metapsíquico, até agora este tem sido considerado 
como tal. Se uma mesa se move quando se forma a cadeia 
ao redor, sem que tenha lugar outra manifestação inteli
gente, também se chama a isso metapsíquico. Numa pala
vra, todo fenômeno cuja causa não é conhecida e que tem 
um caráter rafo, é catalogado entre esses fenômenos. Da
qui inúmeras confusões e discussões inúteis. Por esta ra
zão, usando do senso comum, pareceu-nos conveniente, an
tes de entrar em discussões não só sobre as teorias como 
também sobre “os próprios fatos”, sobre sua autenticidade 
e verdadeiro valor, pareceu-nos conveniente dar uma defi
nição deles, para os leitores saberem a que se ater e pode
rem entender os nossos futuros raciocínios.

Não dizemos que a presente definição seja “perfeita", 
mas cremos que poderá servir suficientemente para o nosso 
intuito. Ei-la: um fenômeno metapsíquico é:

“Effectus sensibilis a medio tamquam causa instrumen1- 
tali provocatus, et viribus aliquando incognitis, ab agente 
intellectuali occulto, tamquam a causa principali productus".
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“Um efeito sensível provocado por um médium como- 
causa instrumental, e produzido por um agente intelectual 
oculto como causa principal, por meio de forças algumas, 
vezes desconhecidas”.

Uma vez que tenhamos .presente esta definição, desa
parece a grande maioria das dificuldades do problema es
pirita.

Muitos dos ataques contra’ o Espiritismo, no campo 
científico, que é só o de que agora tratamos, não acertam. 
Principia-se, desde logo, por admitir o fenômeno como pro
duzido pelos Espíritos, misturando a teoria com o fato, e 
logo se põe em discussão: Que classe de espíritos os pro
duziram? E, enquanto uns clamam serem os Espíritos De
sencarnados, outros pleiteiam em favor dos Espíritos Não- 
encarnados. E o certo é que, dos tais fenômenos produzi
dos nas sessões espiritas, a “quase totalidade” nada tem 
que ver com os espíritos. Uns clamam que “tudo é fraude”. 
Outros o negam. Mas, se em determinados casos ambas as 
partes os admitem como legítimos, ainda que o não sejam 
em realidade, toda a discussão versa sobre se são causa
dos pelas almas dos defuntos ou pelo Diabo. Vamos, pois, 
procurar explicar a nossa definição, para termos um pontcv 
de partida.

Um fenômeno metapsíquico é “um efeito sensível, isto 
é, um fenômeno perceptível pelos sentidos”. Este fenômeno 
ou efeito sensível é provocado pelo médium, e “provocado- 
significa incitado, induzido”. Por médium se entende uma 
pessoa que tem a faculdade de, em circunstâncias especiais, 
causar certa espécie de fenômenos nos quais aparece a ação 
diretiva de um agente exterior, inteligente. Desde o mo
mento em que se considera uma pessoa com poderes me- 
diúmnicos, supõe-se que os fenômenos operados por meio 
dela são direta ou indiretamente provocados, de um modo 
atual ou habitual. O médium é como que o receptor de um 
aparelho radiotelegráfico adaptado para receber as ondas 
de certa extensão. Em dado momento, o receptor regista
rá ou não uma mensagem, mas está pronto para recebê-la 
quando forem interceptadas pela antena ondas de determi
nada extensão.

Este efeito sensível é provocado pelo médium, que é 
apenas causa instrumental, isto é: a causa que produz o
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efeito sob a influência da causa principal. O médium não 
é a causa principal eficiente, mas apenas um instrumento. 
Causa instrumentalis est quce producit effectum, prout sub- 
ditur virtuti causce principalis.

Quando o médium é a causa principal eficiente do fe
nômeno, este deixa de ser “metapsíquico”.

Dizemos que o efeito sensível é incitado pelo médium 
(que é um mero instrumenfo) e produzidcr por um agente 
intelectual oculta (que é a causa principal) por meio de 
forças “algumas vezes” desconhecidas, das quais falaremos 
depois. Por “agente intelectual” entendemos um ser inteli
gente, semelhante ao médium por ter inteligência, mas dis
tinto dele. Por oculto entendemos o que não é imediatamen
te cognoscível nem fácil de descobrir, mas de certo modo 
escondido. Com isto, excluímos da nossa definição os fe
nômenos hipnóticos, nos quais a outra mente, quer dizer 
a do hipnotizador, é conhecida, sendo esta uma das prin
cipais diferenças entre os fenômenos hipnóticos e os meta- 
psiquicos. Essa "mente ocultcT é a “causa principal efi
ciente” do fenômeno. “Causa principal” é aquela que por 
sua própria virtude produz o efeito. (Causa principalis est 
quce, ex própria virtute, effectum producit). Tal seria, no 
exemplo antes mencionado, o “operador” que manda “a 
mensagem” radiotelegráfica interceptada pelo aparelho re- 
ceptor. O operador radiotelegráfico, que está, suponhamos, 
em Paris, é “o agente intelectual oculto”.

Deve-se ter presente que, nesta definição, excluímos 
do campo metapsíquico todas as atividades subjetivas da 
mente do médium, embora pareçam maravilhosas, pois neste 
caso seria “a mente do médium a causa principal do fe
nômeno”, e não apenas o instrumento da mente oculta, dis
tinta da do médium, que supomos ser a causa principal. 
Por esta razão as mensagens, as visões, etc., cuja origem 
se pode rastrear até à própria mente do médium, conscien
te ou inconsciente, ficam excluídas do grupo de fenômenos 
metapsiquicos, reduzindo-se estes únicamente aos que são 
produzidos pela “outra mente oculta” e para os quais o 
médium serve apenas de instrumento: por isso se chama 
médium.

Por “Forças algumas vezes desconhecidas”.
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No estudo dos fenômenos psíquicos devemos distinguir 
duas coisas: 1) a força dtual que produz o efeitó; e 2) 
a mente que está por trás dessa força e a dirige. Seguindo a 
nossa comparação do aparelho radiotelegráfico, teremos que, 
sendo "o receptor” o médium, a força que o move é a ele
tricidade, e o agente que regula esta força é o operador 
que manda a mensagem. de Paris, suponhamos, a Nova 
York.

O fato de não se distinguir claramente entre a força 
que produz o fenômeno e a mente oculta que dirige esta 
força tem sido causa de não pouca confusão.

Para que se entenda o que queremos dizer, proporemos 
dois tipos distintos de fenômenos metapsíquicos.

1) Escrita automática. O médium toma um lápis entre
os dedos e, deixando braço e mão em inteira liberdade de 
operar, e sem dirigi-lo conscientemente, o lápis começa a 
esçrever sobre o papel, com os caracteres de letra próprios 
do médium, ou com outros inteiramente diversos, uma men
sagem que contém informação que excede o conhecimento 
e a experiência do médium. .

2) Pancadas ou percussões ( “raps?’). Por meio de pan- 
çadas secas produzidas numa mesa, em presença do médium, 
recebe-se a própria mensagem.

No primeiro exemplo temos:
A. A força muscular que move a mão do médium in

dependentemente da sua vontade; e
B. A mente que dirige essa força muscular e transmite

a  mensagem. . ............
E’ óbvio que, neste caso, a força conhecida é a força 

muscular do médium. Mas a mente, diretriz oculta é des
conhecida. Pois, segundo a hipótese, não é a mente sub
consciente dó médium, que dirige a mensagem, já que esta 
está fora do seu conhecimento e experiência. ,

No segundo caso, temos igualmente: - -
A. As percussões, produzidas por uma força desco

nhecida.
B. A mente diretriz dessa força, que é igualmente des

conhecida. . •,
No primeiro caso, vemos, pois, que a força è conheci

da: a força muscular do médium, sendo desconhecida a 
mente diretriz. No segundo caso, tanto a força como a men-
Fraudes Espiritas — 12
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te diretriz são desconhecidas. Por esta razão pusemos na 
nossa definição: “por meio de forças algumas vezes des
conhecidas”.

Antes de passar adiante, queremos fazer notar que, 
neste livro, não tratamos disso a que se tem dado en t cha
mar ciência metapsiquica e que Richet define: .

“A metapsiquica é a ciência que tem por objeto os 
fenômenos mecânicos e psíquicos, devidos a forças que pa
recem inteligentes ou a potências desconhecidas latentes na 
inteligência humana”.

Esta definição, que a nosso ver claudica por vários la
dos e que não é propósito nosso analisar detidaméntè ago
ra, refere-se a ama ciência (quer exista quer não) e não 
aos próprios fenômenos, que é o que únicamente nos ocupa.

A nossa definição (a única que saibamos exista) re
fere-se única e exclusivamente aos fenômenos metapsíquicos. 
Se, com o correr do tempo, estes se comprovarem de ma
neira satisfatória, e se, coordenados e sistematizados, che
garem à formar um conjunto de fenômenos regidos por leis 
determinadas, então poder-se-á pensar em elevar a meta
psiquica à categoria de ciência e encontrar-lhe o lugar que 
entre às ciências lhe corresponda.

Nós aqui tratamos únicamente de verificar a existência 
de uns fenômenos de natureza desconhecida até o presente, 
nos quais parece intervir a ação de um agente inteligente, 
diferentè da do médium. No intuito de não incorrer no de
feito, que criticamos em. outro capítulo, de confundir os fa
tos com as teorias, a estes deixamos o campo aberto na 
nossa definição, que tanto pode servir ao espiritista que 
crê que-o agente intelectual oculto (causa eficiente do fe
nômeno) é a alma de algum defunto, mente desèncarnada, 
como ao que sustenta que este agente ou agentes são os 
demónios ou mentes não-encarnadas, como ainda ao que 
propugna qué é uma mente encarnada ou ser vivo, que de. 
modo inconsciente intervém na produção desses fenômenos.

E ainda fica lugar para a hipótese de Richet, esboçada 
na sua definição, de que a causa dos fenômenos psíquicos 
seja uma força inteligente, cuja natureza a ele compete ex
plicar-nos.

Com a nossa definição, tendo constantemente presen
te a distinção entre a força que produz o efeito sensível e
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a mente diretriz desta força, vamos tratar de distinguir os 
verdadeiros fenômenos metapsiquicos, separando-os dos fal
sos, no meio desse montão de escombros conhecidos pelo 
nome de fenômenos espiritas. Armados da nossa definição, 
como* Diógenes da sua lâmpada, vamos lançar-nos por es
ses mundos de Deus em busca de fenômçnos metapsiquicos. 
Ante este empreendimento colossal parece-nos que o do Fi
lósofo Cínico foi uma simples ninharia..
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Capitulo V.

Varrendo para Fora.

Como dissemos repetidas vezes, é trabalho perdido o 
de começar a formular hipóteses antes de estar seguro da 
existência e autenticidade dos fenómenos metapsíquicos. Já 
tendo definido o que por tais fenômenos entendemos, deve 
a nossa seleção começar rejeitando todos aqueles qúe não 
tenham a nota característica que na definição lhes have
mos atribuído. O que distingue o fenômeno metapsiquico 
de todos os outros fenômenos está “na intervenção de um 
agente intelectual oculto que é a causa principal do efeito 
sensível provocado pelo médium como causa instrumental, 
pela intervenção de forças quer conhecidas quer desco
nhecidas”.

Não importa que o fenômeno seja maravilhoso, nem 
que pareça inexplicável, para catalogá-lo como metapsí- 
quico; de todo o ponto é indispensável que se manifeste de 
algum modo a intervenção do agente intelectual oculto. Por 
esta razão excluímos desde logo: o enterro do faquir, o cres
cimento rapidíssimo de uma planta, a dança das folhas e 
outros fenômenos (??) atribuídos aos faquires, mesmo no ■ 
roso de não serem produzidos por fraude, e quanto mais 
o sendo, como deixamos evidenciado.

Outro fenômeno (?) que desde logo excluímos, e que 
a muitos maravilhou por largos anos e ainda continua ma
ravilhando a não poucos, consiste no fato de o médium, per
feitamente amarrado e encerrado em seu gabinete, fazer que 
se movam os objetos colocados ao redor, embora não ao 
alcance de suas mãos (?). Este fenômeno (?) foi o que 
tornou famosos os irmãos Davenport e é o que agora pro
duzem na Inglaterra os irmãos Thomas, com pasmo e apro
vação de Sir Artur Conan Doyle. Mesmo supondo fosse ele 
“autêntico”, nada tem de metapsiquico, pois nele não se 
manifesta a intervenção do agente intelectual oculto, embora
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bem pudesse ser produzido “por uma força desconhecida”, 
no caso de ser verdadeiro. O fato de existir uma força “des
conhecida” que produza esses efeitos não faz com que o 
fenômeno seja metapsíquico, conquanto bem possam chamá- 
lo espirita os que dissd gostarem. Nós só tratamos de fenô
menos metapsíquicos, e não de fenômenos “espiritas” (?), 
que, estes, não admitimos pelas razões já ditas. Desde logo, 
digam dos fenômenos (?) produzidos pelos irmãos 
Davenport o que quiserem autores crédulos da escola de 
Lapponi, como o Rev. P. J. S. Kichey, O. Cist. (Summula 
Philosophiae Scholasticae, págs. 201, 202 e na nota), todos 
os fenômenos desta classe produzidos pelos supraditos ir
mãos outra coisa não foram senão um sortilégio engenho-  
síssimo, pura prestidigitaçãò. Quem duvidar disto que leia 
o capítulo II do livro “A Magician among the Spirits” es
crito por meu bom amigo Harry Houdini e publicado pou
cos anos antes de sua morte por Harper & Brothers, de Nova 
York, Ira Erastus Davenport, o último sobrevivente dos dois 
irmãos, não só confessou francamente a Houdini que todos 
os fenômenos (?) por eles produzidos de pés e mãos ata
das, e que por tantos anos foram atribuídos aos Espíritos, 
eram pura questão de agilidade, mas ainda lhe ensinou a 
maneira de fazê-los. Em minhas conferências uso desse mes
mo processo, com grandíssima admiração dos espectadores.

Os irmãos Thomas seguem um processo parecido e, 
sem embargo, Conan Doyle acreditava que esse truque era 
uma manifestação indiscutível dos Espíritos, como poderá 
vê-lo o leitor curioso no prólogo do livro de S. A. Moseley 
intitulado: “An amazing seance and an exposure”, London, 
Sampson Low, Màrston & Co., 1919.

O fenômeno (?) dos movimentos de objetos, estando 
o médium de mãos atadas, fica, pois, varrido para fora. Não 
o consideramos metapsíquico, mesmo no caso de ser au
têntico, que o não é.

Igualmente excluímos da nossa presente investigação o 
fenômeno (?) chamado aporte. Consiste no fato de, ope
rando à distância e tornando as paredes e portas penetrá
veis, fazer o médium com que súbitamente apareçam no 
quarto onde se faz a sessão flores, pombos e outros obje
tos, sem que os presentes possam explicar-se como foram 
introduzidos, estando as portas e janelas perfeitamente fe
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chadas, e sem se saber de onde possam ter vindo. Este trela, 
muito usada por alguns médiuns, nada tem de metapskjuico,. 
mesmo no caso de ser um fenômeno verdadeiro, o que até 
o presente não se demonstrou.

Fica igualmente excluído, para ã presente discussão, o 
fenômeno (?) da produção dê odores, sem que se possa ex
plicar como é que o médium enche o local da sessão com 
perfumes de violetas e outros parecidos. Mesmo que fosse 
autêntico, o que nem remotamente está comprovado, não é 
este um fenômeno metapsiquico.. Vamos narrar uma expe
riência muita curiosa que fizemos ao ouvir um senhor mui
to ilustrado contar um fato desta natureza, para ele- inex
plicável. Um prestidigitador amigo nosso ensinou-nos o 
“modus operandi”, e na primeira ocasião que tivemos puse- 
mo-to em prática com êxito verdadeiramente extraordinário. 
Estando numa reunião, pediram-nos que reproduzíssemos 
um de tantos fenômenos (? ) espiritas dos que dizem que 
se passam, nas sessões dos médiuns. Querendo dar-lhe uma 
forma misteriosa, fizemos com que vários dos presentes es
crevessem, em papéis separados, um dos fenômenos (? ) 
que desejavam reproduzíssemos, e depois um menino tirou 
um. dos papéis do chapéu em que òs havíamos depositado. 
O papel dizia: “Produzam-nos os • espíritos um pouco de 
essência de Patchuli”. Ficamos um tanto surpresos ao ler a 
proposta, porque a desacreditada essência, de antiguidade 
reconhecida, era difícil de achar, e  isto fizemos notar aos 
assistentes/ pois o que os Espíritos fazem é conseguir o 
objeto pedido (no nosso caso o Patchuli) e trazê-lo ao lu
gar da sessão. Se não há Patchuli no lugar, como hão de 
trazê-io os Espíritos? dissemos. “Pois que o vão buscar 
aonde o haja, que a eles não custa trabalho algum”, acres
centou rindo um dos presentes. Mas haverá alguém que se 
lembre do cheiro do Patchuli? insistimos. Há, lembro-me 
muito bem desse cheiro, respondeu uma senhora já muito 
velha. Pois assim sendo, vamos a ver se é possível aos 
Espíritos materializar-nos um pouco dessa essência. Contu
do, é preciso apagar as luzes, para que “a força etérea” (?) 
seja majs intensa. E, sem mais esperar, um insofrido apa
gou a luz elétrica, deixando-nos em perfeita escuridão. “For
memos a cadeia mística”, dissemos, “segurando-nos pelas 
mãos”. Assim se fez, e dentro em poucos momentos um
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olor mujjo especial se espalhou pela estância. “Patchuli, 
patchuli!!” gritou muito nervosa a velha reconhecendo o 
cheiro da essência que usava na sua mocidade. “E’ verda
deiro Patchuli”, acrescentou outro senhor igualmente avan- 
çade em anos. “Acendam as luzes”, mandamos, e, uma vez 
feito isto, os assistentes notaram com surpresa que muitos 
deles cheiravam a Patchuli, como se na escuridão alguém 
òs tivesse borrifado com essa essência. Havíamos repro
duzido o fenômeno (?) pedido, com surpresa não pequena 
dos nossos amigos. Porém o mais notável foi que o fenô
meno (?) não terminou com isso. Um dos presentes que 
era dos que mais troçavam dos espiritas e dizia que todos 
eles eram uns Babilónios de puro sangue, mas que ele não 
lhes engolia as tramóias, levou consigo naquela noite uma 
surpresa que o fez mudar de opinião. Nb dia séguinte veio 
proçurar-nos e com toda formalidade nos falou desta ma
neira: “O fenômeno que o Sr. produziu esta noite pareceu- 
me desde logo um ardil, mas como me explica o Sr. o 
que se passou comigo depois?” “Que se passou com o Sr.?” 
perguntamos sorrindo. “Não se ria, não se ria, pois lhe as
seguro que, com todo o conhecimento que o Sr. tem das 
tretas espiritas, como o Sr. lhes chama, não poderá expli
car-me este fenômeno”. “Pois então, que foi que se passou 
com o Sr.?” “O Sr. já se tinha ido embora e por isso não 
viu que eu me retirei, com minha senhora, várias horas de
pois, por volta de uma hora da manhã, quando já não res
tava nem vestígio do cheiro de patchuli que o Sr. disse 
que tinha produzido por meio de fraude”. “É então?” “Já 
ia èu dirigindo o meu automóvel, quando de repente, no 
próprio automóvel, espalhou-se subitamente um cheiro mui
to forte de patchuli”. “Será possível?”, exclamamos, pro
curando conter uma gargalhada. “E’ como lhe digo. Minha 
esposa e eu ficamos admirados, lamos os dois sós e eu ia 
troçando dos Espíritos”. “Foi só isso?" “Não, senhor, ain
da falta relatar o mais curioso. Um pouco preocupado, devo 
confessá-lo, eu ia meter-me na cama, quando de novo se 
espalhou pela minha alcova um cheiro muito forte de pat
chuli, deixando-me extraordiriàriamente intrigado. Deitei-me 
benzendo-me, pois na verdade pensei, e ainda penso, que 
algum espírito me perseguia materializando o patchuli, para 
comprovar-me a sua existência”. “O caso, na verdade, é
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digno de estudo”. “Também creio que sim; deixeqpie con
tinuar, e julgará”. “Esta manhã, estando minha esposa se 
vestindo no mu gabinete, começou a gritar assustada. Acudi 
logo, e, ao entrar, percebi logo o cheiro de patchuli, o que 
me explicou a  causa da excitação de minha senhora. Disse- 
lhe eu: E’ preciso ires logo ter com o Padre Herédia e 
contar-lhe o que se passou conosco, pois este, sim, é um 
caso verdadeiramente extraordinário.. .  Ainda qem tomei 
café; o Sr. vê que ainda é muito cedo. Subi ao auto para 
vir, e o cheiro de patchuli tornou a sentir-se com toda for
ça dentro do automóvel—  Que diz o Sr. disso, Padre?” 
Eu ia responder-lhe, quando anunciaram que o Sr. M., ou
tro dos concorrentes à farsa da noite anterior, desejava 
falar-me urgentemente. “Padre, disse-me ele ao entrar, des
culpe que eu venha incomodá-lo tão cedo, mas sucedeu-me 
Uma coisa extraordinária. Ao subir ao nosso automóvel de 
noite, quando ia a caminho de casa com minha mulher e 
minhas filhas, de repente sentimos»um cheiro muito pro
nunciado de patchuli... e agora mesmo, ao vir ter com o 
Sr., sucedeu o mesmo”. “A mesma coisa se passou comjgo, 
interrompeu o outro senhor, e vim dar conta ao Padre do 
ocorrido. Creio firmemente que este sim é um verdadeiro 
fenômeno espirita, Padre, com perdão seu”. Disse-lhes en
tão eu: “Será preciso ver se esse mesmo fenômeno suce
deu a outros-dos concorrentes, pois neste caso o testemunho 
de pessoás tão respeitáveis como os Srs. pode ajudar-nos 
a confirmar a “autenticidade” de um verdadeiro fenôme
no (?). Ocorre-me que os Srs. telefonem a fulano e a 
sicrano, que também estiveram à noite conosco, para ver 
se com eles sucedeu algo parecido”. Levei um dos dois se
nhores ao lugar onde estava o telefone e, deixando-o lá, 
voltei ao quarto com o outro companheiro. Poucos minutos 
depois voltou o nosso amigo e, muito nervoso, nos disse: 
“Tanto a fulano como a  sicrano sucedeu a mesma coisa 
em seus automóveis, e a sicrano também na sala de jantar 
de casa, ao lá chegar esta noite... e a mim acaba de 
suceder o mesmo enquanto eu falava ao telefone.. . ” Efe
tivamente, percebia-se um leve aroma de patchuli. . .

Este fenôiqeno, que cóm êxito tão colossal reproduzi, 
levei-o a efeito em Kansas City, Mo., não faz muito tempo. 
E, como espero reproduzi-lo noutras ocasiões que se me
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apresentarem, rogo-lhe, leitor, me perdoe se não lhe digo 
como foi que o produzi, porque talvez que, com o correr do 
tempo, tenha oportunidade de fazê-lò em sua presénça, com 
todo o aparato Espirita. Então talvez o explique, para que 
você veja como é fácil enganar o próximo com esta classe 
de fenômenos.

Passemos adiante na exclusão de fenômenos (?), por
que, enquanto não encontrarmos ao menos um verdadeiro, 
pio podemos abalançar-nos a formular hipóteses.

Fica, portanto, varrido para fora o fenômeno da pro- 
dyção de olores, primeiro porque a sua existência não está 
suficientemente comprovada, e segundo porque, mesmo no 
caso de realmente existir, ele nada tem de metapsiquico 
desde o momento que nele não se manifesta a intervenção 
de uma mente inteligente, distinta da do médium.

Passemos ao famosíssimo ectoplasma. Segundo os ex
perimentos de Richet, Geley, Von Notzing e outros, certos 
médiuns têm a faculdade de expelir pela boca, pelas nari
nas e mesmo pelos ouvidos, certa substância de natureza 
especial, muito comumente de forma vermicular, que pa
rece ter movimentos como se estivesse viva. Dessa subs
tância, batizada com o nome de ectoplasma, formam-se às 
vezes rostos, mãos e pés, que eventualmente são capazes 
de ser moldados. Esta substância, segundo eles, está tão 
intimamente unida com o médium, que não se lhe pode 
tocar sem produzir neste acidentes graves (??). Em algu- 
más ocasiões contam-nos que tem podido ser pesada, e ra
ríssimas vezes tem sido tocada por alguns, com extraordi
nárias precauções. Embora se produza na escuridão, tem 
podido ser fotografada com a luz intensissima do clarão de 
magnésio, e Von Notzing encheu o seu volumoso livro com 
uma quantidade de fotografias do ectoplasma em diversas 
formas. Que há de certo em tudo isto? A nosso juízo, é 
perfeitamente certo o fato de alguns médiuns, como Marta 
Beraud, fazerem aparecer uma coisa branca que parecem 
regurgitar do estômago.

Também é certo que fazem aparecer rostos e mãos que 
diZem serem formados por essa substância, embora o exa
me das fotografias nos tenha demonstrado serem caras im
pressas em papel, pedaços de gaze ou de algum tecido de 
natureza animal. Mesmo admitindo que deveras exista o
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famoso ectoplasma, o que não está provado, (x^erá este 
fenômeno ser considerado como fisiológico, se se quiser, 
mas de modo algum pode ser catalogado entre os metá- 
psíquicos, porque não demonstra a intervenção de uma men
te inteligente, distinta da do médium.

Nós não dizemos que o ectoplasma não exista; po
derá existir ou não; o que nos deixa sem cuidado; o que, 
sim, afirmamos é que até o presente a existência dessa subs
tância (verdadeira, e não trapos de pano, etc.), não está 
suficientemente demonstrada para poder-se começaria for
mular hipóteses sobre a sua natureza e atividades; e que, 
mesmo quando sua existência e autenticidade estivessem 
comprovadas, não seria este um fenômeno metapsíquico no 
sentido em que o tomamos.

Esta substância é a que, consoante os preditos auto
res, forma a base das materializações, que, como indica
mos, representam caras, mãos, pés e até mesmo corpos 
mais ou menos completos. Muito se tem falado deste fenô
meno (?), e sobre o Ectoplasma ou a Ectoplásmia, como 
lhe chama M. H. Borroso na sua tradução de Geley, há 
livros muito volumosos como o do famoso Von Notzing e 
o anteriormente citado de Geley, nos quais pretendem eles 
ter realizado notáveis investigações científicas (?) sobre 
esta matéria. Para que se veja, pois, que não pretendemos 
ser acreditado sob nossa palavra, vamos dizer algo sobre 
o fundamento científico (?) da existência desta substância.

■ Vamo-nos refferir únicamente a experiências de Von 
Notzing e de Geley e Richet, pois nãó há lugar para mais, 
e para amostra bafcta um botão; quanto mais dois botões!

O médium ectoplásmico usado principalmente pelo Dr. 
alemão era Eva C., como ele lhe chama, ou Marta Beraud, 
como parece ser o seu verdadeiro nome, a qual, em todas 
as suas sessões recentes, era constantemfente auxiliada por 
Julieta Bisson, que lhe servia de hipnotizadora e dama de 
companhia (?).

As credenciais desta médium não são nada limpas. 
Baste citar as palavras de Houdini no capitulo X do seu 
famoso livro “A Magician among the Spirits”, anteriormen
te citado. Diz ele assim:

“Absolutamente não fiquei convencido com a demons
tração que presenciei. Creio que o que Eva faz é produto
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simplesmente de regurgitação. E, no caso de não ser este 
o seu processo, é simplesmente um “inside job” (isto é, um 
truque levado a efeito por um parceiro ou parceira). Sinto 
dizer que não creio tenha sua companheira Mme. Bisson 
"a clean bill of health” (isto é, uma fé de ofício limpa). . .  
Penso que é uma companheira astuta e hábil de Eva, e não 
creio seja honrada. Pelo contrário, não duvido um momento 
em afirmar que as duas simplesmente se aproveitaram da 
credulidade e honestidade das pessoas com quem tratavam” 
(pág. 172). E prossegue: “Nesta conclusão não estou só; 
já Mrs. Heuze, tratando das sessões de Villa Carmen, asse
gura, como publicou no “London Telegraph” de 4 de Se
tembro de 1922, que: Os espíritos que se supunham vir do 
outro mundo não eram senão um véu branco que a médium 
(Eva) guardava enrolado na bolscf’. E Eva assim o confes
sou, se bem que o negasse depois. “Neste caso, — prosse
gue Mr. Heuze, — M. Carbonell, M. Coulon, Maítre Mar- 
sault, Maítre Journan, Dr. Denis, Mella, Mare M. Verdier, 
Cochet, Portal, Mme. Portal e outros devem ter todos men
tido unânimemente para acusar Mlle. Eva”. Houdini men
ciona em seguida o testemunho dos doutores da Sorbona, 
que omitimos por brevidade e que o leitor curioso pode ver 
no lugar citado.

Pelo que toca à “habilidade”, para não dizer nada da 
honestidade de Von Notzing, o famoso experimentador ec- 
toplásmico que publicou em seu livro “Phenomena of Ma- 
terialization” muitas fotografias dos fenômenos (?) de Eva, 
basta rever o seu volumoso livro para se convencer de que 
as materializações (?) são pedaços de gaze, desenhos mui
to mal feitos a lápis, e até retratos tirados do jornal fran
cês “Le Miroir”, como as próprias fotografias testificam.

Embora não tenhamos presenciado nenhuma das ses
sões com Eva, que, afortunadamente para a ciência, já se 
casou e se retirou à vida privada, estudando com. atenção 
as fotografias do livro de Von Notzing pudemos fazer um 
descobrimento muito importante de um dos modos como 
Eva ocultava o famoso ectoplasma ( ? ? ? ) . . .  Eis aqui o 
resultado do nosso estudo.

Além do que, com grandíssimo fundamento, acreditava 
Houdini do auxílio ectoplásmico da Bisson, que nunca foi
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examinada, e deixando de parte a maneira indecorosa co
mo Eva ocultava grandes quantidades de ectopiasma num 
dedo oco que, materializado (???), aparece na obra do Dr. 
alemão, fizemos um descobrimento que surpreendeu um 
pouco Mr. Dingwall, secretário da Society of Psychical Re- 
search de Londres, quando lho dissemos. Observando aten
tamente as diversas fotografias de Eva que aparecem na 
obra citada, notamos que, embora aparecesse em malha ne
gra, depois de examinada ela, e não a Bisson, ainda usava 
três pentes de travessa de tamanho mais do que mediano. 
Como então se usava o cabelo comprido, não era nada de 
estranhar que, para prendê-lo, a médium necessitasse de um 
pente de travessa; mas serem três e tão grandes, pareceu- 
nos algo suspeitoso. Meditando sobre isto, ocorreu-nos uma 
ideia: fomos a uma “loja americana” e procuramos umas 
travessas de barra óca, com elas voltando triunfantes para 
casa. Abrimos cuidadosamente as duas extremidades da bar
ra e começamos a introduzir gaze muito fina (aliás, ecto- 

, plasma), ficando surpreendidos com a grande quantidade 
que dessa matéria se podia esconder na barra oca de uma 
travessa (pente de cocó) pequena. Mais de um metro de 
gaze de quatro centímetros de largura. Logo tomamos umâ 
estampa impressa em papel de seda de 20X30 centímetros, 
e, depois de enrolá-la cujdadosamente, introduzimo-la, sem 
dificuldade, na barra de outra das travessas, e na terceira 
pusemos mais ectopiasma, quer dizer, mais gaze. Fizemos 
algumas experiências, e o resultado foi maravilhoso. Vale
mo-nos de um grampo para introduzir a gaze, e em me
nos de dez segundos conseguimos fazer desaparecer o ecto- 
plasma (?). Ali estava, pois, um dos segredos de Eva para 
“materializar caras e ectoplasmas” sem grande dificuldade. 
Como o indicamos antes, Mr. Dingwall ficou muito sur
preso ao ver a facilidade desta materialização (?) com tra
vessas pequènas. Quanto mais ectopiasma não podia escon
der Eva com travessas de barra larga e comprida fabri
cadas para esse fimí

Este fenômeno de materializáção e desmaterialização 
(?) produzimo-lo, de ordinário, nas nossas conferências, 
com grande surpresa do auditório.

Para terminar este assunto das materializações de Eva 
em presença de Von Notzing, citaremos as palavras de J.
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Cc.Cabe na sua história do Espiritismo publicada na In
glaterra e que nos dá a conhecer o que tanto aii como na 
Alemanha se pensa da “habilidade” de Von Notzing como 
experimentador ectoplásmico. “Now, even in Germany and 
Áustria, Baron Schrenck-Notzing is the Iaughing-stock of 
his medicai colleagues” : “Agora, mesmo na Alemanha e na 
Áustria o Barão Schrenck-Notzing é o objeto de riso dos 
seus colegas médicos”.

E 'baste isto no que se refere ao ectoplasma de Eva. 
Das experiências sobre esta matéria, verificadas por Richet 
e Geley, falaremos no capitulo seguinte. .
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Capitulo VI.

O Ectoplasma.

Quando no ano de 1923 o famoso novelista inglês cria
dor de Sherlock Holmes, Sir Artur Conan Doyle, conver
tido em apóstolo, veio aos Estados Unidos para pregar o 
Espiritismo, os dois argumentos mais poderosos de que usou 
em favor da intercomunicação dos vivos com os mortos fo
ram a Fotografia Espirita e as materializações e desmate
rializações do ectoplasma, absolutamente (?) demonstrádas, 
estas últimas, com os experimentos científicos de Geley e 
de Richet. Consistiam estes na produção de mãos feitas de 
parafina, pela intervenção do médium Kluski no Instituto 
Metapsíquico de Richet, em Paris, em 192Í. O argumento 
de que usava Doyle era o mesmo formulado por Richet no 
seu livro “Tratado de Metapsíquica”, pág. 627, com a úni
ca diferença de que, enquanto Richet dizia sòmente que os 
experimentos levados a efeito com Kluski eram uma prova 
inconcussa da existência dos fenômenos de materialização 
e desmaterialização do ectoplasma do médium, Sir Artur ia 
muito mais além, tomando esses fenômenos como prova se
gura da existência dos Espíritos, coisa a que não chegara 
Richet.

O argumento de Richet é o seguinte:
Em condições que absolutamente excluem a fraude, 

Kluski produziu várias mãos ou luvas de parafina.
Ora, ditas mãos ou luvas não puderam ser produzidas 

de outro modo senão pela materialização e desmaterializa
ção de uma mão ectoplásmica ou fluídica.

Logo, existe a materialização e desmaterialização de 
uma mão ectoplásmica ou fluídica.

Logo, existe a materialização e desmaterialização ec
toplásmica.

Vamos transcrever as próprias palavras do doutor fran
cês que encerram este argumento:
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"Pude e s t u d a r . u m  médium polaco, Kluski, que apre
sentou esses fenômenos de maneira notabilíssima.

"Geley e eu . tomamos'a precaução, ignorada dos as
sistentes, de introduzir no banho líquido de parafina, colo-' 
cado diante do médium durante a sessão, pequena quanti
dade de uma substância de fácil reconhecimento. Escolhe
mos a colesterina, que pode dissolver-se na parafina sem 
colori-la, mas que, por adição de ácido sulfúrico, toma uma 
cor violácea-escura. Desta maneira podíamos saber com 
absoluta certeza se a modelagem obtida o fôra com a 
nossa parafina especial ou com outra qualquer. O resul
tado foi termo-nos podido convencer de que a operação foi 
levada a cabo com a nossa parafina. Por conseguinte, tive
mos a prova de que não foi uma modelagem preparada an
tecipadamente, mas sim produzida durante a sessão. Por 
este lado a certeza foi absoluta.

"Durante a sessão as mãos do médium foram perfei
tamente subjugadas por Geley e eu, à direita e à esquerda, 
de sorte que ele não pôde soltar nenhuma delas.

"A modelagem obtida primeiramente foi de uma mão 
de criança; a segunda vez, também de duas mãos de crian
ça, direita e esquerda; a terceira, uma modelagem de um 
pé de criança. Estavam visíveis nele as pregas da pele e 
das veias.

“Como consequência da estreiteza do punho, esta mo
delagem não podia ser obtida por uma mão viva, porque 
seria preciso retirar a mão e os dedos pela estreita aber
tura daquele. Os moldadores profissionais não chegam a. 
este resultado senão dividindo com um barbante ou um ara
me delgado o gesso das modelagens — um palmar e outro 
dorsal — colando depois de novo as duas peças. Neste caso 
não sucede nada de parecido. Há de ser, pois, uma ma
terialização acompanhada de uma desmaterialização. Esta, 
com toda certeza, há de ser necessária para que a modela
gem da mão com os dedos possa ser posta em prática.

“A experiência que nos propomos evidentemente re
atar, porque tem bastante importância para merecer ser fei
ta de novo, arrasta pois a prova absoluta de uma materia
lização seguida de uma desmaterialização. Não poderia o 
médium efetuar esta operação, ainda mesmo supondo se lhe 
dessem por isso todas as facilidades. Desafiamos os fundi- 
dores e moldadores em geral, por mais hábeis que sejam.
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a conseguirem este resultado sem empregar o sistema dos 
segmentos (conchas, em gíria técnica) separados por um 
barbante e tornados a colar depois.

“Por conseguinte, assiste-nos o direito de afirmar ter 
havido materialização e desmaterialização subsequente de 
uma mão ectoplásmica ou fluídica, e estamos seguros de 
ser esta a primeira vez que se puderam reunir condições 
de experimentação tão rigorosa.

“Em todo caso, bastante se tem conseguido para que 
a materialização experimental, ectoplásmica, tome lugar de
finitivamente na ciência”.

Até aqui o professor Richet.
Para a maioria dos leitores, sobretudo para os nasci

dos no minuto crítico, esta argumentação parece irresistível. 
Como tal a considerava Conan Doyle quando mostrava pú
blicamente, em Nova York, as fotografias daquelas mãos de 
parafina obtidas por Geley e Richet. Sucjedeu, pois, que 
vários repórteres vieram procurar-me e me perguntaram 
minha opinião sobre este ponto. E eu lhes disse:

“Senhores, Conan Doyle, Richet e Geley têm comple
ta razão: não há mão humana que possa produzir luvas de 
parafina. O diâmetro do punho é muito reduzido para dei
xar sair a mão sem que se rompa toda a luva. Por outro 
lado, ainda mesmo admitindo esta possibilidade, não era 
possível que a mão de um homem como Kluski pudesse 
produzir a mão de uma criança e muito ménos um pé. Isto 
é impossível para mão humana. Ademais, o processo usado 
pelos fundidores é inadmissível neste caso. Que resta en
tão?” Um dos repórteres disse solenemente: “Não resta se
não admitir com Conan Doyle, Geley e Richet que essas 
luvas de parafina foram produzidas pela materialização e 
desmaterialização da mão ou do pé ectoplásmico do mé
dium!” “Mas, se a mão e o pé eram de criança!”, obser
vou judiciosamente outro dos repórteres, ao que o primei
ro não soube o que responder. ;

“Se os Srs. têm tempo disponível, vamos fazer a ex-, 
periência. Talvez eu possa reproduzi-lo”, disse-lhes eu.- “Às 
vezes tenho poderes mediúmnicos bastante grandes. Já te
nho a parafina, falta só fundi-la para levar a efeito o ex
perimento”. Com grande regozijo dos repórteres começa
mos os preparativos. Ao cabo de meia hora a parafina es-
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tava fundida e pusertio-ia num grande vaso de cristal Co
locando junto outro cheib de água tom gelo.

"Tenham a bondade de segurar-me as mãos”, disse- 
lhes eu. “Agora, apaguem-se as luzes, pois para desenvol
ver cottvenientemente os poderes astrais é necessária a es
curidão". Uma vez apagadas as luzes, pedi-lhes entoassem 
um hino religioso: “Nearer My God to Thee”. Assim fize
ram eles. Ao cabo de cinco minutos, um pouco excitado 
exclamei: “Sentiram alguma coisa?” Um disse que o haviam 
tocado no rosto e outro disse que lhe haviam puxado o ca
belo. “Têm os Srs. bem seguras minhas mãos?” perguntei. 
Os dois responderam que as tinham bem seguras. “Então 
acendam-se as luzes”. Não se pôde explicar a estupefação 
dos repórteres quando, ao fazer-se a luz, viram sobre a mesa 
uma mão de parafina.. .

Uma vez convencidos de que eu tinha poderes tne- 
diúmnicos extraordinários, e quando já se despediam para 
ir comunicar aos seus respectivos jornais o resultado da sua 
entrevista comigo, disse-lhes eu: “Senhores, tudo foi uma 
farsa”. E, como com um sorriso eles mostrassem não da
rem crédito às minhas palavras, tirei do bolso uma luva 
de borracha, das que se. vendem nas drogarias,'e lhes dis
se: “Não há mão humana que possa produzir esta mão de 
parafina, e nisto tem razão Conan Doyle; mas, em com
pensação, pode-se muito fàcilmenté produzi-la com o au
xilio de uma luva de borracha”. “Vejam os Srs. como se 
faz”. E, metendo a luva dentro do vaso de água, enchi-a 
deste líquido, e depois, metendo a luva assim cheia dentro 
do vaso com a parafina fundida, meti-a e tirei-a três ve
zes, já se havendo formado em torno da luva uma camada 
delgada, porém resistente, de parafina. Esvaziei a água da 
luva e, ficando esta murcha, a parafina saiu sem dificul
dade do molde, deixando a mão pronta. -

“Mas, como pôde o Sr. fazer tudo isto quando meu 
companheiro e eu lhe mantínhamos seguras as mãos?”, per
guntou surpreendidísshno um deles. “Apenas soltando uma 
das mãos”, disse-lhe eu rindo, “e era justamente a que o 
Sr. segurava”. “Pois eu poderia jurar que todo o tempo 
tive sujeita sua mão e não a soltei nem por um momento”. 
“Isso é a mesma coisa que assegura Richet”, respondi sol
tando uma gargalhada. “Mas será possível? como fez o 
Sr., isso?” “Isto, sim, já lhe não direi, pois é segredo pro-
Fraudes Espiritas —  3̂ '
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fissiortal”, “Mas, como pôde fazer tudo isso com uma mão 
só?” “Fi-lo com as duas”. “Com as duas? Isso não é crlr 
vel”. “Pois é muito simples”, repliquei, “fiz com que os Srs. 
dois agarrassem suas respectivas mãos supondo cada um 
que segurava a minha, e assim, perfeitamente desafogado, 
pude trabalhar com ambas, até que, terminada â operação, 
tornei a segurar as mãos dos Srs., passando assim uns mi
nutos para deixá-los persuadidos de que todo o tempo ti
nham tido minhas mãos entre as suas. Os Srs. não imagi
nam o que se pode fazer na escuridão... com um pou
quinho de prática”.

Esta cena que acabo de referir foi causa de que me 
viessem convidar mais tarde a repetir essa experiência no 
Keith Theatre, sito em Broadway, perante uma magnífica 
concorrência de mais de duas mil pessoas escolhidas entre 
o mais ilustre da cidade de Nova York.

Mas venhamos ao silogismo que deixamos apontado 
no princípio 'deste capítulo. A maior diz assim:

“Em condições que absolutamente excluem a fraude, 
Kluski produziu várias mãos de parafina”.

Richet diz isto porque tinha posto colesterina na pa
rafina, temendo que o médium levasse no bolso outras mãos. 
Esta precaução, como desde logo se vê, era completamente 
inútil, já que o que o médium levava eram os moldes em 
borracha de duas mãos e de um pé de criança. Richet tam
bém acreditava que, tendo ele de um lado e Geley do ou
tro segurado as mãos do médium, este não tinha podido 
soltar-se! 1! — Parece incrível, mas com um pòuco de prá
tica não há coisa mais fácil do que -esta manobra, como 
demonstrei pràticamente aos repórteres. Concedendo, pois, 
que Kluski tenha produzido as mãos de parafina, o que 
foi um fato, negamos o tivesse feito em condições que ex
cluíam em absoluto a fraude, como supõe ingênuamente 
Richet. Porém, mesmo supondo que naquela ocasião não a 
tivesse havido, razões tão fortes há para temer o contrário, 
que a proposição de inteiramente certa resulta apenas pro
vável. Passemos, porém, menor:

Ora, ditas mãos não puderam ser produzidas de ou
tro modo senão pela materialização e desmaterialização de 
uma mão ectoplásmica. ..

Aqui falha inteiramente o bom do doutor Richet, e ain
da que eu não seja nem fundidor nem modelador, possa
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aceitar-lhe o desafio e produzir-lhe todas as mãos que quei
ra, nas posturas mais variadas, e pés de todos os tama
nhos e carnaduras, sem necessidade de recorrer à divisão 
dos dois segmentos por meio de um barbante ou arame fino 
de latão. Bastam luvas de borracha.

O nosso argumento contra “a prova absoluta” da exis
tência do ectoplasma sustentada por C. Richet, Geley e 
Conan Doyle é este: ,

Essa prova das mãos de parafina seria concludente (se
gundo eles) se não houvesse modos de poder o médium pro
duzir esta operação, mesmo supondo se lhe dessem para 
isso todas as facilidades, senão por obra e arte da mate
rialização e desmaterialização do ectoplasma.

Ora, sucede haver, além do ectoplasma, a luva dè bor
racha que pode produzi-lo, sem ter que recorrer ao proces
so dos fundidores.

Logo, esta prova absoluta da materialização e desma
terialização do ectoplasma não vale um ceitil.

Ficam, pois, o ectoplasma e suas manifestáções “var
ridos para fora” na nossa atual investigação, até haver me
lhores argumentos que lhe provem a existência mesmo pre
cária.
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Fotografias dos Espíritos.

“Nenhum dos fenômenos espiritas tem sido tão criti
cado nestes últimos tempos como a fotografia dos espíri
tos”, diz Fred Barlow no capítulo VIII do livro “The Case 
for Spirit Photography”, publicado em 1923 por Sir Artur 
Conan Doyle. E a verdade é que, depois do que se pas
sou com o Baronet inglês na úitima viagem aos Estados 
Unidos, pode-se bem dizer que as tais fotografias foram 
tão criticadas, e, de tal modo ridicularizadas e desacredita
das em revistas e jornais, que a sua obra de “Apóstòlo do 
Espiritismo”, baseada principalmente nessas fotografias, fi
cou feita em pedaços. A nós tocou não pequena parte na 
obra de desprestígiq das fotografias espiritas de Conan 
Doyle. Quem disto quiser certificar-se pode recorrer às co
leções de jornais e revistas dos Estados Unidos de Abril, 
a Setembro de 1923. Citaremos sômente parte de um ar
tigo, de três colunas e com duas grandes fotografias, que foi 
publicado em “The Evening World”, de Nova York, na se
gunda-feira 9 de Abril de 1923. Diz assim:

“E’ provável que não haja pessoa alguma nos Estados 
Unidos que mais se tenha interessado pelo desmascaramen
to e explicação das fotografias espiritas de Sir Artur Conan 
Doyle, desde a sua chegada aos Estados Unidos a semana 
passada, do que o R. P. Carlos M. de Heredia, S. J., que 
desde a juventude se dedicou ao estudo das manifestações 
espiritas, na Cidade do México.

“O Padre Heredia estava indignado com a exibição 
de fotografias de espíritos apresentadas perante um gran
de auditório por Sir Artur...

“Veio, pois, ao “Evening World” para dar uma de
monstração de como se podem produzir essas fotografias

Capítulo VII.
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fraudulentas “under test conditions” (em condições à prova 
de fraude), o que fez perante três membros da nossa re
dação no laboratório fotográfico do “Evening World”.

"Uma dessas testemunhas era um artista que, tendo 
visto várias vezes o Padre Heredia, nas suas conferências, 
reproduzir perante grandes auditórios toda casta de fenô
menos espiritas, estava seguro de que o Padre sairia triun
fante no seu experimento. Outra das testemunhas era um 
repórter com vinte e cinco anos de experiência, grande ad- 

#mirador de Sir Conan Doyle, o qual se inclinava a crer 
que o que o Padre ia fazer era um ardil fácil de ser des
coberto por qualquer um, quanto mais por um repórter com 
â sua experiência!

“A terceira era o fotógrafo oficial do nosso diário, com 
mais de vinte anos de experiência fotográfica, e que tinha 
feito uma quantidade de fotografias espiritas, pelo que es
tava seguro de que lhe não escaparia o processo do Pa
dre, por mais oculto que fosse.

“Por proposta do Padre, trouxe o fotógrafo uma de 
suas próprias chapas já colocada no “chassis”. Entraram 
os quatro na câmara escura e, a pedido do Padre Heredia, 
o artista e o repórter marcaram a chapa com suas iniciais. 
O fotógrafo colocou de novo a chapa no “chassis”, sem que 
o Padre se aproximasse dela, e, saindo fora, tirou uma fo
tografia do artista e do repórter sentados, tendo em pé por 
trás deles o Padre. O fotógrafo levou a chapa à câmara 
escura e, ao revelá-la ele próprio, viu que no meio do gru
po aparecia uma cara, a do Almirante inglês Beatty.

“O artista, o repórter e o fotógrafo repetiram três ve
zes o mesmo experimento, observando constantemente to
dos os .movimentos do Padre Heredia, sem poderem desco
brir trapaça alguma, e obtendo nas três vezes outras tantas 
silhuetas de espíritos, representando uma um soldado apre
sentando armas, outra um “pau-d’água”, e a terceira o pró
prio retrato de Sir Artur Conan Doyle...

“Intrigado o fotógrafo e admiradíssimos os outros dois, 
perguntou o fotografo ao P. Heredia: O Sr. usa fósforo? 
— Meu caro amigo, disse o Padre, o fósforo não produz 
retratos; quando muito, produziria manchas brancas a que
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os espiritas chamariam ectoplasma. — Dá-se por vencido? 
disse o Padre ao fotógrafo. — Á resposta afirmativa deste, 
o Padre levou-o a um canto, e ali lhe revelou o “modus 
operandi”, recomendando-lhe segredo. — Vá agora o Sr. 
e engane seus companheiros, disse o sacerdote ao fotógra
fo. E assim, enquanto o Padre, sentado no quarto obser
vava os movimentos do fotógrafo, este, com toda habili
dade reproduzindo o processo que acabava de aprender, fa
zia aparecer um espírito entre as figuras de seus dois ad
mirados companheiros. Quando a fotografia apareceu, o 
Padre Heredia soltou uma alegre gargalhada, enquanto o 
repórter procurava reprimir com toda energia as palavras 
que lhe vinham à boca e que não deviam ser pronunciadas 
em presença de um servo de Deus”.

Até aqui parte do artigo do “Evening World”, que cau
sou uma sensação extraordinária na Cidade Imperial, com 
não pouco desgosto de Sir Artur, ao ver que “os espíritos 
pândegos” lhe haviam pregado uma boa peça, materializan- - 
outro mundo.

Se fizemos menção deste incidente, princípio da nossa 
campanha contra o espiritista Conan Doyle, que tanto ruído 
fez no mundo inteiro, foi para demonstrar que, ao tratar
mos das fotografias dos espíritos, o fazemos com conheci
mento de causa e não falamos de oitiva, como fazem não 
poucos dos que sobre estas matérias escrevem.

Prossigamos a nossa discussão. São as fotografias, dos 
espíritos um fenômeno comprovado? e, no caso de o serem, 
pode este fenômeno ser considerado como metapsíquico?

Categòricamente respondemos que: as fotografias es
piritas não são um fenômeno comprovado, embora se pos
sa admitir que certas fotografias em que aparecem como 
“extras” nebulosidades e mesmo alguma coisa assim como 
caras, talvez sejam autênticas, isto é, não devidas a fraude, 
conquanto seja perfeitamente natural a causa que as pro
duz. Explicaremos isto um pouco mais adiante.

As fotografias dos espíritos, como a própria fotografia, 
são de origem moderna. Não nos cabe fazer aqui a his
tória dessas fotografias; contudo, diremos que o primeiro 
que as “produziu” foi um tal Mumler, fotógrafo de Boston
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em 1862, o qual enganou por largo tèmpo um tal doutor 
Gadnèr, espiritista, até que este o pilhou, fazendo uma “du
pla exposição”. O primeiro fotógrafo desta classe na Fran
ça foi um tal Buguet, de Paris, que em 1874 se fez notar 
pelas suas fotografias de espíritos tanto na França como 
na Inglaterra, onde, com esta nova indústria, fez bom di
nheiro. Foi preso pelo Governo francês e, apertado, con
fessou o seu truque (dupla exposição), apesar do que, co
mo bons Babilónios, os espiritistas franceses e ingleses o 
defenderam, dizendo que sua confissão não era espontânea, 
mas sim que os jesuítas é que o haviam obrigado a fazê- 
la . . .  Faremos notar, de passagem, uma coisa curiosa que 
aconteceu com este e outros fenômenos (?) espiritas (lem
bremo-nos das irmãs Fox); começam certamente por frau
d e . . .  e acabam por ser fenômenos verdadeiros!!!

Todo aquele que já manejou uma “Kodak” tem tido, 
sem dúvida, experiência do que é uma dupla exposição. Al
guém se esquece de enrolar a película, exposta de um quar
to interior, suponhamos, e logo tira, sobre a mesma pelí
cula, a fotografia de uma vaca pastando no campo. Ao re
velar, resultar-lhe-á uma vaca metida na sala. Estas duplas 
exposições são o principal fundamento da fotografia espí- 
tita! Para enganar a gente simples, este processo basta e 
sobra; mas, quando se trata de gente um pouco mais des
confiada, deve-se recorrer a outros manejos, com o fim de 
obter a dupla exposição de um modo dissimulado. Vou con
tar um caso de “um médium fotográfico” que conheci e cuja 
fraude, descoberta por mim, usei também em duas ocasiões 
com êxito extraordinário. Havia esse médium escolhido 
para seu gabinete uns quartos situados na mesma rua onde 
um amigo seu tinha um loja de artigos de fotografia. Quan
do os clientes iam ter com o médium para obter a foto
grafia de algum de seus amigos ou parentes defuntos, o 
médium, com toda honestidade (?), exigia que eles mesmos 
levassem uma caixa de chapas novas, comprada por eles 
mesmos, com o que ficavam seguros de não haver fraude. 
Não levando consigo as chapas, saíam eles a comprá-las, 
e naturalmente iam à loja próxima, onde o amigo lhes ven
dia uma caixa de chapas já expostas, com mais ou menos
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espíritos, conforme o seu associado lhe indicava pelo teje* 
foqé particular que fora instalado entre a fotografia e a 
loja de utensílios fotográficos. ^

Claro que eles chegavam airosos com a sua caixa de 
chapas. O fotógrafo metia no quarto escuro um dos inte
ressados para que pessoalmente colocasse a sua própria 
chapa no “chassis”, fazendo-o marcar a chapa, para maior 
segurança de não ter havido substituição. O fotógrafo ti

. rava a fotografia, e ao ir revelá-la levava o interessado, ante 
cujos olhos assombrados aparecia, além do seu retrato, o 
de um ou mais espíritos, que com facilidade ele identificava 
como algum de seus amigos ou parentes falecidos. Com fre
quência sucedeu que os espíritos saíam de cabeça para bai
xo, por não ter sido a chapa colocada no sentido devido; 
mas este ligeiro inconveniente o fotógrafo soluçionou-o co
locando antes nas chapas vários “extras” em diversas po
sições, uns de cabeça para cima e outros de cabeça para 
baixo... A fotografia era sempre declarada autêntica, já 
que fora tirada “under test conditions”, isto é, em condi
ções que excluíam “absolutamente” toda possível fraude!!

Como disse, usei este método em algumas ocasiões, 
quando ia a alguma cidade pequena fazer uma conferên
cia. Levava minha caixa de chapas já impressionadas, en
tregava-a ao negociante que no lugarejo Vendia artigos fo
tográficos, com a incumbência de vendê-las a  fulano e a 
sicrano, quando de minha parte as viessem comprar. Cíaro 
que, se eles mesmos colocavam suas chapas, pois com pe
lículas de rolo não se pode fazer isto assim tão fàcilmen- 
te, e eles mesmos tiravam a fotografia e a revelavam por 
sua conta, ao verem aparecer os “extras” ficavam profun- 
dlssimamente impressionados.. .  A fotografia espirita era 
absolutamente autêntica (?).

Vou citar outro processo que é muito engenhoso e pode 
aplicar-se quando alguém usa o seu próprio “chassis”, em
bora as chapas sejam levadas pelo cliente. Eu também o 
usei, e deu-me magníficos resultados. Tinha, pois, prepa
rado um “chassis” cuja divisão interior apresentava bura
cos numa ou em várias partes. Nesses buracos eu tinha pre
gado “positivos” de retratos feitos em película. Ao dar-me 
o cliente a sua chapa própria e marcada, eu a introduzia no
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meu “chassis” ipreparado. Ao levá-lo para pô-lo na máqui
na, eu abria um pouco a tampa oposta onde estava a chapa 
verdadçira. A luz «trava, passava pelo buraco onde estava 
o retrato “positivo”1 sobre película, produzindo na chapa 
uma cara “negativa”, que era o “extra” ou espírito desen
carnado qué aparecia junto ao cliente. Este processo, bem 
executado, deu-me sempre resultados surpreendentes. O pro
cesso que usei no “Evening World” e que uso com mais 
frequência é inteiramente diferente dos mencionados, visto 
não se basear na dupla exposição. E’ um segredo que não 
revelo, pois poderia fazer muitíssimo mal, já que não pou
cos médiuns, ao saberem dele, o poriam em prática, en
ganando irremissivelmente os seus infelizes clientes.

Com estas noções gerais de fotografia dos espíritos, 
vejamos o que Conan Doyle e outròs nos dizem, para re
solvermos a questão de se a fotografia do espíritos é um 
fenômeno comprovado ou não.

Sir Artur Conan Doyle tem dois livros em que resume 
todos os progressos modernos da Fotografia Espirita. Um, 
já citado, “The Case for Spirit Photography”, e outro ver
dadeiramente notável “The Corning of the Fairies”, isto é, 
“O Advento das Fadas, Duendes e Trasgos?’, já que a pa
lavra fairy, cujo plural em inglês é fairies, tem todos es
tes significados no nosso idioma, além de que as fotogra
fias que este livro encerra nos mostram não sòmente Fadas 
como também Gnomos de patas curtas, cabeçorras e bar
rigudos.

Quando esse livro chegou pela vez primeira às nossas 
mãos e vimos na capa a gravura de uma mocinha sentada 
na grama, brincando familiarmente com um Gnomo, e de
pois de lermos o titulo, pensamos que o ilustre criador de 
Sherlock Holmes se tivesse dedicado à literatura infantil, 
escrevendo “Contos de Fadas”, que deviam ser muito inte
ressantes, apesar do pueril da matéria, dado o renome li
terário, justamente merecido, de Sir Artur Conan Doyle. 
julgue-se a nossa surpresa, e menor não será a do leitor 
sensato, ao folhearmos o livro e verificarmos não ser um 
conto de Fadas, mas um livro cientifico, para provar in
discutivelmente a existência real de Fadas, Gnomos e ou
tros seres invisíveis ou formas sub-humapas, como lhes cha
ma Sir Artur...
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No capítulo primeiro desse livro, Sir Artur começa do 
modo seguinte:

“A série de incidentes que publicamos neste volume, 
ou são a mais bem elaborado e engenhosa mistificação de 
que jamais tenha sido vítima o público, ou, a ser verdade, 
constitui um evento que, em razão da sua natureza, tará 
necessàriamente época na história”. Refere-se o autor à 
"prova indiscutível da existência real das Fadas e Gnomos, 
etc., proporcionada pela fotografia direta desses seres in
visíveis ao olho humano, porém capazes de ser fotografados 
sem dificuldade por uma “Kodak”.

Depois de o ilustre “novelista” nos contar como é coi
sa comum e corrente verem as crianças com frequência as 
verdadeiras Fadas, Duendes e Gnomos, especialmente nos 
bosques, e brincarem fàmiliarmente com eles, faz uma pe
quena dissertação'científica. Nela demonstra a possibilidade 
da existência de outros seres inferiores ao homem, os quais 
habitam neste mundo em verdadeiras manadas, sem que os 
possamos ver, geralmente, já que seus corpos, formados 
como são de uma matéria especial que emite ondas diver
sas das luminosas, são por isto invisíveis ao olho humano. 
Contudo, pode-se vê-los quando a retina se acha num es
tado especial que poderia comparar-se ao que produziria 
o uso de “óculos psíquicos” (sic), da maneira como uma 
luneta poderosa é capaz de aumentar o poder da nossa 
visão até fazer-nos ver palpàvelmente os canais de Mar
te (?) invisíveis a olho nu. Os olhos das crianças muitas 
vezes são sensíveis a essas vibrações especiais, de vez que, 
como é bem sabido, as crianças têm poderes psíquicos de 
que não gozam as pessoas maiores! Quem poderá negar a 
Conan Doyle a imaginação florida de um grande novelista? 
E, sem embargo, Elsie, a menina que obteve essas foto
grafias que formam a única base do livro de Doyle, não 
só sabe desenhar e, consoante o testemunho de sua mãe, 
“tinha pintado muitas Fadas”, como também esteve empre
gada uns meses num fotógrafo de Manníngham Lane, 
Bradford, e quando obteve as maravilhosas fotografias ti
nha a curtíssima idade de dezesseis anos!! Apesar disto, 
Doyle assegura que a menininha (?) não sabia manejar uma 
máquina fotográfica!!
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Vejamos, porém, o argumento Aquiles em que se ba
seia o novelista inglês para dar como fato indiscutível a 
existência das fadas.
. A menina Elsie Wright, estando só com outra menina 
mais pequena, e usando pela primeira vez uma máquina 
fotográfica que o pai lhe ensinara a manejar, tirou duas 
fotografias no lugar chamado Cottingley, e levou as chapas 
para que ó pai as revelasse. Com surpresa do papai ç com 
alegria extraordinária de Elsie, junto com o retrato da pró
pria Elsie apareceu numa das fotografias um Gnomo brin
cando com ela, e noutra uma Fada voando. Ora bem; se
gundo o testemunho dos fotógrafos que examinaram as cha
pas, não há dupla exposição; logo, tanto o Gnomo como 
a Fada existem realmente, e a sua presença no bosque, à 
hora de tirar a menina a fotografia foi que causou a im
pressão, na chapa^ dos seus etéreos corpos, os quais, em
bora invisíveis ao olho humano (sem óculos psíquicos), em 
virtude das suas vibrações especiais puderam fazer-se fo
tografar.

A propósito deste caso diz mui sensatamente o Major 
Hall-Edwards no “Birmingan Weekly Post”, Inglaterra: 
“Sir Artur Conan Doyle toma como demonstrado que es
sas fotografias são realmente fotografias de Fadas, apesar 
de não constar como foram tiradas. Quem quer que viu 
uma película cinematográfica entenderá os prodígios que 
podem fazer-se em fotografia. . .

“As fotografias em questão podem muito bem ter sido 
tiradas, ou pondo a pintura da Fada, colada num cartão, 
pendurada ao ramo que se vê por detrás dela, e assim a 
fotografia foi direta, tanto da menina como da Fada, ou 
então por dupla exposição comum e corrente”.

Não insistimos mais neste argumento “infantil” de 
Conan Doyle, deixando ao leitor curioso examinar as gra
vuras anexas, reproduzidas da obra citada e publicadas an
tes pelo “Strand Magazin”, e por si mesmo decidir da for
ça do argumento do Baronet inglês. Este não deve ter 
estado muito seguro da validez do seu argumento quando, 
no fim do prólogo do livro citado, acrescenta:

“Acrescentarei que todo este assunto da existência ob
jetiva de uma forma de vida sub-humana (as Fadas, Gno-
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mos, etc.) nada tem que ver com a  grande e maisvital 
questão do Espiritismo. Muito sentiria que meus argumen
tos em favor do Espiritismo fossem enfraquecer-se pela ex
posição (e defesa) deste episódio estranho, que não tem 
relação com a sobrevivência de nossas almas”. ,

Com efeito, os Duendes nada têm que ver com a imor
talidade da alma, mas a credulidade pueril de Conan Doyle, 
ao admitir como demonstrada a existência das Fades, por 
meio da fotografia, tem, sim, muitíssimo que ver com a sua 
maneira de raciocinar ao admitir como absolutamente au
tênticas as fotografias espiritas de que trata no seu pre- 
citado livro “The Case for Spirit Photography”.

A decadência da mente de Doyle, que se manifesta no 
seu livro sobré as Fadas escrito em 1922, muito, mais se 
confirma no seu livro sobre a Fotografia Espirita, escrito 
em 1923.

Esta matéria, interessante como é, voltaremos a tratá- 
la no capítulo seguinte.

Carlos Maria de Heredia, S. /.
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Capitulo VIII.

Fotografias dos Espíritos.

(Continuação).

Um dos fenômenos Espiritas que mais consolam os 
adeptos é, sem dúvida, o de receberem, por conduto de mé
diuns especialistas, retratos fotográficos de parentes e ami
gos defuntos. E natural é que alguns médiuns se tenham' 
aproveitado dessa oportunidade para tirar seu partido “pro
duzindo” fotografias dos finados a preços módicos (?), ex
plorando iniquamente o sentimentalismo e a credulidade dos 
sais infelizes clientes. Remetemos o leitor curioso a um dos 
apêndices deste livro intitulado “Babilónios Parisienses”, 
para que se divirta lendo a história do fotógrafo Buguet, 
anteriormente citado, e se convença de até onde pode che
gar a credulidade humana mesmo na época atual. Em mui
tas ocasiões, basta mostrar a um desses Babilónios uma 
fotografia borrada, circundada por uma espécie de' véu 
branco, para que imediatamente ele reconheça nela a fisio
nomia de um dos seus parentes defuntos. E com frequên
cia se dá o caso de ser a mesma “imagem” identificada por 
um como sendo a de seu pai e por outra pessoa como sen
do a de seu irmão, não sendo de nenhum dos dois o ori
ginal de onde foi tirada, mas sim de outra pessoa, não re
lacionada em coisíssima alguma com qualquer deles.

fo r outra parte, em certas ocasiões a casualidade vem 
a reforçar admiràvelmente a crença de que umas manchas 
combinadas fortuitamente são a imagem verdadeira de al
gum defunto da família, já que, visto de certa distância, 
tem o conjunto semelhança não pequena com o desapare
cido. A fotografia anexa é uma prova evidente da nossa 
afirmação.

Eis aqui a história desta fotografia, como nos foi re
ferida pela interessada, pessoa tão respeitável como boa,
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que gentilmente nos ofertou o negativo que se acha em 
nosso poder. Para honra da mesma dama, cumpre fazer 
constar que os espiritistas de Washington, onde ocorreu 
o sucesso, lhe ofereceram boa soma pela fotografia, haven
do-se ela negado redondamente a este “negócio”, já que 
não acredita nem pouco nem muito nas manifestações dos 
espíritos.

“Meu falecido esposo e eu”, disse-nos eia, “fomos, gra
ças a Deus, muito felizes no nosso casamento, por espaço 
de cinquenta anos. Afinal, morreu ele santamente, ficando 
eu tristíssima, conquanto çristãmente resignada, na espe
rança de unir-me a ele algum dia no céu. Durante a vida 
de meu esposo costumávamos ir aos domingos ao campo, 
com toda a família, no verão, que, como sabe, é muito 
quente em Washington. Sete meses eram passados da mor
te de meu marido; fazia um calor insuportável, e um do
mingo meus filhos me pediram afetuosamente os acompa
nhasse ao campo, como em tempos melhores. Para não des
gostá-los, acedi, embora com grande repugnância; era a 
primeira vez que eu ia ao campo sem meu marido, pelo 
que aquele dia foi para mim sumamente triste. - Todo o 
tempo estive pensando nele.

“Os rapazes, como de costume, tinham levado as suas 
“Kodaks”, e depois do almoço um deles quis tirar um gru
po de todos, como fez. Nada de particular ocorreu nesse 
dia; mas, quando durante a semana meu filho nos trouxe 
as fotografias do grupo, um de meus netinhos, ao vê-lo, ex~- 
clamou: Vovó, olha meu avozinho, e mostrava na fotogra
fia um lugar junto à minha cabeça. Todos reparamos en
tão, e ficamos muito surpresos ao ver que, efetivamente, en
tre o véu que me pendia do ombro, abaixo do chapéu e ao 
lado direito de meu rosto, via-se outro rosto pequenino, em 
tudo parecido com o de meu falecido esposo. Aqui tem o 
Sr. a fotografia, Padre, e aqui tem o retrato de meu ma
rido; pode comparar”. — E, ao dizer isto, mostrava-me um 
quadro que pendia da parede. Com verdadeira surpresa no
tei que, não havia dúvida, ali estava um rostinho em tudo 
semelhante ao retrato! Pode o leitor vê-lo na gravura res- 
pectiva. Após um momento de minuciosa observação com 
uma lente que me forneceram, disse-lhe eu: “E por acaso 
não teria a Sra. guardado o negativo?” A velha senhora le
vantou-se, foi ao quarto contíguo e voltou, momentos de
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pois, trazendo-me o celulóide. Observei-o com tòdo cuidado; 
claramente, ali não havia retoque de espécie alguma, nem 
dupla exposição, nem nada parecido. Muito intrigado Com 
o caso, pensei que talvez eu estivesse de posse de uma ver
dadeira fotografia psíquica, pois espirita nem um momento 
me passou pela imaginação que fosse. Considerava eu as 
circunstâncias. O estado mental , da senhora, muito triste, 
que-estivera pensando no esposo. Não se poderia explicar 
aquele rosto como produzido por certas vibrações cere
brais? Aquele rosto branco não seria produzido por algu
ma luz invisível, emanada do cérebro da viúva? Por que 
havia ele aparecido justamente junto à cabeça da senhora 
na abertura deixada pelo véu preto que caía do chapéu? 
Levando comigo uma fotografia positiva do grupo, fui para 
casa, e não pude dormir a noite toda, fazendo conjeturas 
para me explicar o fenômeno. Afinal formei a minha reso
lução e, no dia seguinte, voltei a visitar a senhora e lhe 
pedi que me emprestasse o negativo para mandar fazer 
uma ampliação direta. Foi então que ela me disse que os 
espiritas tinham procurado comprar-lhe o negativo, aò que 
ela se havia negado. “Eu não creio nessas coisas, Padre, 
e embora não saiba como se explicará isso, creio que, de 
um modo ou de outro, Deus o permitiu para me consolar”. 
E, pondo o negativo num envelope, entregou-mo dizendo: 
“Faço-lhe presente, dele, Padre, e pode fazer com ele o 
que quiser”. Com o agradecimento que imaginar-se pode, 
aceitei o presente, não sem,, por cortesia, formular algumas 
escusas, para não recebê-lo. Já dera de andar, quando, re - ' 
parando no retrato do velho que pendia da parede, disse 
à senhora: “Não tem a SraA uma cópia desse retrato?” 
“Não, Padre, mas tenho um retrato pequenino, tirado tam
bém com uma “Kodak”, no qual estamos ele e eu”, e, di
zendo isto, entrou no quarto e voltou com o retrato pro
metido, que igualmente reproduzimos na gravura respectiva.

Dali fui diretamente a uma fotografia e mandei fazer 
Uma ampliação. Quando, dentro em poucos dias, ma en
tregaram, pude por fim descobrir o segredo daquela foto
grafia psíquica (?). Como o leitor pode observar na am
pliação anexa, a maior parte do rosto do ancião está for
mado pelo cabelo branco da senhora. Forma primeiro a 
frente, e, ao dividir-se, um pouco mais abaixo, deixa uma 
abertura que corresponde ao olho. O nariz está formada
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pela orelha, enquanto a boca é formada por um vazio que 
há entre o cabeio branco e a gola da blusa da senhora, 
gola que vem a completar a “pera”, um tanto mais escura, 
do venerando ancião.

Creio que a custo se poderá dar uma semelhança me
lhor do velhinho, se se comparar com o retrato. E, todavia, 
aquela não é uma fotografia psíquica, como me fez crer a 
minha imaginação antes de estudar a ampliação, nem muito 
menos uma Fotografia Espirita (?), mas apenas uma se
melhança de rosto, formada pelas mechas soltas de cabelo 
branco, pela orelha e pela gola da blusa da excelente viúva.

Se se comparar essa fotografia (ainda que formada 
ao acaso) com qualquer das que Conan Doyle nos apre
senta e que, para recreação dos leitores, reproduzimos nas 
nossas gravuras, ver-se-á uma diferença enorme. Estas fo
ram obtidas por obra da “mediumnidade” do Créw Circle, 
na Inglaterra. À frente desse Círculo de Fotógrafos Espi
ritas está um fotógrafo chamado William Hope. Este se
nhor, que não concede audiências senão a pessoas de “toda 
confiança” como Sir Artur, trabalha no seu próprio gabi
nete, com seu próprio “chassis” e sua própria máquina, 
bastante velha e cuja lente não tem tampa. Dado o caso 
de algum mortal não espiritista ser afinal admitido no seu 
laboratório ao cabo de dias e mesmo de meses de espera, 
a única coisa que se lhe concede é levar suas próprias cha
pas, que devem ser de determinada marca. Essas chapas 
devem ser enviadas a Hope com vários dias de antecedên
cia, para que, encerradas na sua- caixa selada, possam ser 
submetidas à “influência do médium”; como se .dissésse
mos para que as “choquem” os Espíritos. Depois deste tra
tamento psíquico (que o leitor já deve supor que objetivo 
tem), à hora marcada chega o dono das chapas, abre a 
caixa na câmara escura, Hope coloca a chapa no seu ve
lho “chassis” e vão ao gabinete tirar a fotografia. Voítam 
à câmara escura e ali, diante do interessado, revelam-se as 
chapas, nas quais costumam aparecer “extras” como os 
que o leitor pode ver nas gravuras respectivas. Mas, antes 
de tirar a fotografia, a Srta. Buxton, companheira e co- 
médium de Hope, põe-se a cantar o conhecido hino “Nearer 
My God to Thee”, que parece ter força especial para cha
mar os espíritos. Em minhas conferências eu uso deste hino 
de preferência a todos os demais, com êxito muito reco-
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mendável. Durante a exposição da chapa, que costuma du
rar vários segundos, tanto Hope comò a Buxton colocam-se 
por detrás da máquina e cobrem-se ambos reiigiosamente 
com o pano preto, cobrindo a lente com a outra ponta des
te, pois, como dissemos, a lente não tem tampa.

Todo este processo, que a mente decadente de Sir Ar
tur Conan Doyle considera como perfeitamente “à prova de 
fraude”, é necessário para a produção das fotografias ador
nadas de “extras”. Esse círculo chegou a ter grande re
nome na Inglaterra (quer dizer, entre os espiritistas ingle
ses capitaneados por Sir Artur), e é considerado como o 
mais eficiente e digno de confiança para a produção dessas 
fotografias. Sir Artur dedicou-lhe todo um livro, “The Case 
fò t Spirit Photography”, que repetidas vezes temos citado.

Graças a Deus, na Inglaterra há muitas pessoas que 
não nasceram no “minuto crítico”. Um desses é Mr. Harry 
Price, membro da Society for Psychical Research, que, de
pois de muitos trabalhos para ser admitido no Crew Circle 
dirigido por Hope, pôde observar este a curta distância e 
convencer-se de que não sòmente ele “abria os pacotes de 
chapas” durante os dias em que estes ficavam todos na 
“incubadora espirita” para “tratar as chapas”, mas que tam
bém, conforme o caso, trocava estas, mesmo diante dos in
teressados, na câmara escura, substituindo as do cliente pe
las suas (de Hope) já “incubadas” e prontas para produ
zir “extras”. Tudo isto e outras coisas mais muito interes
santes pode o leitor curioso ver no opúsculo de Mr. Price 
“Clod Light on Spiritualistic Phenomena”, publicado em 
Londres por Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. em 1922.

Sendo esse Hope o médium mais eminente na produção 
de fotografias espiritas na opinião de Sir Artur Conan Doylé, 
já decadente, julgamos desnecessário continuar estudando 
outros de muito menor reputação. Para o nosso propósito 
baste o que fica dito. Se alguém quiser mais detalhes, pode 
ler o capítulo VIII da obra de Houdini “A Magician among 
the Spirjfs”. .

Depois do que fica dito nestes dois capítulos, cremos 
estar suficientemente autorizados para dizer que:

Até o presente a fotografia dos espíritos não. é um 
fenômeno suficientemente comprovado, nem muito menos, 
para merecer um estudo sério. Nem pode ser considerado 
como fenômeno metapsíquico, de vez que não se descobre
Fraudes Espiritas — 14
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nele, mesmo no caso de ser autêntico, a intervenção de uma 
mente oculta que possa tomar-se Como a causa principal 
do fenômeno.

Note-se bem que nós não negamos a possibilidade da 
fotografia do invisível, pois estádios persuadidos de que a 
existência desta pode muito bem chegar a comprovar-se al
gum dia, como breve veremos. O que, sim, afirmamos é 
que a fotografia espirita, como a entendem Conan Doyle 
e os seus, nem está demonstrada nem è fenômeno nieta- 
psiquico. .

Ao dizermos “fotografia do invisível”, de modo algum 
queremos significar fotografia de espíritos. Quem quer que 
saiba um pouco de física conhece a existência de raios que, 
embora invisíveis para os nossos olhos, podem muito .bem 
impressionar as chapas fotográficas. Ora, não será possível 
que do corpo humano emanem certos raios capazes de im
pressionar as chapas embora não os vejamos? A isto res
ponde Mr. Walter J. Kilner, de Londres, no seu recente li
vro “The Human Aura”, que o corpo humano, assim como 
produz um cheiro especial perfeitamente discemivel por al
guns animais como o cão, também produz uma luz espe
cial, “a Aura”, que circunda todo o corpo, e que não é vi
sível diretamente. Pode, contudo, tornar-se visível, e ele o ’ 
conseguiu por meio de uma solução de “dícianino” colo
cada entre dois cristais, por trás dos quais, colocando-se um 
corpo humano ou parte" dele, se nota ao redor uma zoná 
luminosa dupla, que ele denominou “Aura”. Sendo isto as
sim, nada teria de estranho vir algum dia essa “Aura” a 
poder fotografar-se, mesmo sem ser vista pelo olho huma
no. Também parece muito provável que dita aura possa ser 
visível em circunstâncias fisiológicas especiais, formando 
um nimbo, ou então à maneira de prolongamentos lumino
sos em forma de raios. Remetemos o leitor curioso a esse 
interessante livro, que pode aclarar não poucos pontos so
bre a possibilidade da fotografia do invisível, mas não da 
fotografia dos espíritos. Esta, como provamos, fica “varri
da para fora” no presente estudo que fazemos dos fenô
menos metapsiquicos, segundo os havemos definido.

Pode igualmente consultar-se, com as devidas reser
vas, o livro de Raoul Montaudon “Les Radiations Humai- 
ries”, Paris, Librairie Felix Alcan, 1927. O capitulo III tra
ta de “A Luz Viva”.
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Capitulo IX.

Fenômenos Espiritas de Vaudeville.

' Damos o nome de Fenômenos Espiritas de Vaudeville 
àqueles efeitos maravilhosos produzidos nos teatros pelos 
prestidigitadores, ou praticados amiúde pelos médiuns pro- 
físsionais, os quais são notòriamente produzidos por agi
lidade de mãos, embora para o público que os observa pa
reçam inexplicáveis. Não nos referimos aos pròpriamente 
chamados “passes de prestidigitação”, como a extração de 
úm coelho do bolso de um dos espectadores ou coisas se
melhantes, mas àqueles como “a dupla visão”, a leitura dé 
mensagens encerradas em envelopes, a escrita em pedras, 
e outros parecidos, nos quais parece operar uma mente ocul
ta, ainda qúe realmente sejam uma mistificação bem apre
sentada, e nada mais.

Entre estes fenômenos (?) colocamos em lugar préfe- 
rencial o de operar com as mãos atadas, à maneira dos ir
mãos Davenport, de que falamos e que por conseguinte aqui 
não citaremos de novo. ,

O fenômeno (?) “escrita em pedras” é, nesta linha, dos 
mais notáveis. “O efeito” (como dizem os prestidigitadores 
quando se trata de passe) é o seguinte. O “paciente” toma 
um par de lousas ou uma lousa só, conforme “o método” 
que devem usar os Espíritos. Limpa perfeitamente a lousa 

' ou lousas com uma esponja, e já satisfeito com isso colo
ca-as debaixo da mesa e as sustenta com uma das mãos, 
enquanto o médium as sustenta do outro lado. Ao cabo de 
alguns minutos, empregados em cantar hinos ou noutra 
ocupação semelhante, o “paciente” toma a pedra e acha 
nela escrita uma mensagem, às vezes muito longa e com 
letra nutrida, às vezes breve, de uma ou duas palavras. Este 
é, mais ou menos, com curtas diferenças, o fenômeno (?) 
da escrita espirita era pedras. Por outras palavras, o fe
nômeno consiste em escreverem os espíritos (?) alguma
14*
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coisa numa ou mais pedras sem que o cliente veja como 
se fez essa operação, pelo que, com verdadeiro espírito Ba- 
bilônico, o atribui à intervenção das almas dos defuntos.

Muitíssimas são as maneiras “de operar” este fenôme
no. Mencionaremos aqui umas quantas. 1) Com uma lou
sa. Com uma das mãos o cliente sustenta a lousa, de um 
lado, por baixo de uma mesa, enquanto do outro lado o 
médium sustenta igualmente a pedra com uma das mãos, 
unindo-se por cima da mesa as mãos desocupadas de clien
te e médium. Isto pode fazer-se em plena luz, sempre que 
não haja testemunhas importunas em torno, ou então na 
escuridão. O cliente tem a segurança de que o médium não 
tem modos de escrever na pedra por ambos sustentada por 
baixo da mesa. Sem embargo, dentro em poucos segundos 
o cliente ouve com toda clareza que os Espíritos estão es
crevendo alguma coisa na pedra, e finalmente, ao pôr esta 
sobre a mesa, descobre escrita nela uma ou duas palavrasll! 
Muitíssimas vezes são “sim” ou “não”, como resposta a 
alguma pergunta que o cliente fez mental ou oralmente. Ali 
não houve intervenção de terceira pessoa nem troca de pe
dras: logo, foram os espíritos!!!

2) Com duas pedras. — O cliente limpa duas pedras 
que são amarradas pelo médium com uma fita de cor, pe
gadas as extremidades desta com lacre e seladas com um 
selo do médium, perfeitamente distinguível. Ninguém pode 
escrever coisa alguma dentro das pedras sem desatar a fita, 
rompendo o selo. O médium toma com a esquerda as mãos 
do cliente sentado diante de uma mesa e de costas para 
a parede. Com a mão direita coloca e sustenta as pedras 
amarradas sobre a cabeça do cliente. Este, por insinuação 
do médium, pensa intensamente no assunto sobre o qual 
quer consultar os espíritos e de que já deu antes notícia 
ao médium. Este canta a meia voz um hino, e dentro em 
poucos segundos entrega ao cliente as mesmas pedras amar
radas e seladas que constantemente conservou na cabeça. 
O cliente desamarra-as rompendo o selo, até então intacto, 
e com surpresa indizível encontra uma longa mensagem, 
escrita com letra miúda, na qual os Espíritos aconselham 
ao cliente o que deve fazer.

Bastem estes dois exemplos; o leitor curioso poderá 
• ver outros métodos no livro de Houdini, anteriormente ci

tado, capítulos VI e VII.

.iSf
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O “modus operandi” nos casos citados é como segue: 
1) O médium coloca um dedal no dedo indicador, que ele 
çonserva na parte inferior da pedra, que está por baixo da 
mesa. Esse dedal tem aderido um pedacinho de “crayon”, 
com o qual o médium, que nisto já tem grande prática, 
escreve as palavras “sim” ou “não” ou alguma outra pa
recida, atribuindo a escrita aos espíritos. — 2) Neste caso 
usa-se o método de substituição. O cliente propôs ao médium 
o negócio sobre que deseja consultar os espiritos. Esta con- 
vérsa foi escutada pelo ajudante do médium, que está no 
quanto vizinho, o qual escreve ràpidamente numa pedra in
teiramente igual à que o cliente deve usar, uma longa men
sagem dando-lhe os conselhos que lhe parecem oportunos, 
e depois disso amarra as pedras com uma fita igual à do 
cliente, une as pontas desta com lacre, e sela este com o 
selo do médium, cuja duplicata fica em seu poder. Desta 
sorte as pedras do ajudante e as do cliente, que são iguais, 
aparecem amarradas e lacradas da mesma maneira. Falta 
unicamente substituir umas por outras, o que se faz sem 
nenhuma dificuldade, visto que o assistente entrega suas 
pedras ao médium, tomando simultâneamente as do cliente. 
Tudo isto se passa por sobre a cábeça do “paciente”, sem 
que ele se espante com isso.

Como se vê, este “fenômeno” (?) não é nem meta- 
psíquico nem coisa que se lhe pareça.

Falemos agora do fenômeno (?) da dupla visão, que 
sempre causa, e com razão, impressão profundíssima no au
ditório, qualquer que seja este, se o ato for bem repre
sentado e se os discípulos de Lapponi e de Franco o ti
verem sempre atribuído à intervenção diabólica. Vou re
latar um fato de minha vida, especialmente interessante, re
lacionado com este “fenômeno”, pois foi a primeira vez que 
me apresentei em público para “reproduzir fenômenos es
piritas”. ,

Contava eu dezoito anos e estudava filosofia no Se
minário de São Luís de Potosi, México. Por aqueles dias 
chegou àquele lugar um famoso prestidigitador chamado 
Balabrega, que tinha no seu repertório o ato da dupla vi
são, e que o executava com singular habilidade, auxiliado 
pela esposa. Os grandes cartazes com que ele anunciava 
suas funções, como sempre costumam fazer os de sua pro
fissão, - estavam cheios de graciosos diabinhos de cor ver-
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melho-viva, os quais, falando-lhe ao ouvido, pareciam des
cobrir-lhe os segredos triais ocultos, enquanto outros trans
portavam pelos ares as pombas, os coelhos e outros ob
jetos que, sem sabér como, apareciam nos chapéus e bolsos 
dos surpresos espectadores. .
. Ensinava então filosofia no dito Seminário o Padre

C., afamado filósofo. Por desgraça, no que tocava aò Es
piritismo havia-se ele formado na escola de Franco, digno 
predecessor, de Lapponi, e estava persuadido de que todos 
aqueles fenômenos que ele não podia explicar eram devi
dos à intervenção, dissimulada, sim, mas efetiva, do Es
pírito das Trevas.

Os simpáticos e ilustrados potosinos assistiam gosto
síssimos às sessões de prestidigitação de Balabrega, pro
curando explicar, embora sem consegui-lo, o ato da dupla 
visão, que lhes chamava extraordinàriamente a atenção.

Nunca faltam, em toda parte, espíritos timoratos e ra
tos e ratas de sacristia que se escandalizam com tudo e 
trazem e levam mexericos, o que parece ser-lhes a ocupa
ção favorita. Alguns destes seres molestos foram consultar 
o Padre filósofo sobre o difícil caso de consciência de “se 
podiam continuar assistindo às funções de Balabrega, já 
que este fazia coisas aparentemente diabólicas, sem ter ó 
menor embaraço em lhes atribuir o poder oculto aos dia
bos, como manifestavam os seus cartazes”. O bom tio fi
lósofo respondeu-lhes qUe “a mágica dos copos de jogar” 
era puramente natural, pois a tinha visto fazer na sua ci
dade natal, na Espanha” (sic); mas, quanto à dupla visão, 
não lhe parecia pudesse fazer-se naturalmente, mas que se 
informaria e resolveria o caso depois de maduramente con
siderado. E a solução terminante foi que: “não podendo 
explicar-se de maneira natural o da dupla visão, aquilo ti
nha de ser operado por intervenção diabólica, e assim não 
se podia em boa consciência assistir às sessões de Bala
brega”. Não pôde o prestidigitador ter melhor reclame, e 
na sua próxima função teve o gosto de ver o teatro cheio. 
Toda gente queria ir ver como o diabo trabalhava! Os pri
meiros assentos, como é de supor, foram ocupados pelos 
ratos e ratas de sacristia, que, ao verem as manifestações 
diabólicas do inofensivo e hábil Balabrega, se benziam pre- 
cipitádamente.
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Tendo tido notícia do acontecido, e querendo desiludir 
o filósofo, organizamos uma sessão ria qual, entre outras 

Mágicas, reproduzíssemos o ato da dupla visão, no estilo 
Balabrega, e rim mês mâis tarde, pois nos tomou tempo 
fazer os preparativos, com a assistência de todo o colégio 
e de muitos senhores Convidados demos prinçípio à nossa 
memorável sessão.

Depois de algumas mágicas de cartas, lenços e moen
das, fizemos “a mágica dos copos de ioga?’, a qual agra
dou não pouco ao filósofo, que “meio incógnito” nos hon
rara com sua presença. Por fim chegou sua vez à dupla 
yisãp, com grande expectação da assistência. Vendados os 
olhos, sentei-me de costas para a assistência, de sorte que 
eu nada pudesse ver, mesmo que não estivesse vendado. 
Com tòda arte o meu ajudante pronunciou um pequena dis
curso acerca dos poderes “ocultos” que eu possuía no esta
do hipnótico, e, descendo do tablado ao pavimento ocupado 
pela assistência, começou a pedir aos assistentes diversos 
qfíjetos, como lenços, anéis, relógios, carteiras, etc., que 
conservava escondidos na mão, para que eu de modo al
gum pudesse vê-los. Com precisão extraordinária eu ia res
pondendo às perguntas que ele me fazia, dizendo: O que 
você tem na mão é um lenço, um anel, uma moeda, etc., 
com crescente admiração dos espectadores. Aproximando-se 
então do Sr. A., pessoa tão respeitável como conhecida na 
cidade, o meu ajudante pediu-lhe que lhe desse algum ob
jeto. O Sr. A. deu-lhe o relógio. Um relógio, disse eu ime
diatamente, e, pondo-me de pé, assim vendado como esta
va, escrevi num quadro negro adrede preparado uma série 
de números. O ajudante pediu ao Sr. A. que abrisse ele 
mçsmo o seu relógio e visse se esses algarismos correspon
diam aos números que o relógio tinha gravados no maqui- 
nismo. Ele o abriu e, admiradíssimo, foi lendo os números, 
que em tudo correspondiam aos que eu tinha escrito. Um 
aplauso geral ecoou no salão. Mas a admiração do público 
e em especial do Sr. A. chegou ao auge quando eu disse: 
“O Sr. A. tem outro relógio de cobre na algibeira”, e tor
nei a escrever outra série de números que correspondiam 
exatamente aos impressos no maquinismo do segundo re
lógio, de cobre, que, com não pouco embaraço e admira
ção o Sr. A. tirou da algibeira.
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A função teria terminado aqui se o Padre filósofo, uín 
tanto estimulado e querendo-nos pôr em evidência, não se 
houvesse levantado dizendo: “Aposto que não podem lèr o 
número do meu relógio, que sempre trago comigo”. Como o 
leitor deve supor, ainda que fosse isso o que ansiosamente, 
esperávamos, pretendemos que “aquilo era dificílimo”, dada 
a santidade do Padre, com quem os espíritos malignos não 
podiam tratar, nem de quem ainda menos podiam aproxi
mar-se a curta distância. “Pois leiam os números de longe”, 
replicou o Padre, seguro de nos ter metido em apuros. En
tão/se me arrepiaram os cabelos, e pus-me num estado de 
frenesi, fingindo estar possuído pelo Mau, e com números 
colossais minha mão trémula escreveu uma série destes, 
acrescentando o número de rubis que o relógio tinha. Com 
grandíssima dificuldade èle abriu o relógio, que a ninguém 
tinha deixado manejar. Meu ajudante acendeu um fósforo 
para lhe fazer melhor luz, dizendo: Faça favor, Padre, ée 
ler os números em voz alta. Apesar da sua repugnância, 
viu-se ele obrigado a fazê-lo assim, e os números escritos 
por mim coincidiram exatamente com os do maquinismo do 
relógio do assombrado Padre. O número de rubis era, igtial- 
mente, exato.

Embora no dia seguinte não tivesse faltado algum me
xeriqueiro que dissesse ao Padre filósofo como tínhamos 
conseguido informar-nos, sem que ele desconfiasse, do nú
mero do seu relógio, vendo que aquilo não era diabólico, 
mas apenas umá trapaça bem urdida, a lição surtiu efeito, 
e desde então o bom do Padre não tornou a dizer quedos 
prestidigitadores tinham pacto com o diabo, apesar de as
sim o anunciarem nos seus cartazes.

Vamos explicar como fizemos esse “ato de dupla vi
são”, pois servirá ao nosso propósito, fazendo ver que, por 
mais maravilhosa que pareça, quer seja feita do modo 
como a fizemos, quer seja feita de outro modo, a dupla vi
são e atos análogos são sòmente “fenómenos Espiritas de 
Vaudeville”, e não fenômenos metapsíquicos, de modo 
algum.

O "modus operandi” foi o seguinte, que é usado por 
muitos prestidigitadores e médiuns profissionais.

Meu ajudante e eu fizemos uma lista dé perguntas que
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correspondem a outros tantos objetos, formando assim uma 
“chave”. Exemplo:

Pergunta
Que é que eu tenho na mão? 
Tenho alguma coisa na mão? 
Diga o que eu tenho na mão. 
Faça favor de dizer, etc.
Que foi que este Sr. aqui me deu?

Significado
Um lápis.
Um relógio. 
Uma carteira. 
Um lenço. • 
Uma moeda.

* Desta sorte fizemos um largo catálogo de perguntas 
Correspondentes a nomes, números, cores, etc., chave em 
que rios exercitamos por bastante tempo, chegando a en
tender-nos com suma facilidade.

Claro é que os números dos relógios os tínhamos ave
riguado com muita antecedência e sem causar suspeitas, 
que foi o caso com o relógio do bom do Padre. Pelo que 
toca ao número do relógio do Sr. A., averiguamo-lo pelo 
telefone com a senhora dele, que nos disse também o nú- 

; mero do relógio de cobre que seu marido trazia na algi
beira, e que tanta surpresa causou ao interessado.

Há outras maneiras de “se entenderèm” hipnotizador e 
hipnotizado (?) por meio de chaves diversas para designar 
objetos, embora o prestidigitador não fale. Numa das gra
vuras anexas pomos o esquema de um aparelho telegráfi
co operado por um ajudante “que vê” nos bastidores os ob
jetos que o prestidigitador mostra em silêncio e que a hip
notizada não pode ver por estar bem vendada e, além dis- 

' so, de costas voltadas para o público. Por meio do apa
relho telegráfico o ajudante telegrafa o nome do objeto 
e a hipnotizada recebe o telegrama no banco onde está 
sentada, tradu-lo e diz o nome do objeto mostrado.

Eu produzo este “fenômeno” (?) em minhas conferên
cias por um meio muitíssimo' mais simples, mas que não 
há necessidade de explicar agora. O leitor curioso pode 
aprender vários métodos da qupla visão no livro “Second 
Sight Mistery”, by Marry Heijmon, Boston, Mass.
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Capitulo X.

Telequinese e Levitação.

Telequinese quer dizer: movimento à distância. Este 
fenômeno de movimento de corpos, com intervenção de um 
médium, é conhecido desde há muitos séculos. Pas mesas 
giratórias já nos fala Tertuliano. '

O movimento de mesas, especialmente quando sobre 
elas se aplicam as mãos, ou, o que. é a mesma coisa, “por 
contacto”, é coisa comum e corrente. Claro que em mui
tíssimas ocasiões esses movimentos são “fraudulentos”, mas 
aqui nos referimos aos que não o são.

Pois bem, esses movimentos não têm “significação at- 
guma”, ou são de tal natureza que, por meio deles sistema
tizados, se pode receber “uma mensagem”. Dos movimentos 
de objetos “que não têm significação alguma”, como o fe
nômeno (?) das pedradas que, segundo contam vários au
tores, tem lagar nas casas “mal-assombradas”, é que úni
camente nos ocupamos presentemente. O leitor recordará o 
caso referido no livro anterior, do teatro de Keith, em Boston.

Os movimentos de mesas “por contacto” são efetivos, 
mas podem muito bem explicar-se pelas contrações muscula
res inconscientes da pessoa ou pessoas que sobre a mesa 
põem as mãos. Este fenômeno, embora realmente existente, 
“se não tem significação alguma”, como supomos, poderá 
ser um fenômeno físico, fisiológico ou o que se queira, mas 
não fenômeno metapsíquico no sentido em que o tomamos. 
Mais adiante estudaremos os fenômenos mistos,, nos quais, 
além de uma força desconhecida, intervém claramente “um 
agente intelectual oculto”.

Os movimentos de objetos “sem contacto”, os quais 
são produzidos na escuridão ou semi-escuridão, tenham ou 
não significado, não estão suficientemente comprovados 
(pela razão capital de serem produzidos na escuridão ou 
na penumbra) para que sobre eles possamos côm toda se
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gurança abalançar-nos a formular hipóteses acerca da na
tureza da força ou forças que os produzem. Para os que 
admitem como dogma a intervenção dos Espíritos, não en
carnados ou desencarnados, esses thovimentos, com ou sem 
còntacto, são produzidos pela intervenção direta dos Espí
ritos. Nós outros afirmamos que os movimentos de objetos 
“sem contacto”, verificados na escuridão ou na penumbra, 
não estão suficientemente comprovados para podermos ad- 
initi-los como realmente existentes. Se têm “significado”, 
em razão deste, e não da força que os produz, consideramo- 
íos como mistos, e então os estudaremos noutro lugar, isto 
é, noutro lugar veremos se “a mensagem” produzida desse 
ittodo pode ser considerada como autêntica ou não.

Estes movimentos, “maravilhosos” para muitos, e não 
sem razão, de fato são produzidos, uma infinidade de vezes, 
por meio de fraude. Em minhas conferências uma cadeira 
dança e faz toda sorte de movimentos sem que se possa 
descobrir fàcilmente a fraude. Numa das fotogravuras cor
respondentes pode-se ver “este fenômeno” (?) com uma 
cadeira pesada, das que servem aos estenógrafos. E este 
“efeito” é produzido com íuz suficiente para ser visto cla
ramente por’ todos os assistentes num teatro grande. Na 
escuridão, é claro, podem-se produzir fenômenos (?) mui
to mais extraordinários.

O fato de reproduzirmos esse efeito não é argumento 
confra o próprio fenômeno, dado que realmente exista; dele 
fazemos menção tão-sòmente para que se veja como é di
fícil provar a autenticidade de um fenômeno, como este, 
produzido na penumbra, e quanto mais na escuridão!

Muito relacionado com a Telequinese é o fenômeno cha
mado “Levitação”, já que esta é um mero caso particular 
daquela.

Levitar — palavra que não figura no dicionário — 
vem de tornar leve ou ligeira alguma coisa. No nosso caso, 
Levitação significa a elevação de algum objeto pesado, co
mo uma mesa, e mais em particular do corpo humano, sem 
que essa elevação seja devida à intervenção de alguma for
ça, mecânica, electro-magnética ou qualquer outra conheci
da. Parece que o corpo se levanta por se haver tornado 
mais leve que o ar, cotno poderia fazê-lo um globo cheio 
Com hidrogénio ou hélio.

As Frendes Espíritos e os Fenômenos Metapsíquicos 219

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


O fenômeno da levitação das mesas, com ou sem con
tacto, tem muitos defensores, e ao mesmo tempo muitos ad
versários que negam o fato. Várias vezes temos presencia
do a levitação, “por contacto", da mesinha em forma de 
coração que se usa com a Ouija Board ou com a Planchette. 
Essa mesinha, de superfície não maior de seis polegadas 
quadrados, em muitas ocasiões “adere aos dedos dos ope
radores” sem que isto seja devido a colagem alguma, e fica 

' aderida por alguns segundos, caindo logo. Esta levitação, 
que bem pudera comparar-se à adesão de pedacinhos de 
papel ao âmbar eletrizado, é por contacto.

A levitação de uma mesa, em presença de Eusápia Pal- 
ladino, pode ver-se nas obras de Flammarion, pois foi fo
tografada.

Nós nos inclinamos a crer que esta levitação de ob
jetos insensíveis, como mesas, existe sim. Temos no nosso 
arquivo um caso curiosíssimo desta classe de levitação, tes
temunhado por pessoas de integridade indiscutível. Sem em
bargo, não nos atrevemos a fazer-nos fiadores da sua au
tenticidade, e por isto não o reproduzimos aqui.

Mas o fenômeno pròpriamente chamado “levitação” re
fere-se ao corpo humano, como a que foi levada a efeito 
pelo médium “Home”, segundo contam uns sábios que a 
presenciaram na escuridão.

Como o havemos indicado repetidas vezes, aqui só nos 
ocupamos do estudo dos fenômenos provocados pelos mé
diuns, e não dos fenômenos espontâneos que possam pro
duzir-se sem a intervenção destes.

Referimo-nos, pois, sòmente às levitações levadas a 
efeito pelos médiuns, que se supõe provocam este fenômeno.

No seu tratado de Metapsíquica (pág. 631), Richet 
diz que, “embora as levitações não possam figurar ainda 
entre as verdades demonstradas, merecem, não obstante, um 
sério estudo”. Nós, conquanto nos inclinemos a admitir “co
mo provável” a existência deste fenômeno, estamos perfei
tamente de acordo com o doutor parisiense “em que o fe
nômeno da levitação do corpo humano, por intervenção dos 
médiuns, não está nem de longe comprovado”, e assim o 
excluimos do nosso presente estudo. Há outra razão mais, 
e é que, “mesmo sendo ele autênticamente demonstrado, nele 
não aparece a ação de um “agente intelectual oculto”, re-
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quisito indispensável para o podermos catalogar entre os 
fenômenos metapsiquicos. .

Por via de ilustração citamos aqui parte de um artigo 
publicado no “Springfield Republican”, no dia seguinte a 
uma de nossas conferências, em que, com surpresa extra
ordinária de um numerosíssimo auditório, produzimos o fe
nômeno (?) da nossa própria levitação. Diz assim: “Sem 
discussão alguma, a mais notável âas ilusões com que o 
Sacerdote entreteve e admirou o auditório foi a levitação de 
Seu próprio corpo. Iluminado o teatro com luz vermelha, 
podia-se vislumbrar de todas as partes o corpo do Padre, 
no fundo escuro do gabinete, elevar-se pouco a pouco em 
posição vertical, tomando logo a horizontal, elevando-se as
sim até à altura de seis pés. Pouco a pouco começou a 
descer, tomando gradualmente a posição vertical, na qual 
veio a pousar no chão. Durante esse tempo dois fotógra
fos, usando o clarão de magnésio, tiraram a fotografia que 
reproduzimos. Durante todo o tempo dois médicos do lugar 
estiveram no cenário a uma distância de cinco pés do ga
binete onde se efetuava a levitação, sem terem podido des
cobrir trapaça alguma. Mas o Padre Heredia terminou a 
sua levitação, com voz trémula convidou todas as pessoas 
do auditório que o desejassem a subir imediatamente e exa
minar o palco e ver se descobriam alguma, tramóia. Várias 
pessoas e nós aproveitamos a oportunidade, porém, por 
mais que examinássemos todo o cenário, não pudemos des
cobrir vestígio algum de espelhos ou mecanismo de outra 
espécie qualquer”.

Gom isto terminamos a nossa primeira “varredura”, 
excluindo da nossa investigação todos aqueles fenômenos 
(?) cuja existência não está suficientemente comprovada 
ou que, em razão da sua natureza, mesmo quando fossem 
declarados autênticos, não podem ser catalogados entre os 
fenômenos metapsiquicos, por não aparecer na produção de
les a intervenção de um agente intelectual oculto, causa 
principal do fenômeno.

Repetimos que não estamos escrevendo um tratado de 
Metapsiquica, no sentido em que o fez o Prof. Richet. Es
tamos selecionando fenômenos, excluindo aqueles cuja exis
tência não está suficientemente demonstrada. Não estuda
mos aqui fenômenos que, embora curiosíssimos, pertencem 
ao campo da física, da fisiologia ou da psicologia experi-

.i
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mental; investigamos os fenômenos em que aparece a ação 
de um agente intelectual oculto, e vamos em busca, não das 
causas extraordinárias desses fenômenos, mas sim da cama 
ordinária e constante que os produz.

Excluindo os fenômenos anteriores, já reduzimos mui
to o campo de nossas investigações. Ainda temos que re
duzi-lo mais. Vamos a ver agora alguns fenômenos “reais”, 
é não produzidos por fraude, cuja existência está compro
vada, mas que pertencem claramente à Psicologia experi
mental, à fisiologia ou a outras ciências perfeitamente de
terminadas; mas que, em razão da sua anormalidade ou 
dò pouco conhecimento que deles tem a gente míúdá e os 
discípulos de Lappoái, frequentemente são confundidos com 
os fenômenos por eles chamados Espiritas, embora nem de 
longe tenham que ver com os espíritos desencarnados ou os 
não encarnados. .

Estes fenômenos sãp principalmente as Alucinações e o 
Automatismo, os quais, em ocasiões frequentes, formam a 
parte física do fenômeno metapsiquico, quando o agente 
que “os controla” é a mente oculta, diferente da do médium, 
tantas vezes citada.
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Capítulo XI.

Alucinações.

> Basta abrir qualquer tratado de Psicologia Experimen- 
/. > tal para encontrar logo um ou mais capítulos dedicados ao 

fenômeno da alucinação, perfeitamente conhecido, ainda que 
para explicá-lo se tenham formulado muitas teorias. E, se 
dos psicólogòs passarmos aos alienistas, encontraremos vo
lumes inteiros que tratam desta matéria. Repetimos que dito 
fenômeno é perfeitamente conhecido da gente verdadeira
mente ilustrada, apesar do que os Espiritas, por um lado, 
e os discípulos de Lapponi, por outro, se esforçam por de- 

j fender que as alucinações comuns e correntes são obra dos 
defuntos ou do diabo. .

Em geral, dá-se o nome de alucihação a “uma falsa 
percepção, de intensidade sensória, suscitada sem o estí- 

' mulo da impressão sensória correspondente”. Os sonhos, 
por exemplo, são uma espécie de alucinação, porque, em
bora neles vejamos imagens e ouçamos sons, estes não são 
produzidos por um objeto exterior. Pois bem, assim como 
vemos ou ouvimos durante o sonho, assim também, ocasio
nalmente, podemos acordados ter alucinações, sem que ex
teriormente haja nenhum objeto que provoque em nós essas 

' sensações visuais ou auditivas. A alucinação distingue-se da 
“ilusão” no fato de consistir esta última na representação 

. falsa de um objeto realmente percebido, ao passo que na
quela não se percebe objeto algum real. As alucinações po
dem provir do estado mórbido do paciente, ou ser provo
cadas por meio do álcool, das drogas e do “haschisch”, 
que outra coisa hão é senão a “marihuana” — Canabis 
índica. Há igualmente certos gases que provocam alucina
ções quando se respiram em determinada quantidade.

Deodoro de Silícia conta que, no lugar onde mais tar- 
; de se edificou o famosíssimo templo de Apoio, havia, uma 
 ̂ furna de onde saíam gases que causavam efeitos curiosissi-
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mos. Foi um pastor o ^ÊÊÊÊÊÈk dar-se conta deste1 fato, 
em vendo que as c a b ra s^ w ^ ^ p h o  que ele apascentava, 
ao passarem por aquele lugar, se punham a brincar e a 
pular de um modo estranho. Aproximando-se do precipício 
e respirando aqueles gases, começou o pastor a ver visões 
e encheu-se de um entusiasmo extraordinário, espécie de 
frenesi, durante o qual principiou a fazer versos, coisa que 
nunca fizera antes, e a revelar sucessos longínquos. Foi 
esta, segundo o autor citado, a origem da Pitonisa ou Si
bila de Delfos, a qual assentou sua Trípode à beira daquele, 
manancial de gases estranhos, aspirados os quais, num aces
so de histeria, começava a versejar e a descobrir coisas 
ocultas e remotas. Este fenômeno foi desde logo atribuído 
à intervenção dos deuses infernais, que tomavam conta da 
Pitonisa e por cuja boca falavam. .

Esse efeito dà influência de certos gases para produzir 
alucinações da vista e do ouvido, eu, mesmo pude experi
mentá-lo no caso curioso que passo a referir.

Um jovem amigo meu veio visitar-me uma tarde e me 
disse: “Padre, o Sr. crê em assombrações?” — Creio Sim, 
respondi rindo; se, ao dobrar uma esquina, me assaltasse 
um indivíduo com um revólver na mão e me dissesse: a 
bolsa ou a vida, o susto que me pregaria seria maiúsculo. . .
— “Não, Padre; refiro-me às aparições, aos ruídos, que 
às vezes se ouvem em algumas casas” . . .  — Não tenho a 
menor dificuldade em admitir que em algumas ocasiões a 
gente veja ou ouça coisas semelhantes. — “De sorte que/ 
o Sr. crê nos espíritos?” — Devagar, amiguinho, respondi- 
lhe; uma coisa é eu crer que a gente possa ver fantasmas 
ou ouvir ruídos, e outra é atribuir eu essas coisas aos es
píritos. — “Pois se não são os espíritos, quem pode ser?”
— Há muitas causas que podem produzir semelhantes efei
tos, — “Bem, Padre; o Sr. gostaria de presenciar um des
ses fenômenos?” — Tenho visto muitos, mas sempre me 
acho disposto a observar essas coisas; aprende-se sempre 
experimentando pessoalmente. — “Se assim é, rogo-lhe ve
nha est noite à minha casa, e oxalá não se vá espantar 
tanto como me sucedeu a mim a primeira vez que ouvi uns 
passos que iam e vinham a pouca distância de onde eu 
estava sentado estudando”. — Interessou-me o assunto e 
comecei a fazer-lhe perguntas, tirando a limpo o séguinte:
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Na casa dele havia uh

’As Fraudes Esplrit as Metapsíquicos 2Z5

noite meu amigo se
ponha a estudar. Depois dè algum tempo de ali estar, ge- 
rahnente lá pelas onze horas, súbitamente, sem que ele se 
pudesse explicar o que se passava, começava a ouvir uns 
passos iguais e lentos, como dè alguém que estivesse pas
seando áo largo do sótão. A princípio pensou ser alguém 
qúè passeava, na parte superior; mas depois se convenceu 
aa não ser isso possível, por haver vários quartos separados 
uns dos outros no andar de cima, ao passo que podia ou
vir com: toda clareza junto a ele õ ruído dos passos e 
segui-los. A princípio acreditara que tudo aquilo era uma 
brincadeira, mas depois convenceu-se de que era um fe
nómeno tão verdadeiro quanto inexplicável. Quando contou • 
ao dono da> casa o que se passava, este sorriu e lhe disse: 
Nlo é o Sr. o primeiro com quem sfucede isso. Eu vi uns 
"fantasmas, e outras pessoas viram a mesma coisa que eu.

Assustado com aquela declaração, meu amigo veio ter 
comigo para pedir-me lhe explicasse o fenômeno e fosse 
com ele, caso duvidasse do fatd. Com estes antecedentes fui 
cora meu amigo, e depois de observar detidamente a po
sição dos quartos superiores e inspecionar o sótão, tendo 
fechado cuidadosamente janelas e portas, sentei-me a con
versar com meu amigo, à espera dos duendes. Eu já tinha 
formulado a minha teoria, pensando num Caso análogo 
oeojrido em Boston. Seriam oito e meia da noite quando 
nos fechamos no sótão, e coisa de uma hora depois mèu 
amigo repentinamente mudou de fisionomia e com voz tré
mula me disse: “Já estão aqui”. — Quem?, perguntei-lhe 
sorrindo. — “Os passos. . .  os passos, não está ouvindo,
Padre?” ---- Escutei com atenção, mas não ouvi nada. —
“Lá vêm eles, não está ouvindo, Padre?” — Não, filho, não 
ouço nada. — “Agora vão em direção à janela... agora 
voltam, passam entre nós d o is ...” — Decididamente, não 
ouço nada. Mas, bem rfão havia eu dito estas palavras, eis 
que, na penumbra em que nos achavámos, pois nos alumia
va só iuna lâmpada elétrica pequena, vi a poucos passos 
de mim uma espécie de nuvem branca, que, seguindo a di
reção dos passos indicada por meu amigo, ia tomando uma 
forma corpórea, ainda que vaga. Não pouco emocionado, 
tomando meu amigo pelo braço, disse-lhe eu: Não está ven
do n a d a? ... — “Não, Padre, mas continuo ouvindo os 
passos”. — Pois eu estou vendo aqui, movendo-se ágòra
Fraude* Espiritas —  13
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em direção à porta, uma cowSrbranca, como se alguém 
èstivesse envolto num lençol. — “Não vejo nada”, repetiu 
ele tremendo. O temor que se apossara do meu amigo pa
receu causar-me uma reação, pois em vez de continuar per
turbado recupere? meu sangue frio e, certo já do que era 
aquilo, fui à janela próxima, abri-a de par em par, e, di
zendo a meu amigo: Respire fortemente, fiz outro tanto. 
Nesse instante deixei de ver a forma branca e meu amigo 
deixou de ouvir os passos. Soltei uma gargalhada, que ale
grou o meu companheiro, e disse-lhe: Como tinha pensado, 
aqui tem você os efeitos do óxido de carbono, respirado 
ém pequeníssima quantidade. Com efeito, havia no sótão 
uns dois barris onde se fermentava o suco da uva para 
fabricar o vinho. Sem dúvida, acrescentei, a fermentação 
produz, além do anidrido carbónico, uma quantidade pe
queníssima de óxido de carbono sumamente deletério, que, 
aspirado em quantidades infinitesimais, pode produzir alu
cinações. Ademais, como observei depois, havia no sótão 
contíguo uma máquina movida a “gás pobre” . Em você 
produziu uma alucinação do ouvido e em mim da vista. 
Enquanto você ouvia os passos, eu via o fantasma, que você 
não percebia como eu não percebia os passos. Ao respirar
mos o ar fresco, o envenenamento desapareceu. Aconselho- 
lhe que não continue estudando neste lugar, para não su
ceder que os gases aumentem e o envenenem deveras; ou, 
pelo menos, tenhà cuidado de que o sótão esteja constan
temente ventilado. O caso de Boston havia-rfle sugerido a  
possibilidade de uma alucinação devida a algum gás. Ao 
ver os barris, pensei desde logo estar ali a causa; mas, 
na verdade, não esperava ver fantasmas. Julgava que tam
bém ouviria os passos como meu companheiro. Não há, 
pois, que admirar-se de que a aparição do fantasma me 
tenha emocionado a princípio, mais do que eu esperava.

E aqui temos um caso duplo de alucinação por meto 
de um gás que, influindo no sistema nervoso dé ambos, pro
duzia em meu companheiro uma alucinação dó ouvido, en
quanto que em mim afetava sòmente os centros visuais. Este. 
fenômeno, que meu companheiro para logo batizou como 
espirita, como o teriam feito muitos sábios vujgares, para 
não citar o vulgo ordinário, nada tem que ver com os es
píritos, é um fenômeno fisiológico, devido a uma intoxica-
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Ção. Nossa explicação pode dar a chave de outros fenô
menos análogos.

Fica, pois, comprovado que a alucinação provocada 
pertence à psicologia experimental ou à Patologia, e que 
considerada em. si mesma não ê um fenômeno metapsíqui- 
co no sentido em que-nós o tomamos. Os loucos padecem 
alucinações frequentes, sobretudo do ouvido; como os ébrios 
com “delirium tremens” e os marihuanos sofrem alucina
ções tremendas da vista.
r Isto-não impede que, em alguns casos, se manifeste 
na alucinação o fenômeno metapsiquico, ou, o que é o mes
mo, que “apareça nela a influência diretriz de um agente 
intelectual oculto”, isto é, que a alucinação encerre uma 
verdadeira mensagem inteiramente independente da mente 
do médium, que é apenas, a causa instrumental do fenô
meno. Tal seria, por exemplo, a Clarividência (no caso de 
estar demonstrada a sua existência), a qual se supõe ser 
uma faculdade “supra-normâl” que permite ao “vidente” 
ver pessoas e sucessos “à distância”, quer no espaço quer 
no tempo, sucessos e pessoas dos quais o médium não pode 
ter conhecimento pelo conduto normal dós sentidos.

Os sonhos que, como dissemos, são uma forma de alu
cinação, em muitos casos podem ser “o veiculo” da mente 
intelectual oculta, para a produção do fenômeno em questão. 
Enquanto nãó “encerrem” uma verdadeira mensagem (como 
adiante explicaremos), “os sonhos” pertencem ao dominio 
da psicologia, ou ao da Patologia se são mórbidos, e de 
modo algum podem considerar-se como fenômenos meta- 
psíquicos no nosso sentido. -

No capítulo seguinte trataremos de outra série de fe
nômenos, bem conhecidos por psicólogos e alienistas, que em 
$i não são fenômenos metapsiquicos, mas que em muitíssi
mos casos estão intimamente relacionados com a manifes
tação destes fenômenos. '

15*
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Capitulo XII.

Automatismo.

Por açãp automática se entende, em geral, aquela aÇão 
que não é o resultado da vontade consciente. As funções 
da vida orgânica são consideradas “automáticas”. A cir
culação do sangue, por exemplo, é uma ação automática, 
visto não ser resultado da intervenção da vontade consciente. 
Estes movimentos caem diretamente sob o domínio da Fi
siologia. #

Quando uma ação perfeitamente consciente a princí
pio, pouco a pouco, pela repetição dos atos, chega a for
mar um hábito e se executa com facilidade sem que já re
paremos no que fazemos, também se lhe chama automática. 
Esta espécie de automatismo é bem conhecida de "todos. 
Uma pessoa começa a manejar um automóvel. A princípio 
todas as suas ações são conscientes; porém» quanto mais 
ela se exercita, nota que já executa muitas delâs sem re
parar, até que enfim maneja de maneira automática. O mes
mo se dá na aprendizagem do piano, de um idioma, eic; 
Estas ações dizem-se “automáticas”. Geralmente, todos nós 
andamos “automàticamente”; mas, quando o solo está, por 
exemplo, muito escorregadio e temos medo de cair, pomos 
nossa atenção no lugar onde pisamos, o qué faz com que 
o nosso andar já não seja automático, como a princípio.

Passando um pouco mais além, quando vemos que âl- 
gumas pessoas, estando perfeitamente adormecidas, não sò- 
mente falam, mas também, como os sonâmbulos, andam f ' 
chegam mesmo a escrever, sem se darem conta do que fa- 

' zem, dizemos qUe procedem automàticamente.
Todas estas ações, do mesmo modo que as que pra

tica um pessoa em estado hipnótico ou em transe, chamam- 
se automáticas e são fenômenos naturais muito conhecidos 
dos que se dedicam ao estudo da Psicologia Experimental, 
do Hipnotismo, etc.
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Os Psiquistas, qué de maneira especial se hão dedi
cado ao estudo do automatismo, dividem este em “sensó
rio” e “motor”. Quando, por meio de uma esfera de cristã) 
•se “provoca” num indivíduo uma alucinação da vista, ou 
por meio de um búzio % provoca uma alucinação do ou
vido, chamam a este fenômeno “automatismo sensório”.

O automatismo “motor”, segundo eles, consiste nos 
movimentos (não reflexosí) de, um músculo ordinàriamente 
dirigido pela vontade, executados em estado de vigília, mas 
não controlados pela vontade consciente, como de ordinário. 
Assim, pois, quando por exemplo uma pessoa tomà Um lá
pis entre os dedos è deixa a mão e o braço sem controle 
algum, e apesar disso o lápis# guiado pelo mão, escreve 
alguma coisa, diz-se que essa escrita é “automática”, e este 
fenômeno, perfeitamente natural, é catalogado entre os do 
“automatismo motor”.

Em casos mais especiais o “autómato” não. só escreve 
mas desenha, embora de ordinário nunca tenha aprendido 
a desenhar; mas, se esse autómato1 procura desenhar cons
cientemente, não pode consegui-lo, ou os seus desenhos são 
muitíssimo mais imperfeitos que os que ele faria automàti- 
camente. Um exemplo deste desenho automático poderá o 
leitor vê-lo na gravura respectiva feita por Mrs. I. com 
uma das mãos, enquanto com a outra desfiava as contas do 
rosário qué rezava com toda devoção, sem atentar no que 
sua mão desenhava.

Outro fenômeno paralelo a este é o da “fala automá
tica” produzido em estado de transe. A quem quiser estu
dar estes fenômenos recomendamos ler a obra famosíssima 
do professor Flournoy intitulada “From Indian to Planet 
Mars”. Este grande Psicólogo teVe ocasião de estudar os 
diversos aspectos do sonambulismo de Miss Helen Smith, 
escrevendo depois o livro citado.

O automatismo não só se produz em estado de transe, 
como também, com muita frequência, em estado de “vigí
lia”, e nota-se de modo especial em diversós estados mór
bidos como o da Histério-Epilepsia.

O automatismo usa-se na atualidade (sem recurso aos 
espíritos) para o estudo experimental de investigação do 
processo mental chamado subconsciente. ■ ! '
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Na maioria dos casos, o qué o autómato escreve são 
lembranças de coisas completamente esquecidas, trechos de 
poesias, palavras e frases de línguas desconhecidas; para 
ele, mas que na realidade são fragmentos que jazem es- 
quecidos na mente inconsciente do autómato.

Para aclarar este ponto mencionaremos um caso que 
nos sucedeu com uma menina de dez anos, a qual sofrera 
uma fratura do crânio por causa de uma queda.

Veio ter conosco uma mulher muito aflita, temendo que 
a filhinha estivesse possessa do diabo, “pois falava em chi
nês”, língua que nunca tinha aprendido. Fomos ver a me* 
nina, e efetivamente por momentos ela se punha a falar 
numa língua para nós desconhecida. — Como souberam vo
cês que ela fala em chinês? perguntamos. — “Padre, é 
porque um chinês que lava a nossa roupa a ouviu falar e 
disse que era chinês. •— Pois chamem-me o chinês, — Den
tro em pouco chegaram dois chineses, à falta de um. — 
Vocês ouviram está menina falar? perguntei-lhes. -r-. Um 
dos chineses fez com a cabeça um aceno afirmativo. — 
Bem, repliquei, perguntem-lhe em chinês quais são as flo
res da Califórnia de que ela mais gosta. — Um. dos chi
neses fez a pergunta, e a menina desatou a falar com um 
desembaraço extraordinário.—  A princípio os chineses co
meçaram a sorrir, mas depois puseram-se muito sérios. — 
Que foi que ela disse? perguntei. — Um dos chineses dis
se: “Duas toalhas de mesa, três fronhas, seis pares de' 
meias, sete lenços...,” e ficou calado. — Porém não disse 
mais nada? insisti. — Um dos chineses não quis responder, 
mas o outro, ao ver que eu tirava o meu porta-níqueis co
mo que para recompensá-los se me dissessem tudo, acres
centou: “Disse outras coisas muito feias, que não me atre
vo a repetir”. Essas eram, sem dúvida, as flores da Cali
fórnia de que a pobre menina gostava. Ela tinha vivido mui
to tempo perto do bairro chinês, e ali, sem se dar conta, 
a pobre criatura aprendera as palavras que, sem saber Ò 
que dizia, repetia automàticamente desde que sofreu a le
são cerebral de que falamos acima.

A Ouija Bòard e a Planchette, tão conhécídas e usa
das por muitos, e que a tantos têm deixado presa de terror, 
por não poderem explicar o fenômeno senão por intervenção 
pretematural, não são senão uma fôrma de escrita automá
tica. Sòmente que o caso da Ouija (das :palavras francesa
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Otii, sim, e alemã Ja, sim; isto é, Sim, sim) a mão não 
escreve, mas por movimentos automáticos leva de um lugar 
ã; outro uma mesinha de tr6s pés em forma de coração, so
letrando as palavras. A principio, enquanto o operador não 
conhece pràticamente o lugar que cada letra ocupa na mesa 
principal, trabalha dificultosamente, mas quando já apren
deu bem o lugar de cada letra (o que se dá com as este- 
nógrafas que escrevem sem olhar para o teclado, ou com 
as pianistas), escreve, isto é, move-se com crescente faci
lidade. A Planchette, que tem um lápis na extremidade de 
Utna platáformazinha móvel, é uma forma mais clara de es- 
çrita automática, visto que o lápis escreve diretamente, não 
colocado entre os dedos como usualmente, mas aderido à 
mesinha sobre a qual se colocam as mãos, de modo que, 
movendo-se estas automàticamente, fazem com que o lápis 
escreva.

Apesar de serem os sonhos um fenômeno tão comum, 
não falta quem em determinadas circunstâncias os atribua 
aos espíritos. Os sonhos, como noutro lugar dissemos, são 
verdadeiras alucinações. Podem ser normais, anormais e pa
tológicos. Entre os sonhos anormais há não poucos em que 
o sonhador se sente “outra pessoa” diversa, por ex. o rei 
da Inglaterra, ou o Papa. Esta “mudança de personalidade” 
é o que se observa com tanta frequência nos dementes; sò- 
mente que estes pobres coitados não sonham isso à noite 
enquanto dormem, porém, “alucinados” completamente e sem 
poderem corrigir esse erro, crêem firmemente serem “o Rei 
ou o Papa”, e agem como se foram tais. Este fenômeno 
observa-se também entre os hipnotizados. Não é, pois, de 
admirar que “em estado de transe” se produza este mesmo 
fenômeno de maneira mais definida e persistente, dando 
origem à formação de uma nova personalidade fictícia, que 
nãõ só se define com toda clareza, mas que persiste nos 
trahses subsequentes. Este fenômeno, perfeitamente natural, 
foi o que deu origem aos espiritistas crerem que o tal per
sonagem é “um espírito desencarnado” que, tomando .posse 
da mente do médium, a controla: donde lhe haverem dado 
o nome de “controle” ou controlador. Os bons senhores não 
refletem em que, assim como nos- loucos “perdura a pseudo- 
personalidade enquanto perdura a desordem cerebral, assim 
também’ nos médiuns (propensos ao desequilíbrio mental)
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pode perdurar %. personalidade secundária sempre que se 
encontrem em estado .de transe, que de um modo ou de 
outro lhes causa uma perturbação cerebral, semelhante á 
dos dementes, apenas sendo parcial e durando únicameeté 
enquanto dura o transe”.

Transe é um estado especial, ainda não bem definido, 
em que o indivíduo, embora aparentemente insensível, se 
acha contudo num estado de grande atividade menta), es? 
tado esse diferente do sono profundo, do estado de coma, 
da catalepsia e da intoxicação. Não é, pois, hipnose, nem 
catalepsia, nem sonambulismo, nem coma, nem embriaguez» 
nem sono normal.

0  transe mediúmnico, de que ànicamente nos ocupámos 
aqui, é caracterizado geralmente por um sono profundo, di
minuição das pulsações e diminuição ou desaparecimento 
dos reflexos. Eventualmente a respiração é menos rápida 
que de cóstume, e noutras é muito fatigante. Às vezes as 
extremidades ficam Completamente relaxadas e em estàdo 
letárgico, quando não estão atuando, como sucede nó caso 
dà escrita automática. Em compensação, a atividade men
tal é muito grande e manifesta-se pelas descrições feitas 
pela pessoa que se acha nesse estado, do que “vê, ouve 
ou sente”. Um dos caracteres mais notáveis deste estado é 
uma suscetibilidade extraordinária à sugestão consciente ott. 
inconsciente. Na maioria dos. casos o médium, ao tomar 
a si, não se lembra do que viu ou disse no transe; mas 
quando este é apenas um semi-transe, então sim, lembra- 
se de não pouco do que viu ou disse.

Neste fenômeno, conquanto em si mesmo produzido pôr 
causas naturais e que na mor parte das vezes só dá a 
conhecer o que a mente inconsciente do médium encerra, é 
todavia onde se observa com mais clareza o verdadeiro fe
nômeno métapsíquiçô, quando este realmente tem lugar, co
mo adiante veremos.

Com isto havemos terminado a primeira parte da nos
sa investigação, dando a conhecer a parte física do fenô
meno metapsiquico, quando este se manifesta por meio de 
“forças conhecidas”. Resta-nos falar ainda da “força” quan
do não è conhecida, o que faremos no capitulo seguinte.

Uma vez que tenhamos estudado esta “força desconhe
cida” e determinado se, apésar da sua origem desconhecida,
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é ela uma força puramente natural ou nlo,-poderemos paa- 
^ r  a estudar “a Mensagem”, na qual o fenômeno radica 
a natureza metapsiquica, como inúmeras vezes temos re
petido.

Resumindo. Temos "varrido para fora” todos os fenô
menos (?) fraudulentos, relacionados com “a parte física 
do fenômeno metapsíquico”. Procuramos explicar como mui
tos fenômenos realmente existentes e não produzidos pela 
fraude, embora sumamente curiosos e interessantes, nada 
têm que ver com os espíritos, se bem que a gente igno
rante e não pouca da que se considera ilustrada creiam 
serem eles produzidos por uma força preternatural. E igual
mente procuramos explicar como ditos fenômenos geral
mente não são metapsiquicos, por carecerem da caracterís- 
tica, isto é, da intervenção de um agente intelectual oculto, 
que é a causa eficiente. Em compensação, procuramos tor
nar patente que tais fenômenos ordinàriamente pertencem ao 
campo da Psicologia experimental, da Fisiologia, da Pa
tologia, etc., deixando a porta aberta para estudá-los quan
do estiverem ligados com “a Mensagem”, pois neste Caso, 
se essa mensagem provier de um agente intelectual oculto, 
distinto do médium, aqueles fenômenos mistos serão verda
deiramente metapsiquicos, em razão da mensagem, e não 
pela parte física dos mesmos.
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“Raps”.

Ao darmos a definição do fenômeno metapsiquico, dis
semos que o mesmo é produzido por forças “alguma^ ve
zes desconhecidas”. Explicamos então a distinção que fa
zíamos entre “a força” por meio da qual o fenômeno se 
manifesta atualmente e a mente desconhecida que dirige 
essa força. 1

Para esclarecer, daremos um exemplo: Num telegra
ma, “a força” que faz funcionar o aparelho é a eletricida
de, mas o agente intelectual que faz atuar dita força de 
modo .a produzir uma mensagem é p operador ou telegra
fista que a envia fazendo funcionar o telégrafo. Este exem-. 
pio indica-nos claramente a diferença entre a força que ope
ra ,e a mente que dirige a força. No fenômeno metapsíqiii- 
co, em muitas ocasiões a força que opera é conhecida. Por , 
exemplo, um médium nos dá uma mensagem (que supo
mos verdadeira) por meio da escrita automática. Neste caso 
teremos de distinguir, conforme havemos indicado, entre a 
força que move a mão do médium e a mente que, dirigindo 
a mão, nos envia a mensagem. No caso citado, “a força” 
que dirige a mão do médium nos é conhecida, é a força mus
cular, posto que “a mente” que faz uso dessa força nos 
seja desconhecida. Ora .bem: se em lugar de recebermos a 
mensagem por meio da escrita automática a recebemos por. 
meio dos “raps” ou pancadas secas que se produzem númá 
mesa de madeira, ao contacto das mãos do médium, não 
sòmente nos será desconhecida “a mente” diretora, como 
também a própria fòrça, pelo controle* da qual ela nos di
rige a mensagem. Suponhamos,' por um momento, que vi
vemos no século XVI e que algum de nós tem na América 
uma estação radiotelegráfica transmissora e na Espanha 
uma estação receptora, conhecida únicamente por nossos 
amigos mais íntimos, que guardam a respeito' disso abso-
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.egredo. Suponhamos que uma pessoa em Madrid re-
uma carta anónima vinda na Nau das Índias e, por 

s que o tente, não pode descobrir quem é o autor da 
'ssiva. Por outro lado, por uma noite tempestuosa, es- 
índo em seu próprio quarto, ouve, a desoras, uma voz es- 
entórea que diz vir do outro mundo e que lhe dá men

sagem idêntica à da carta recebida.
Para a pessoa que recebe a carta, “o meio de comu

nicação”, isto é, o correio de então, é perfeitamente conhe
cido, embora lhe seja desconhecida a pessoa que, usando 
dO correio, lhe enviou aquela mensagem. Mas, quando ela 
recebe essa mesma mensagem por meio da voz estentórea 
(rádio) vinda do outro mundo, não só lhe é desconhecido 
0 autor da mensagem, como também “o meio” pelo qual 
lhe foi ela transmitida.

E’ este o -nosso caso quando recebemos a mensagem, 
não por meio da escrita automática (fenômeno para nós 
jâ conhecido)', mas por meio dos “raps” ou pancadas secas 
produzidas na madeira, ao contacto das mãos do médium, 
fenômeno cuja natureza ainda não conhecemos.
! Dos fenômenos “físicos” conexos com os metapsíqui- 
cos, o único cuja "honrada” existência está sufícientemente 
demonstraria para podermos proceder ao estudo dele sem 
^iiq4vçl temor de sairmos logrados, é o dos “raps” ou pan
cadas secas produzidas na madeira ao contacto das mãos 
do ̂ médium. Por esta razão dedicar-lhe-emos um capítulo 
especial, com o objetivo de averiguar se tais “raps” são 
produzidos por uma força puramente natural ou por uma 
força de origem “preternatural”, quer dizer, incognoscível e 
incontrolável para nós os mortais.

A natureza das'forças físicas, como a eletricidade, o 
magnetismo, etc., por mais que o homem tenha querido 
aprofundá-la, até agora nos é desconhecida, se bem que tais 
forças sejam “controláveis” por nós. Há outras forças que, 
embora incontroladas, e quiçá incontroláveis, são de tal na
tureza que não só pudemos descobrir algumas das leis que 
as regem,, como também, baseados nestas, podemos predi
zer com toda certeza como e quando se verificarão alguns 
dos fenômenos por essas forças produzidos. Tal é o caso 
da Gravitação. Esta força não é controlável por nós, mas,
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tendo descoberto algumas das suas leis, podemos p >. 
cpial será, por éx., a trajetória'de um projétil.

Pois bem, por forças naturais entendemos aqui aq; • 
que de um modo ou doutro caem debaixo do nosso c ' 
trole, ou então cujas leis, pelo menos em parte, já for*' 
descobertas, conquanto não as possamos controlar direta 
mente. • ,

Mas, antes de passarmos adiante, digamos em que 
consiste o fenômeno dos “raps”. Falamos "únicamente” dos 
raps por contacto.

Quando um médium põe as mãos sobre uma mesa de 
madeira seca, deixam-se ouvir com alguma frequência (nem 
sempre), e ao cabo de bom lapso de tempo uns ruídos se
melhantes a pancadas secas que parecem ter origem no in
terior da madeira da mesa. Em certas ocasiões esses “raps” 
aumentam cohsideràvelmente de intensidade e parecem mu
dar de posição, movendo-se de um ponto a outro. Ésta é 
a parte física do fenômeno, que é só a de que nos ocupa
remos presentemenfe. Cumpre, porém, advertir que, se nos 
damos o trabalho de estudá-lo, é porque este fenômeno 

. frequentemente está unido com “a Mensagem”, isto é, por* 
meio desses golpes se recebem mensagens de caráter muito 
especial. Há vários meios ou chaves para receber essas 
mensagens. Por exemplo: Uma pessoa vai repetindo ètit 
voz alta as(letras do alfabeto, a, b, c, d . . .  e ao c h e g a r^  
“d” ouve-se uma pancada seca. Começa-se outra vez o a£ 
fabeto, a, b, c, d, e . . .  outro “rap”. Repetição do alfábetó, 
a, b, c, d . . .  novo golpe. Outra repetição.. .  "o”. A pa
lavra será dedo. Outras vezes combina-se dar valor númé- 
rieo às letras: "a" vale um; “b” vale dois; “c” três; etc. 
Ouvem-se os golpes: 6-17-9-14, e isto é frio.

Com estes antecedentes, procedamos à discussão do 
cáfco, dando algumas prenoções que' esclareçam o estado 
da questão. _

Neste fenômeno, o mais bem comprovado de quantos 
fenômenos fisico-metapslquicos existem, consideraremos pri
meiramente a natureza da força que o produz. Pergunta
mos: A força que produz os “raps” é uma força natural 
ou preternatural? Em termos mais explícitos: A força que 
produz os “raps” é originada por um agente não encar
nado (o diabo), por um agente desencarnado (a afana de
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um defunto), ou é a manifestação de uma força, digamos, 
como a eletricidade, o magnetismo ou outra qualquer, mas 
de origem puramente natural? Antes de responder a esta 
pergunta, fazemos notar que: 1) tratamos única e exclu
sivamente, da força, e não da mente que dá a mensagem;
2) tratamos única e exclusivamente dos “raps” por con
tacto, e não dos que sem esse contacto se possam pro- 

- duzir; 3) tratamos de averiguar a causa ordinária e cons
tante desse fenômeno, sem nos metermos a averiguar se 
há ou não outras causas extraordinárias ou variáveis que 
possam produzi-lo. Para me explicar tnejhor, suponhamos 
que se trata de investigar a causa ordinária e constante 
do raio. Esta causa constante e ordinária é a eletricidade, 
sem que discutamos poder o raio ser produzido por uma 
causa extraordinária, como seria pela intervenção de um 
agente preternaturai. Assente isto, propomos aqui a nossa 
tese.

“A causa ordinária e constante que produz os “raps” 
por contacto é uma força de origem puramente natural”.

Esta tese, que tem por adversários os que sustentam 
'serem tais “raps” produzidos pela intervenção do diabo ou 
das almas dos defuntos, sustentamo-la como probabilissi- 
ma pelo,menos, em vista das anexas provas.

1) Primeira prova. — Os “raps” por contacto (não 
falamos aqui de movimentos) até o presente não se pro
duzem em objetos de metal, etc., mas sim em objetos de 
madeira, como mesas, cadeiras, etc.

Ora, se fossem produzidos por uma causa preternatu- 
ral, deveriam produzir-se indistintamente em objetos de 
qualquer substância.

Logo, não restando outra explicação, os “raps” por 
contacto são produzidos por uma força puramente natural, 
seja qual for a natureza desta, coisa que não tratamos de 
discutir.

A menor deste silogismo é evidente para os sustenta- 
dores das teorias dos agentes não encarnados ou desen
carnados; pois, se esses espíritos podem operar numa subs
tância, não se vê por que razão não possam operar noutra 
análoga. E se, por exemplo, não podem operar sobre o 
alumínio do mesmo modo que operam1 sobre a madeira, a 
eles lá compete demonstrar o porquê desta diferença.
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A maior está comprovada pela experiência, coíbo o in
dicaremos nos experimentos que temos realizado e que men
cionaremos mais adiante. 1

2) Prova segunda. — Consta pela experiência que, en
quanto os “raps” por contacto se produzem quando este é 
direto, quer dizer, quando as mãos do médium tocam ctí- 
retamente a madeira da mesa, os mesmos cessam logo que 
se interpõe entre as mãos do médium e a mesa um pand, 
uma placa de vidro, uma lâmina metálica, etc. Ora, se fos
sem os espíritos não encarnados ou desencarnados os au
tores dos “raps”, estes continuariam, embora não houvesse 
contacto imediato. Logo, os “raps” são produzidos por uma 
força natural, que em certas condições opera e em outras 
não. /

3) Prova terceira. — A intensidade do sòm produzido 
pelos “raps” está em razão inversa da densidade da ma
deira de que é feita a mesa. Isto é, em menor densidade 
da madeira “raps” mais fortes, e em maior densidade “raps” 
mais fracos. O ra ... Logo...

4) Quarta prova. — A intensidade dos “raps” está em 
razão direta da sequidão da madeira da mesa. Isto é, quan
to mais seca estiver a madeira, de tanto maior intensidade 
se produzem os “raps”, diminuindo essa intensidade com 
a humidade, até . o ponto de desaparecer por completo quan
do a madeira está muito húmida. O ra ... Logo... v;

As experiências que a seguir mencionamos e que forant 
praticadas em condições que excluíam a fraude, podem re
produzir-se para se adquirir certeza da sua veracidade. Fa
zemos notar que médiuns que produzam “raps” por contacto 
não são comuns. Os que produzem movimentos de mesas 
(dos quais aqui não tratamos), são os mais comuns. Essas 
experiências foram realizadas com três médiuns distintos, 
todos pessoas de inteira confiança.

O experimentador, para evitar qualquer complicação 
mesmo inconsciente, nunca dava conta ao médium da ex
periência que pretendia fazer, nem de se fora satisfatório 
ou não o resultado, resguardando-se de tirar em presença 
dele qualquer conclusão. As condições de luz foram sempre, 
perfeitamente aceitáveis: quer dizer, trabalhava-se numa 
peça iluminada por uma lâmpada elétrica, como as que se. 
usam nas saldas, velada por um quebra-luz de seda trans
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parente; de modo que todos os assistentes se podiam ver 
perfeitamente. O operador não tinha assento fixo com os 
qwe se sentavam ao redor da mesa, os quais ordinàriamen- 
te.eram quatro: dois homens e duas senhoras, sentados al
ternadamente. O observador ficava inteiramente livre para: 
verificar, a qualquer momento dado, não haver, fraude al
guma, para o que tinha uma lâmpada elétrica que usava 
pára inspecionar a parte inferior da mesa. O que vamos;' 
dar é “um resumo” de muitas experiências verificadas no 
espaço de mais de seis anos. Nessas experiências mudou- 
se de médiuns, de mesas, de quartos e de assistentes, ob- 
tèndo-se constantemente os resultados indicados, sempre- 
que se apresentavam os “raps”. Porque importa fazer no
tar que este fenômeno não se apresenta sempre que se de
seja, não só por isso a que poderíamos chamar “falta de 
poder no médium”, porque, como dissemos, nem todos po
dem produzi-los, como também por outras causas inteira
mente ignoradas para o observador. Uma coisa podemos- 
assegurar, e é que, quando os “raps” se apresentam, estão» 
sujeitos às variações de que falamos anteriormente, isto é: 
1) Ao passo que se obtêm “raps” em mesas de madeira,, 
não se tem podido conseguir que se apresentem em mesas 
metálicas, ou dè madeira cobertas por uma lâmina de már
more, de vidro, etc. — 2) Os “raps” diminuem de inten
sidade quando aumenta a densidade da madeira de que a 
mesa é feita. — 3) O estado higrométrico da madeira in
flui na produção dos “raps”, diminuindo estes, até extin
guir-se, à medida que é maior a humidade da madeira da 
mesa.

Série de experiências. Mesa de madeira branca, isto é,. 
madeira de pinho comum e corrente, sem verniz. Dimen- 
sêes da mesa: 40 polegadas de comprimento, 20 de largura 
é 30 de altura, figura retangular. Quatro operadores, con
tando a médium, que tinha dois homens, um em cada lado, 
e uma senhora em frente, ocupando com amplitude os qua
tro lados da mesa. Chão de madeira. Luz: uma lâmpada 
elétrica no ângulo oposto. Visibilidade: perfeita. Tempo: de 
oito às onze horas da noite.

Numa série de 200 sessões nas circunstâncias indica
, das, obtiveram-se com o médium W. em cinco sessões mo
vimentos da mesa (dos quais aqui não tratamos), de in
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tensidade muito grande, mas não se obtiveram “raps”, se
não apenas em cfuas sessões. Os “raps” foram fracos em 
geral. Ao interpor-se uma lâmina de cobre entre à mesa 
e as mãos do médium, os “raps” desapareceram por com
pleto, tornando a aparecer, embora mais tênues do que 
antes, quando se tirou a placa e se voltou ao contacto <fi- 
reto. Em nenhum caso houve contacto entre as mãos dos 
presentes e as do médium.

• Com o médium R., em dez sessões, em circunstâncias 
análogas, obtiveram-se “raps” em todas as sessões, se bem 
que fosse preciso aguardar mais de uma hora para que 
eles começassem a aparecer. Os “raps” iam aumentando 
de intensidade conforme passava o tempo, chegando ao seu 
máximo por volta das dez e meia ou onze horas, cessando 
de repente, sem que pudessem tornar a provocar-se nessa 
mesma sessão. Operou-se primeiro sobre uma mesa de pi
nho nas condições indicadas, e logo se passou a uma mesa 
circular de nogueira, ligeirissimamente envernizada, e sus
tentada por uma coluna muito sólida, que descansava so
bre quatro pés. Enquanto sobre a mesa de pinho os “raps” 
chegaram, em seis sessões, a uma intensidade tão grande 
como se se batesse com um martelo na mesa, na de no? 
gueirá eram apenas audíveis a princípio, chegando em três 
sessões a uma intensidade mediana. Os “raps” produzido* 
na mesa de pinho, mesmo nos momentos de maior inten
sidade, desapareceram ao colocar-se entre as mãos dos ope* 
radores e a mesa um tapete de pano verde. Igual resultado 
se obteve interpondo uma lâmina de vidro. Não se pude
ram obter “raps” de nenhunta espécie numa mesa com co
berta de mármore e pés de bronze. Igualmente foram inú
teis os esforços para produzir “raps” numa levíssima mesa 
de alumínio. Em duas sessões, havendo o observador in
troduzido vários pregos na mesa de pinho sem que disto ti
vesse notícia nenhum dos circunstantes, o som dos “raps” 
diminuiu consideràvelmente, ao passo que noutra , mesa 
igual, mas sem pregos, eles se produziram com fórça extra
ordinária, durante a mesma sessão. Em duas sessões o ob
servador pôs uma cinta de cobre, ,de uma polegada de lar- 
gúra, em volta 4a parte interior da mesa de pinho, e no
tou-se uma diminuição notabilíssima na intensidade dos 
“raps”, ao passo que continuavam normais em outra mesa
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semelhante de pinho, mas sem a cinta de cobre. Numa ses
são, tendo sido usada durante o dia, na cozinha, a mesa 
de pinho, e estando por causa disto bastante húmida, não 
se puderam conseguir “raps”, ao passo que na sua com
panheira eles se produziam com intensidade pouco comum. 
Os “raps” obtidos pelo mesmo médium nas mesmas ses
sões, sobre uma mesa de nogueira e sobre outra de acaju, 
resultaram muito menos intensos do que na de pinho. A 
interposição de um lenço, de um pano, de uma lâmina de 
cristal, de lata ou de cobre entre as mãos e a mesa dava 
fim instantâneamente à produção dos “raps”.

Com o médium S. cinco sessões. Os movimentos pro
duzidos por este médium numa mesa de jantar grande, de 
seis pés, foram verdadeiramente extraordinários (se bem 
que agora não nos ocupemos de movimentos). Nessa mesma 
mesa produziram-se, em duas sessões, “raps” sumamente 
fortes, tanto que se podiam ouvir a grande distância. Estes 
“raps” cessaram no momento em que entre as mãos do 
médium, que operava sòzinho, e a mesa, se interpôs um 
guardanapo, tornando os “raps” a aparecer quando o con
tacto foi imediato. Esta sessão teve lugar na sala de jantar 
de uma casa estranha'ao médium e com a luz comum. O 
médium, como dissemos, operava sòzinho, para dar ao ob
servador e a dois companheiros seus, únicas pessoas pre
sentes à sessão, oportunidade de observarem o fenômeno, 
cada um por um lado distinto. Tendo-se colocado sobre a 
mesa grande da sala de jantar uma mesinha de madeira, 
de um pé de altura, e pondo o médium as mãos sobre esta, 
começaram a ouvir-se “raps" tão fortes na mesa pequena, 
que esta parecia ir fazer-se em pedaços. Um lenço de seda 
interposto entre as mãos do médium e a mesinha pôs ter
mo aos “raps”, que tornaram a aparecer ao renovar-se o 
contacto direto. Trocada esta mesinha por outra igual, mas 
perfeitamente humedecida na sua parte interior, os “raps” 
apareceram muito fracos e logo desapareceram por completo.

Com as experiências mencionadas cremos ficarem pro
vadas as maiores dos nossos quatro silogismos, e assim 
damos por demonstrada a nossa tese, em que sustentamos, 
como opinião probabilissima pelo menos (contra os que 
sustentam que é o diabo ou são as almas dos defuntos),
Fraudes Espiritas —  16

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


242

que a causa ordinária e constante que produz os “raps” 
por contacto é uma força de origem puramente natural.

Se algum químico anuncia ter descoberto o meio de 
fabricar o ouro sintético, o público bem pode rir-se, pois 
não o há de crer sob sua palavra; mas, se juntamente ele 
publica o processo para obter sintèticamente o precioso me
tal, de sorte que quando queira possa reproduzir a expe
riência, ninguém tem direito de troçar do químico, enquan
to não tiver reproduzido cuidadosamente todo o processo 
sem obter o resultado anunciado. De maneira análoga, ha
vendo nós dado uma relação circunstanciada de como os 
“raps” por contacto aparecem ou desaparecem, aumentam 
ou diminuem segundo as circunstâncias, e sendo este ex
perimento reproduzível, não se tem nenhum direito de ne
gar os fatos aqui anunciados enquanto não se tiver ope
rado por si mesmo repetidas vezes com as devidas precau
ções, sem obter o resultado indicado. Para concluir esta 
primeira parte do nosso estudo, vamos aduzir algumas ob
servações que fizemos durante os experimentos.

Os “raps” por contacto não conseguimos que se pro
duzam durante o dia, embora o quarto de operações esteja 
perfeitamente escuro.'Durante o eclipse total do sol verifi
cado em 1924 fizeram-se experiências para obter “raps”- 
no território onde se verificou o eclipse, mas sem' resultado 
algum, a não ser numa chapa fotográfica de uma máquina 
colocada no quarto perfeitamente escuro onde se verificava 
o experimento ter aparecido a cabeça do médium rodeada 
de um nimbo. Mas, não sendo agora este fenômeno objeto 
de nosso estudo, dele não fazemos conta alguma. Os “raps” 
não se produziram. Portanto, a noite “parece” auxiliar a 
produção deste fenômeno, que se obtém perfeitamente com 
luz artificial. Não deve isto estranhar-nos, desde o momen
to que se trata de um fenômeno puramente natural, quando 
sabemos que na propagação das ondas do rádio se ob
servam anomalias semelhantes. Quanto mais tarde se ope
ra, tanto mais fáceis de obter “parece” que são os fenô
menos, sobretudo se se esteve trabalhando antecipadamente. 
Os “raps” aparecem mais fàcilmente “quando se aquece a 
mesa”, quer dizer, quando se leva operando sobre ela al
gum tempo. Fenômeno semelhante costuma também obser
var-se nas válvulas do rádio, que trabalham melhor depois 
de se terem aquecido por algum tempo. Para a.produção
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deste e de outros fenômenos análogos, tem-se notado in
fluir muito que o médium esteja “num estado de ânimo es
pecial”, num “mood”, como 'dizem em inglês. Estado de 
ânimo que se cria ou se fomenta por meio da penumbra, de 
pensamentos tristes, de música monótona e de outras coisas 
que tais. Também temos notado que, assim como “antes 
de principiar” a manifestação destes fenômenos a escuridão 
ajuda muito, uma vez que ele começa a desenvolver-se in
flui pouco a luz artificial, de qualquer gênero que seja.1

Com isto damos fim à primeira parte deste estudo, ten
do demonstrado, na medida em que no-lo permite a altura 
dos nossos conhecimentos na atualidade, que a parte física 
dos “raps” pqr contacto é devida à intervenção de uma for
ça puramente natural. Resta-nos ainda por discutir e estu
dar a parte mais difícil e importante dos fenômenos meta- 
psíquicos, a Mensagem, que pressupõe a intervenção de 
uma mente, distinta da do médium, sendo a primeira a ver
dadeira causa eficiente do fenômeno, ao passo que a mente 
inconsciente do médium é apenas a causa instrumental.

Conquanto nesta questão dos “raps” ou golpes secos, tenha 
havido muitíssima fraude, começando pelas Fox, todavia, como ha
vemos Indicado, o fenômeno existe. Nem se julgue pretendermos 
nôs que a força que os produz seja coisa sumamente misteriosa, 
apesar de parecê-lo. Se o leitor se der o trabalho de ter o nosso 
Mêndice “A Maravilha de Geórgia”, verá como Lulu Hurts, a  prin
cipio sem se dar conta ela mesma, produzia esses “raps” por con
tacto, Como ela explica muito bem, eles são o resultado (pelo 
menos em alguns casos) da insensível dilatação da madeira, devi
da ao calor das mãos e à pressão inconsciente destas sobre a 
mesa. Se se lhe admitir a explicação, não restará dúvida de que 
(pelo menos) alguns "raps” por contacto têm origem totafcnente 
natural, embora inconsciente. Vêm, assim, a reduzir-se a uma for
ma, poeto que estranha, da escrita automática.

16*

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


t

Capítulo XIV.

Em Plena Idade Média. .

A cena passa-se há vários séculos em Oxford, Ingla
terra.

E’ uma sala abobadada, larga e sombria, em cujo fun
do se alça uma enorme chaminé onde ardem grandes tron
cos de árvores cujas chamas, avermelhadas e azuladas, a 
um tempo meio aquecem e meio iluminam os vários grupos 
de alquimistas, filósofos e teólogos que ali se acham re
unidos, discutindo acaloradamente. -

No meio do quarto, sobre as frias lajes do pavimento, 
acha-se o corpo de delito ou, por melhor dizer, o objeto 
da discussão. E’ uma caixa de madeira de pé e meio de 
altura, um tanto alongada e estreita. No seu interior con
tém sete' botelhas das quais sai uma luz fuliginosa que ilu
mina uns carretéis de arame colocados em torno delas. Na 
parte inferior há uma espécie de caixas de flandres ligadàs 
umas a outras com arames. A tampa, que se abre em sen
tido vertical, contém igualmente um grande aro de arame 
enrolado. Uma roseta móvel onde há vários números, dé 
um a cem, gira à vontade, produzindo os efeitos maravi
lhosos que são o objeto da discussão. Daquela caixa saem 
sons musicais de admirável harmonia; porém, o que mais é, 
sai dali a voz humana, vozes de pessoas que falam em lín
guas diversas. Seus discursos, sobre temas filosóficos, teo
lógicos e científicos, são verdadeiramente surpreendentes. 
Este é o fato inegável, cuja explicação mantém justamente' 
perplexos aqueles homens, entre os quais se encontram al
guns dos mais sábios de sua época.

“Como é possível explicar que desta caixa, na qual só 
há umas botelhas de vidro e uns carretéis de arame, pos
sam sair sons coordenados, verdadeiros discursos? Como é 
possível explicar que só com dar volta a uma roseta, no 
número 35 se ouça música instrumental, e no número 37 se
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ouça uma pessoa que está falando em Paris, conforme ela 
mesma afirma? Não, não há proporção entre umas botelhas 
de vidro e uns arames e a produção coordenada de um dis
curso ou de uma cantiga. Por outro lado, é indubitável'que 
aqui há um ser inteligente que dirige tudo isto; e, como, 
“aplicando activa passivis”, o diabo pode produzir este e 
outros efeitos maravilhosos, não há dúvida, repito, que tudo 
isto é uma trama diabólica”. Assim falava um dos sábios 
mais autorizados daquela reunião.

“Conquanto vossa opinião seja muito provável e digna 
dé respeito pela autoridade de quem a sustenta, parece-me 
que no caso presente há outra explicação, tão provável 
pelo menos como essa”. Assim falava outro sábio, cuja ves
te negra ponteada de estrelas fazia que ele se perdesse por 
entre as sombras, destacando-se sòmente os pontos bri
lhantes da sua túnica, as longas e finas mãos e a cabeça 
circundada por um nimbo de branquíssimos cabelos.

E qual é essa outra hipótese que o Mestre em Artes 
tem como tão provável? replicou o Doutor em Teologia.

Faz um momento, acabamos de ouvir sair dessa caixa 
uma voz cheia de unção recitando uma das melhores ho
mílias do grande Padre Santo Agostinho. Também não 
será provável que Deus tenha permitido que esse egrégio 
Mestre nos desse pessoalmente tão esplêndida lição? res
pondeu o Mestre em Artes.

Não é nosso intuito fazer que o leitor presencie a 
acaloradíssima discussão originada pela diversidade de opi
niões dos dois grupos, uns defendendo a teoria diabólica 
e outros a espiritista. Deixemo-los disputando, segundo o 
Costume das Aulas, e reparemos noutro grupo que se for
mou em torno da “caixinha falante”. São sómente três as 
pessoas que ousaram acercar-se da “caixinha”. Um deles, 
o mais afoito, está de joelhos no chão e move de um lado 
para outro a roseta misteriosa. Este frade, em cujo olhar 
investigador brilha a chama do gênio, veste o hábito escuro 
de S. Francisco e chama-se Rogério Bacon. A seu lado, 
de pé, seguindo com sumo interesse todos os movimentos 
do franciscano, está um prelado cujas purpúreas vestes de
monstram a dignidade cardinalícia de que se acha investido; 
chama-se Guy le Gros de Foulques. O terceiro é um Obs
curo leigo franciscano, companheiro de Rogério, o qual,
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com grande curiosidade, embora a uma respeitável dis
tância, segue as manipulações do Ousado frade. “Ouça Sua 
Eminência, ouça, esta é a voz de Frei Pedro Peregrino de 
Maricourt, que está explicando Teologia em Paris”, dizia 
Rogério. “Esta é a voz dele, não sé pode duvidar. Ouça 
Sua Eminência; um dos discípulos está fazendo a ele úma 
pergunta. Frei Pedro responde-lhe agora . .., Este apare
lho é maravilhoso, verdadeiramente maravilhoso”.

“Eminência, isto não é obra do diabo”, afirmou Ro
gério com grande convicção; “por mais extraordinária que 
pareça, esta é obra do engenho humano; não foi em vão 
que, ao formar Deus o homem, “creavit illum ad imaginem 
et similitudinem suam” . . .

Enquanto isto se passava em torno da “caixinha fa
lante”, os outros sábios tinham chegado a uma determina
ção comum: “Seja o diabo, o que é certo, — dizia com 
toda autoridade o Doutor em Teologia, — sejam as almas 
dos defuntos, ajudadas pelo diabo, como quer o Mestre, 
que manejam esta caixa endiabrada, deve ela ser destruí
da, e assim terminará a diabólica trama”.

Ao ouvir esta sentença, Rogério olhou para o Cardeal 
como que pedindo auxílio. Este, compreendendo-o bem, 
com a autoridade de que está investido, diz: “Fique Frei 
Rogério incumbido da destruirão dessa máquina infernal, já 
que é o único que se atreve a tocá-la”. Rogério não per
deu tempo; lançou sobre a caixinha a sua capa como que 
para livrar-se do contacto maléfico, e, auxiliado pelo te
meroso leigo, carregou-a para sua cela. Pouco depois ou
via-se um ruído estranho como que de objetos de vidro e 
de madeira que caíam do alto e se faziam em pedaços. 
Rogério tinha atirado pela janela da sua cela ... outra cai
xa, ficando ocultamente com a verdadeira.

Â noite, já alta noite ouvia-se música que saía do quar
to de Rogério, e outras vezes ouviam-se vozes desconheci
das que falavam e cantavam. . .  O que, embora atemorizas
se os sábios, não lhes chamava a atenção, pois era voz co
mum que Frei Rogério tinha pacto com o diabo... E o 
que ele tinha era um aparelho de “rádio”.

Cómo ó leitor compreenderá, o que havemos referido 
não é uma história, mas sim “uma parábola”, com a qual 
pretendemos explicar “o efeito” que teria causado nos ho
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mens mais ilustrados dos passados séculos uma experiên
cia de "rádio”, inteiramente desconhecido como era para 
eles esse aparelho. Manifestando esta experiência a inter
venção de um “agente intelectual oculto”, e não tendo meios 
para conhecer a causa que tão maravilhosos efeitos produ
zia, naturalmente as hipóteses devem ter sido três, já que 
só há três classes de agentes intelectuais. Uns são os es
píritos angélicos, bons ou maus, aos quais se pode chamar 
"espíritos não encarnados”; outros são as almas dos de
funtos ou espíritos desencarnados; e finalmente o ser hu
mano composto de alma e corpo, ao qual chamamos espí
rito encarnado ou atualmente vivente no corpo.

E' coisa muito simples rir-se da “credulidade” dos nos
sos antepassados; de nós rirão também os das gerações vin
douras ao saberem que, “vendo nós uma mesa sobre a 
qual se punham as mãos” dar mensagens perfeitamente co
ordenadas, por meio de pancadas secas, atribuíamos este fe
nômeno ao diabo ou às almas dos defuntos. A parábola 
da “caixinha falante” repete-se presentemente entre nós. 
Pelo que toca a essa classe de fenômenos, estamos ainda 
em plena Idade Média.

Estudamos a parte “física” que acompanha o fenô
meno metapsíquico e vimos que em muitos casos esta for
ça nos é desconhecida, apesar do que procuramos provar 
ser uma força “puramente natural”. Agora vamos estudar, 
não já a força, porém “a mensagem” que por meio dessa 
força (conhecida ou desconhecida) nos envia “o agente 
intelectual oculta”, causa principal do fenômeno meta
psíquico.

Suponhamos como perfeitamente autenticada, com o 
fim de discuti-la, a seguinte mensagem que pressupomos 
ser verdadeira.

Antônio vai’ perguntar a um médium e este lhe diz:
“Quando o Sr. tinha sete anos, roubou um anel de 

sua tia.
“Esta descobriu-o afinal, e perdoou ao Sr. depois que 

o Sr. lhe restituiu o objeto roubado. Desse fato ninguém 
teve conhecimento senão o Sr. e sua tia”.

Eis aí a mensagem que pressupomos perfeitamente au
têntica, com o fim de discuti-la.
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, Neste momeRto não nos importa que dita mensagem 
tenha sido dada por meio da escrita-automática, dos “raps” 
ou de outro processo qualquer, já que não vamos estudar 
a força pela qual obtivemos a mensagem, mas sim a pró
pria mensagem.

Como se vê, essa mensagem pressupõe “um agente in
telectual” que a tenha dado. Pergunta-se pois: Qual é o 
agente intelectual que deu esta mensagem?

Como já estamos escarmentados com tanta burla como 
temos visto fazer nesta classe de fenômenos, a primeira 
coisa que pensamos é: “Isso foi feito com burla”. Será 
disto, portanto, que primeiro trataremos.

1) Que dizer, dos meios e modos que têm os mé
diuns de enganar o próximo com mensagens, e de como 
se informam. Uma vez afastada esta hipótese no caso pre
sente, que supomos “não ter sido produzido fraudulenta
mente”, passaremos ao segundo ponto.

2) “Foi a mente inconsciente do médium, na qual 
se achava essa notícia”. Falaremos, pois, em seguida das 
mensagens provenientes da mente inconsciente do médium. 
Uma vez que tenhamos comprovado não provir a mensa
gem da mente inconsciente do médium, como o havemos 
postulado, entraremos de cheio a considerar as três teorias, 
únicas possíveis para explicar estes fenômenos, visto pres
suporem a intervenção de um agente intelectual. Não ha
vendo mais do que três espécies de agentes intelectuais, 
não há lugar para mais do que três teorias. O agente in
telectual oculto é:

1) Ou um espírito não encarnado; teoria diabólica; ou
2) Um espírito desencarnado; teoria espirita; ou
3) Um espírito encarnado; teorias naturais.
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Capitulo XV.

Investigações Metapsíqúicas.

A Mensagem. — A Fraude.

Embora, à primeira vista, pareça termos chegado à 
discussão definitiva que deverá esclarecer, na medida do 
possível, a origem do agente intelectual oculto, causa ver
dadeira da mensagem, ainda nos resta algum trecho por 
andar.

A fraude, a inevitável fraude, que como sombra segue 
por toda parte o fenômeno metapsíquico, apresenta-se-nos 
imprevistamente no nosso caminho.

Suponhamos, no caso que vamos analisando, que An
tônio, encontrando em certa ocasião “o anel” que em me
nino roubara à tia, tivesse contado a sua esposa Antônia 
a história do seu roubo infantil. Havendo esta pessoa, além 
do interessado e de sua tia, tido conhecimento do roubo 
do anel, há grandes probabilidades de já ter sido esse in
cidente conhecido por várias outras pessoas, porquanto se
gredo que passa de dois já não é segredo. E há tantos 
meios para chegar ao conhecimento de detalhes como esse, 
aparentemente insignificantes, que mui justamente se pode 
recear não tenha a tal mensagem nada de metapsíquico, 
antes seja o resultado de um truque comum e corrente. 
Atente-se em que não dizemos tenha sido atualmente frau
dulenta (pois, por suposição, não o é) a mensagem de que 
tratamos, mas tão-sòmente alertamos o experimentador para 
que não se vá deixar enganar no caso de Antônio, sem se 
lembrar de ter contado à esposa a história do anel. Assim 
sendo, a proposição que supusemos verdadeira, isto é, que 
“isso só era sabido por Antônio e sua falecida tia”, não é 
verdadeira desde o momento que outra pessoa também o 
sabe.

As razões para desconfiar, quando três ou mais pes
soas sabem do mesmo incidente, embora este pareça intei-
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ramente oculto, poderá o leitor sensato ponderá-las ao fh- 
teirar-se das muitas e sagazes maneiras que os médiuns 
têm para obter seus informes, como vamos manifestar em 
seguida. ” .

Antes de tudo, cumpre ter bem presente que “o efeito 
de surpresa extraordinária produzido por uma mensagem 
versante sobre alguma coisa que consideramos perfeitamente 
secreta, sempre que se ignora a causa de que ele procede”, 
é exatamente o mesmo quer seja produzido por um agente 
preternatural, quer por um meio natural ou por um» treta 
grosseira.

Enquanto só virmos o efeito sem conhecer a causa, a 
sensação de surpresa, de admiração ou de espanto é sempre 
a mesma. Entre os muitos “fenômenos” (?) que eu pro
duzo em minhas conferências, um que geralmente causa 
um efeito de surpresa e mesmo de espanto é o da levitação 
de uma mesa em plena luz. Pois bem: embora os especta
dores estejam prevenidos, sabendo que o que fazemos é 
“pura treta”, naquele momento, não vendo a causa que pro
duz tão estranho fenômeno, muitos espectadores se benzem 
apressadamente, temendo a intervenção diabólica. E a ra
zão é a que deixamos apontada: é que a conexão entre 
aquele efeito e a causa que o produz lhes é inteiramente 
desconhecida naquele momento.

Como consequência deduzimos que “não devemos jul- 
s  gar do extraordinário de uma mensagem pelo efeito ime

diato que em nós produz”. E’ mister deixar passar a im
pressão primeira, ou, como diz a frase vulgar, “impende con
sultar o negócio com os próprios travesseiros”. Doutra sor
te, estando profundamente impressionados pela mensagem, 
que à primeira vista contém algo impossível de ser conhe
cido por meios naturais, ficamos por tal forma sugestiona
dos em favor de uma. causa preternatural, que, embora de
pois venhamos ao conhecimento da verdadeira causa, — 
fraude, por exemplo, — não podemos fàcilmente acabar de 
persuadir-nos de que assim tenha sido, parecendo-nos ain
da provável a intervenção preternatural. O nosso próprio 
orgulho favorece a explicação preternatural, já que nos sen
timos humilhados ao ver que fomos enganados com tanta 
facilidade, por meio de uma artimanha tão óbvia. Que o 
diabo nos tenha engánádo, vã lá; mas que os homens nos 
enganem como a um “trouxa”, por um processo infantil,
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nãb podeiflos engoli-lo, apesar da evidência. A muito custo 
nos conformamos.

Vou referir sucintamente o que me passou com um 
bom amigo na cidade de Nova Orléans. Joaquim, que as
sim se chama o meu amigo, acabava de chegar a essa ci
dade, de - onde devia partir naquela mesma noite. Estava 
eu então lá e nôs encontramos. Tendo ouvido falar muito 
dos fenômenos (?) que eu produzia em minhas conferên
cias, ele empenhou-se muito por que eu fizesse alguns. A 
isto respondi-lhe que, “como eu fazia tudo por meio de 
burlas, não estando preparado não podia satisfazê-lo no 
que me pedia”. Elé não ficou satisfeito com isto, mas eu 
não lhe podia satisfazer os desejos, já que necessitava pre
venir-me e não estava prevenido. Quis ele que eu o acom
panhasse a ver a cidade, e efetivamente saí com ele a 
passeio, apesar do tremendo calor que fazia; eram três ho
ras da tarde. No nosso caminho passamos em frente à casa 
de uma família conhecida, e, tendo que me despedir dela, 
pois eu também ia deixar Nova .Orléans naquela noite, en
tramos por um momento. Aqui Joaquim voltou a instar co
migo para “fazer alguma coisa, ao menos”, e às suas ins-r 
tânciás juntaram-se as da família. Forçado pela insistência, 
pedi um baralho, com a intenção de lhes fazer apenas 
umas sortes, comuns e correntes. Com o pouco que lhes 
fiz, aguçou-se-Ihes a todos a curiosidade, e eles continua
ram insistindo, até trazerem-me ali uma mesa para ver se 
se levantava ao contacto de nossas mãos. “Mas há muita 
luz”, dizia-lhes eu; “para isto precisa-se de um pouco de 
escuridão”, repetia eu para dar alguma desculpa. “Pois en
tão fecharei as persianas”, disse em inglês um dos peque
nos, que não sabia falar castelhano. E assim fizeram. Pu
semo-nos em volta da mesa e, com surpresa de todos, a 
mesa se levantou mais de trinta centímetros do solo. Joa
quim estava espantado, como os demais presentes, porque, 
embora as persianas estivessem semicerradas, havia muita 
luz; O fenômeno repetiu-se outras duas vezes, uma delas 
com as janelas abertas. Meu amigo estava arrependido (co
mo me confessou ingênuamente depois), persuadido de que 
tudo aquilo era por obra e arte de Satanás. Mas o primeiro 
passo estava dado, e a sessão prosseguiu em plena luz. 
Estava ali uma menina de uns 14 anos, a qual me pareceu 
poder eu hipnotizar fàcilmente, e, com o prévio consenti-
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mento dos pais, em poucos minutos coloquei-a em estádo 
de transe. Uma vez assim, coloquei-lhe um lápis entre os 
dedos da mão e mandei-lhe que escrevesse. Cumpre ad
vertir que a menina não falava castelhano. A principio a 
mão dela traçou umas linhas irregulares, mas logo come
çou a escrever.

“Joaquim X. . .  caminho de Roma”, foi a primeira 
mensagem.

Meu amigo ficou muito admirado, pois na realidade ele 
' ia a Roma. Logo a menina escreveu outras mensagens em 

inglês que se relacionavam com alguns dos presentes. Sen
tado defronte da menina, com a mão direita na barba, Joa
quim via-a escrever admirado. Mas a sua estupefação che
gou ao auge quando a pequena escreveu a mensagem 
seguinte:

“Tarahumara.. .  roupa de dentro número 42”.
A princípio Joaquim não se deu conta do que aquilo 

significava; mas, quando entendeu a mensagem, deu um 
pulo (sic), e me disse assustadíssimo: “Vamo-nos embora, 
vamo-nos embora, não prossiga. Isto é obra do diabo”. Per
guntei-lhe o que significava a mensagem, e, excitadíssimo, 
ele me disse: “0  padre Z, que está na Tarahumara, incum
biu-me de lhe comprar roupa de dentro número 42 . . .  E 
é impossívél que esta menina, ou qualquer das pessoas aqui 
presentes, tenha sabido disso. Eu não tinha pensado nisto 
desde que saí do México... Vamo-nos, vamo-nos, e aqui 
termine a sessão”.

Saímos, pois, para a rua, e meu amigo olhava para 
mim com verdadeiro horror; embora não o dissesse, via-rse 
que a minha companhia lhe era odiosa; sem dúvida o dia
bo era meu aliado... - .

Por fim soltei uma alegríssima gargalhada e lhe dis
se: “Tudo isso é pura trapaça”. — “Não creio; não creio 
em você nem patavina”. — “Mas lhe afirmo que tudo é 
trapaça”. — “Pois ainda quando me diga isso mil vezes, 
não acredito”. — “Bem”, respondi com amabilidade, vendo 
o efeito terrível que aqueles ardis lhe haviam causado; "vou 
expliCar-lhe tudo, tudo”. E, com efeito, assim o fiz. Mas 
ele insistia em que não me havia de crer. “Pois repetirei a 
experiência de novo diante de você, para que veja tudo”. 
— “Não, não, não, já não quero mais ver coisas diabóli-
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cas”. — Afina!, tanto lhe expliquei, dei-lhe pormenores tão 
convincentes, que ele teve de ceder, por força, ante a evi
dência. Mas então, ao ver como tinha sido enganado por 
processos tão pueris, ao ver que, acedendo às suas instân
cias eu o havia enganado como a um pascácio, excitou-se 
tanto que por pouco me batia em plena rua (sic).

E saberá você, leitor amável, que Joaquim X não é 
um ente imaginário; é um sujeito respeitabilíssimo e suma
mente conhecido; é um homem de muito talento e muito 
instruído. Talvez, um dia, se o procurar, você o encontre, 
e ele lhe poderá dar fé da verdade e exatidão do meu 
relato.

Agora me perguntará você, leitor amigo, como fiz eu 
para produzir esse efeito tão maravilhoso. . .  Pois respondo 
que não lhe digo, por ser segredo profissional!!!! Em tro
ca lhe contarei como é que muitos médiuns fazem para ob
ter os informes logo postos em forma de mensagens, que 
servem para enganar não sòmente Babilónios, mas também 
pessoas que não tiveram a desdita de nascer no “minuto 
psicológico”.

Entre os muitos livros que há escritos descobrindo os 
ardis usados mais comumente pelos médiuns para enganar 
e explorar os infelizes que crêem nos “Espíritos”, há um 
particularmente simpático pela finalidade com que foi es
crito, e, ademais, sumamente claro e breve. Intitula-se: 
“Truth and Facts pertaining Spiritualism”, publicado por 

. uma médium arrependida, Miss J. Francês Reed. No seu 
brevíssimo prólogo diz ela que publica esse livrinho “para 
reparar, de algum modo, o muito mal que fez, durante os 
anos que praticou o Espiritismo, enganando a muitos in
felizes”. Nele revela os diversos métodos de que ela e ou
tros médiuns usavam para produzir os diferentes “fenôme
nos” (?) Espiritas. Só extrairemos aqui o que se refere 
ãs “Mensagens” e aos diversos processos de que usam or- 
diiiàriamente os médiuns para obter seus informes.

Todo médium profissional lê atentamente os jornais, 
anotando no seu “memorandum” os nomes e endereços das 
pessoas cuja morte se aniincia diàriamente. Faz logo um 
estudo especial das famílias que moram no seu bairro e 
que acabam de perder algum ente querido.

Se há algum defunto cuja familia é inclinada ao Es
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piritismo, e disto ele sabe com facilidade nas reuniões es
piritas, toma especial empenho em informar-se sobre a vida 
e milagres do defunto, seus negócios, doença de que mor
reu, etc., e assiste aos funerais, onde recolhe muitos e mui 
valiosos informes, que a seu tempo utilizará. Com efeito, se 
se lhe apresenta no gabinete alguém da familia, já o en
contra tão inteirado da vida do finado, que até pode pro
duzir-lhe uma fotografia espirita, com o retrato não só do 
defunto como dos seus familiares igualmente falecidos.

Mas estudemos os processos usados pelos médiuns em 
cidades pequenas, que isto nos aclara as ideias. Um médium 
propõe-se estabelecer seu “consultório” na vila A, centro a 
qué, em virtude dos seus negócios, concorre gentç de sete 
ou oito lugarejos da redondeza.

Sem que ninguém desconfie, o médium apresenta-se na
quela região como vendedor ambulante de bugigangas, de 
frutas ou algo semelhante. Naturalmente vai de casa em 
casa procurando vender sua mercadoria, às vezes a muito 
bom preço. Isto põe-no em contacto com todas as “coma
dres” da vizinhança, as quais sem dificuldade nenhuma o 
põem a par de todas as minúcias do povoado, que ele pa
ciente e cuidadosamente vai anotando no seu “carnet”. As 
crianças, a quem faz festa dando-lhes doces e brinquedos, 
são-lhe um poderosíssimo aliado nas suas investigações. 
Faz-se amigo do empresário fúnebre, cujos livros folheia e 
dos quais tira dados importantes, o mesmo fazendo em tra
tando com os diferentes “ministros” protestantes do povoa
do, e finalmente visitando os cemitérios, onde acaba de 
completar seus informes acerca dos Espiritos... ali en
terrados.

Uma vez bem inteirado, deixa passar algum tempo, que 
ocupa em investigações semelhantes noutro distrito, e, afi
nal, recomendado pelos espiritas de alguma cidade impor
tante, monta seu consultório e começa a fazer dinheiro. Uns 
espiritas trazem outros, e do mesmo modo “informam” sent 
nenhuma dificuldade o médium de tudo o que ele quer sa
ber, sem perceberem como são usados esses informes.

Quando eu faço minhas conferências, bastam-me duas 
horas do dia anterior para informar-me de uma quantidade 
de assuntos que não me interessariam se não fosse por me 
servirem admiràvelmente para dar mensagens surpreen
dentes.

Carlos Maria de Heredia, S. /. •
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Um amigo meu, “que tinha praticado” por algum tem
po, moatrou-me o seu “carnet”, do qual transcrevo uns tan
tos parágrafos.

“Mrs. Michei Murphy. Viúva com cinco filhos vivos 
e dois mortos, Joãozinho de 7 e Maria de 3 anos. O ma
rido morreu a 5 de Julho de 1904 num acidente de es
trada de ferro, perto de Trenton, N. J.

O nome de batismo é Isabel-Betsy; nasceu em Corck, 
Irlanda, e o pai tinha o sobrenome de Driscoll; pescador. 
A mãe chamava-se Isabel Gleason e morreu aos 88 anos 

. na Irlanda.
Mrs. Murphy tem uma loja onde vende “Notions” (de 

tudo, bazar). Sua filha Mary*estã namorando John Phelan, 
empregado no correio. O filho maior, Jack, está em Minesota 
e trabalha numa chácara. Casou-se com Rosa Daly e tem 
três meninos e uma menina.

Doenças da família: Embriaguez e tísica.
Tem uma grande inimiga, Mrs. Cook.
Mrs. Murphy quer-se casar de novo com Joe McCabe, 

sapateiro. ,
Pergunta com frequência se sua vida mudará ou se 

continuará como até agora.
Era católica, mas dedicou-se aos Espíritos desde que 

Mr. Flinn a repreendeu um dia por haver-se embriagado 
escandalosamente”.

Como verá o leitor por este fragmento, com muito pou
ca coisa pode-se ser um grande médium entre gente ig
norante.

Há outros médiuns “de alto coturno” que “trabalham” 
nas grandes populações e que usam de “processos” mais 
artísticos.

Quando um homem de negócios se dedica ao Espiri
tismo e algum médium quer explorá-lo “com alta escola”, 
entra em conchavo com alguma das datilógrafas que tra
balham, no escritório dele, e por este meio obtém informa
çõeS abundantes sobre, seus assuntos financeiros. Se quer 
ter informações sobre “seus assuntos domésticos”, o moço 
que serve no elevador da casa proporciona-os com grande 
facilidade, já que tem trato fácil com os outros emprega
dos, por meio dos quais adquire detalhes “personalíssimos”.

Um dos métodos usados em Nova York para obter in-
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formações de natureza “bastante íntima” é ter um aliado em 
tal ou qual casa de banhos, frequentada pelo cliente. <) mes
mo fazem alguns médiuns com moças dos cabarés, as quais 
informam por preços módicos. . .

Houdini, no seu livro “A Magician Among the Spirits”, 
traz todo um capítulo, o XIII, em que trata deste assunto 
longamente: “How mediums obtain information”, ao qual 
remetemos o leitor curioso, se quiser mais dados.

Antes de terminar, quero citar um caso curioso passa
do com uma médium que desmascarei em Nova York, a 
qual “por um pouquinho não me dá pancada, e pancada 
grossa”. Pois bem, ela me revelou que no Lobby do Hotel 
onde morava e. onde iam consultá-la muitos homens de ne
gócios, mantinha. uma mulher “surda que vendia cigarros”. 
Essa moça, que todos sabiam que não ouvia, era uma “Lip- 
reader” maravilhosa. Entendia o que se falava “pelo mo
vimento dos lábios”. Cada dia lhe levava várias folhas ta- 
quigrafadas, com dados sumamente interessantes dat> con
versas por ela “lidas” nos lábios dos clientes de sua pa
troa, enquanto aguardavam sua vez no “Lobby” do hotel.

Com o que fica dito cremos terá o leitor uma ideia 
dos inúmeros processos que podem usar-se para obter in
formes de assuntos mesmo os mais secretos, que depois os 
médiuns usam em suas mensagens.

Antes, pois, de abalançar-se a declarar que uma men
sagem é efeito de um verdadeiro fenômeno metapsíquico, 
é preciso ir com muito tento.

Numa infinidade de ocasiões a gente crê que “só um” 
sabe tal ou qual coisa, e se engana, pois advertida ou 
inadvertidamente “a gente mesmo” deu conta daquilo a ou
tra ou outras pessoas,'o que torna possível ser fraudulenta 
a  mensagem.

Estou cansado de enganar o próximo por meio de men
sagens. Ninguém pode imaginar como as obtenho, e em 
grande número de ocasiões o processo é “infantil”.

Ora bem, como “por suposição” a mensagem qqe An
tônio recebeu não foi efeito da fraude, sigamos adiante e 
vejamos se quiçá essa notícia estava esquecida na “mente 
inconsciente do médium” e na realidade não provém de 
um “agente intelectual oculto” distinto do médium, requi
sito indispensável para que o fenômeno seja realmente meta
psíquico. *
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Capítulo XVI. .

Investigações Metapsíquicas.

. A M ensagem. —  A M ente Inconsciente.

Muitos gos fenômenos que são tidos por metapsíqui- 
cos, mesmo por pessoas muito competentes, outra coisa não 
são senão manifestações da mente inconsciente do médium. 
Atendo-nos à nossa definição, “o médium é apenas o ins
trumento pelo qual se processa o fenômeno metapsíquico”. 
Se, pois, em vez de ser causa instrumental, for. o médium 
"causa principai”, o fenômeno será todo o extraordinário, 
todo o maravilhoso que se quiser, mas não será metapsíquico.

E com isto ficam descartados muitíssimos dos fenôme
nos realmente interessantes, extremamente curiosos e pouco 
comuns, que por sua natureza pertencem à Psicologia Ex- 
perímental, à Patologia ou à Psicanálise, tão em voga faz 
poucos anos. Por conseguinte, tratando nós únicamente dos 
fenômenos metapsíquicos, não é dé nossa incumbência es
tudar detidamente esses outros fenômenos, conquanto seja 
necessário dar uma ideia geral dos poderes maravilhosos 
da mente humana não consciente, peio fato de, neste estado 
peculiar, relacionar-se intimamente com os fenômenos meta
psíquicos de que nos ocupamos.

Nós não admitimos senão uma só mente, mas esta pode 
trabalhar consciente ou inconscientemente. Na linguagem 
comum diz-$e que, quando dormimos, quando sonhamos ou. 
estamos sob ,a influência de algum anestésico, achamo-nos 
em estado inconsciente. È, sem embargo, neste estado a 
nossa niente trabalha. Quando, num sonho, por exemplo, ve
mos alguma coisa, temos uma impressão subjetiva. Enquan
to dormimos não podemos determinar, de maneira efetiva, 
se essa impressão subjetiva corresponde ou não a um ob
jeto externo que estimule nossos sentidos. Numa alucinação
Fraudei Espiritas — 17
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podemos ver a mesma pessoa ou coisa que vemos durante o 
sonho, sendo a impressão tão viva que avançamos para to- 
cá-Ia com o fim de nos convencermos de que o objeto existe 
realmente; mas, ao vermos que ele não é tangível e que se 
desvanece ante nossos olhos, convencemo-nos de,que aquele 
fantasma foi mera criação da nossa imaginação. No pri
meiro caso “não” podemos averiguar a nossa impressão, 
ao passo que no segundo, “sim”, podemos averiguá-la.

Chamamos, pois, estado consciente àquele em que a 
nossa mente pode comparar a evidência objetiva com a 
apreensão subjetiva; ao passo que estada inconsciente é 
aquele em que a nossa mente não pode fazer esta compa
ração. Esta definição basta-nos por ora. Fazemos notar, 
todavia, que muitas ações vulgarmente chamadas incons
cientes podem efetuar-se enquanto o sujeito está em estado 
consciente; exemplo comum disso é a escrita a máquina.

A mente humana, repetimos, é una, porém chamamos- 
lhe consciente quando ela dirige os nossos atos conscientes, 
e inconsciente quando dirige os nossos atos subconscientes. 
E isto não significa que admitamos a dualidade da mente 
humana, senão simplesmente que consideramos as suas ope
rações de dois pontos de vista distintos.

Conquanto saibamos muito bem que para os psicólo
gos, ou pelo menos para alguns deles, uma coisa é a menta 
subconsciente e outra a mente inconsciente, queremos fazer 
notar que, no presente estudo, não nos propomos fazer di
ferença alguma entre uma e outra; pór mente subconsciente- 
ou inconsciente só queremos dar a entender “esse estado 
cognoscitivo em que nos não damos conta das nossas ações 
ou impressões” ; isto nos basta para o nosso propósito, sem. 
nos metermos em funduras nem em discussões.

Os grandes blocos de gelo chamados “icebergs” são 
massas imensas das quais só uma parte pequeníssima apa
rece sobre a superfície do mar, ficando a parte maior se
pultada debaixo das ondas. Assim sucede com os nossos 
estados psíquicos. E’ só de uma parte pequeníssima das 
nossas ações ou impressões que nos damos conta, ao passo 
que a maior parte dessas impressões nos são desconhecidas.

A nossa mente pode ser comparada a um cinemató
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grafo que, operando a velocidades ou com luzes distinfas, 
imprime fotografias umas claras-e definidas e outras su
mamente fracas e confusas. As claras e definidas são de* 
pois projetadas com grande precisão na tela, enquanto que 
as optras quase não se podem distinguir. Contudo, estas 
fotografias fracas podem às vezes ser reforçadas por meio 
de reativos especiais, ao passo que outras permanecem con
fusas e indefinidas apesar da química.

' Dia e noite estamos recebendo constantemente impres
sões por meio dos sentidos, e estas impressões ficam ar
quivadas. Conforme a intensidade, podem as impressões ser 
ou não controladas pela vontade. Se são precisas e claras, 
podem ser controladas à vontade; ao passo que, se são fra
cas ou indefinidas, não podem ser controladas diretamente 
senão por meio de um processo mental, muitas vezes sub
consciente. Mas, se são sumamente fracas, parece que es
capam ao dominio da vontade, e só por meio de um novo 
estimulo, ou então em condições mentais anormais ou mór
bidas, são suscetíveis de um controle determinado. Isto 
sucede com certas impressões que nos consta existirem em 
nossa memória, mas que estão de tal modo esquecidas que 
nos é impossível recordá-làs, em estado normal, por mais 
que façamos. Estas impressões não estão “sob o cuidado 
imediato da mente inconsciente”.

Estes três graus de controle perfeitamente definidos es
clarecê-los-emos com um exemplo. Vamos escrever uma car
ta a determinada pessoa, o nome dela vem-nos imediata
mente à memória quando o desejamos: Manuel Martins. No 
correr da carta precisamos fazer menção do nome de um 
médico conhecido; procuramos lembrá-lo, mas o nome nos 
escapa. Lutamos para lembrar-nos e õ nome não vem. Re
passamos as letras do alfabeto para ver se alguma nos su
gere a inicial do nome procurado: mas em vão. Recorda
mos inutilmente os nomes de outros médicos que conhece
mos. Chamamos em nosso auxílio outra pessoa, que tam
pouco se lembra do nome procurado. “Ora bolas”, dizemos, 
“estou com ele na ponta da língua! estou certo de que co
meça por J”. — Pois será Jerõnimo, diz a pessoa. — Qual 
Jerõnimo nem meio Jerõnimo! exclamamos nervosos. — Nis-
17*
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to, anunciam-nos que o senhor Campos nos quer falar. — 
Que entre. — Principiamos a nossa conversa. — O recém- 
chegado fala dos Bolchevistas e depois de Mussolini. A sua 
conversa nos interessa e seguimo-la àtentamente. Passamos 
meia hora em agradável palestra. O nosso amigo despede- 
s e . . .  e mal acabamos de falar com ele, de repente o nome 
desejado nos acode à mente, e exclamamos: Doutor Boa- 
vjsta! E’ isto! — Mas ,Boavista não começa por J, faz no
tar a pessoa de antes. Não importa.. .  Boavista, sim; Boa- 
vista é o nome do doutor que não pude lembrar. . .

Como vemos neste exemplo, enquanto procuramos lem
brar-nos do nome forçando a memória, não pudemos con
segui-lo.

Mas, quando esquecendo-nos de prosseguirão nosso in
quérito nos distraímos ouvindo o Sr. Campos falar dos Bol
chevistas e de Mussolini, que nada tinham a ver com o nome 
desejado, a nossa mente continuou trabalhando sem que re
parássemos, e, ao terminar o seu processo mental, deu-nos 
inesperadamente o nome que buscávamos.

Suponhamos agora que, apesar da interessante visita 
do Sr. Campos, não nos tivéssemos lembrado do nome de 
Boavista, e que a nossa mente inconsciente não tivesse con
seguido desenterrar esse nome apesar do processo mental. 
Mas dentro em poucos dias, quando já não pensamos nis
so, ao dobrarmos uma esquina vemos um cartaz que diz: 
“A vista do novo' sortimento que recebemos,-liquidamos con
vidativamente o antigo”. Sem dúvida que, dando uma pal
mada na testa, diríamos: “Boavista, é claro, Boavista é o 
nome do doutor de que não me podia lembrar”. Neste caso 
já não foi um processo mental que pôs o nome procurado 
sob o nosso controle, mas “um estímulo externo”, as pala
vras à  e vista que lemos no cartaz.

Há ocasiões em que nem processos mentais nem estí
mulos exteriores são capazes de fazer reviver impressões 
esquecidas, que sabemos existirem certamente na nossa me
mória; e, contudo, podem elas reaparecer fàcilmente quan
do nos achamos nalgum estado anormal ou mórbido. Con
tinuemos o nosso símile. Suponhamos, pois, que nem todo 
o poder da nossa vontade consciente, nem processo mental 
algum, nem os estímulos externos tivessem sido capazes de
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reavivar em nós a memória daquele nome profundamente es
quecido. Mas, ao sermos atacados por uma febre que nos 
faz delirar, ou ao falarmos durante o clorofórmio que nos 

Soi ministrado para sofrermos uma operação, pomo-nos a 
contar o que em certa ocasião nos passou com o doutor 
Boavista, repetindo-lhe o nome com frequência, coisa essa 
de que outras pessoas nos dão conta ao volvermos aos nos
sos sentidos. Esse nome esquecido que estava fora de con
trole e de todo processo mental, estava controlado pela 
mente subconsciente em estado anormal. Isto é, nem mais, 
nem menos, o que se passa com muita frequência quando 
alguém se encontra em estado dê transe ou similares. Uma 
infinidade de impressões completamente esquecidas vêm à 
tona e manifestam-se por meio da fala ou da escrita au
tomática. Este fenômeno constitui o fundamento da psi
canálise.

Para esclarecer ainda mais estas operações curiosíssi- 
mas da nossa mente, valer-nos-emos de uma analogia.

Suponhamos um advogado que tem três arquivos dis
tintos.

O primeiro está no seu próprio escritório. Este é mais 
usual, se bem que o mais reduzido. .

Compõe-se de uns tantos “dossiers” perfeitamente clas
sificados e ordenados. Basta-lhe estender a mão para ter 
imediatamente o documento que necessita.

O segundo arquivo, muito mais numeroso, está no 
quarto vizinho, ao cuidado de um secretário. Quando o ad
vogado necessita de alguns desses documentos avisa o em
pregado, este procura o documento e, ao cabo de alguns 
momentos, apresenta-lho.

Estes documentos, como se vê, tem que buscá-los um 
subalterno a cujo imediato cuidado estão. Não os maneja 
diretamente o advogado.

O terceiro arquivo está num porão, na parte inferior 
do edifício. E’ uma espécie de casa-forte semelhante às dos 
bancos, toda de ferro e com uma porta, igualmente de ferro, 
que só se pode abrir mediante uma combinação secreta. 
Dentro dessa casa-forte há uma multidão de caixões que 
contêm os “dossiers” ordenados e classificados. Este arqui-
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vq , embora propriedade do advogado, não pode este usá-lo 
à vontade, pois o encarregado de guardá-lo, a única pessoa 
que sabe a combinação para abrir a porta, é um indivíduo 
muito especial, que não obedece a ninguém, mas que age 
conforme lhe parece conveniente. Entrega ou não os do
cumentos pedidos conforme lhe dá na telha. Cuida muito 
bem do arquivo — isto sim — e tem todos os documentos 
muito em ordem, e toda noite, depois de limpar a casa-forte, 
coloca no seu lugar os novos “dossiers" que lhe foram en
tregues. A única maneira de entrar na casa-forte é embria
gar o encarregado, sempre que ele tiver deixado a porta 
aberta.

O primeiro arquivo corresponde às impressões perfei
tamente controláveis pela vontade.

O segundo arquivo representa as impressões que não 
estão sob o domínio direto da vontade, mas qiie podem 
pôr-se sob controle por meio de um processo mental.

No terceiro arquivo encontramos todas as demais im
pressões que não estão controladas, e que só vêm à tona 
quando o estado da mente é anormal, hipnótico ou mórbi
do. Este arquivo, o maior de todos, contém milhões de do
cumentos, isto é, as inúmeras impressões recebidas durante 
a vida toda, quer nos tenhamos dado conta delas quer não, 
quer tenhamos noção da existência delas quer não. '.

Calcula-se que no cérebro há mais de dez bilhões de 
células dispostas a receber as nossas impressões sensórias 
durante toda a nossa vida. Essas células podemos compa
rá-las às chapas fotográficas1, que, mal são impressiona
das, passam a ocupar o lugar réspectivo no “dossier” que 
lhes corresponde. Umas pouquíssimas, em comparação com 
as restantes, representam o arquivo número um. Outras 
mais, também em curto número, pertencem ao arquive nú
mero dois. As restantes, em número imenso, formam o ter
ceiro arquivo.

Do maior ou menor número de “chapas” que uma pes
soa pode guardar no primeiro arquivo depende a extensão *)

*) Fazem os n o ta r  que, em bora  sa ibam os haver a  teo ria  d as  
"c h ap a s"  p assad o  d e  m oda en tre  o s  fisiólogos, nem  p o r  is to  deixa 
d e  s e r  um sfmHe perfeitam ente inteligível p a ra  expH car o  que  nos 
propom os, e  p o r  Isto  usam o-ia “com o um a com paração” .
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dos seus conhecimentos imediatos e diretamente contro
láveis. '

Quer dizer que este arquivo de conhecimentos está na 
razão direta do número de impressões que a vontade pode 
controlar. Há pessoas quê controlam admiràvelmente as im
pressões “numéricas”, por exemplo; estas são os grandes 
calculistas e matemáticos. Em compensação, essas -mesmas 
pessoas, por exemplo, a custo controlam, e mal, algumas 
das “sensações musicais”, sobre as quais têm grande do
mínio os músicos. .

Este exemplo servirá para esclarecer os demais.
Há outras pessoas cujo “primeiro arquivo” não é mui

to completo, mas que têm um “segundo arquivo” bem sor
tido. Dependendo o funcionamento deste segundo arquivo 

. de um ou mais “procesos mentais”, naturalmente estas pes
soas costumam ser “vagarosas e descansadas”, têm que dar 
tempo ao tempo. Não dizemos que seja esta “a única cau
sa” da sua lentidão intelectual, mas sim que “pode ser qma 
das causas”.

Em compensação, “o terceiro arquivo”, no que diz res- • 
peito ao número de impressões, pràticamente pode conside
rar-se mais ou menos o mesmo entre pessoas da mesma 
idade. Mas, no que diz respeito “à qualidade” dessas im
pressões, cumpre levar em conta o meio ambiente em que 
cada indíviduo vivé. Na época atual, um jovem que ter
mina o curso de humanidades, tem em seu arquivo uma va
riedade de impressões “muito mais sortidas” do que as que 
na idade madura pôde ter algum dos sábios da antigui
dade. Não se pode duvidar de que um estudante de física 
adiantado tem atualmente muito mais conhecimentos do que 
Arquimedes. Que sabia este ilustre homem de gramofones, 
telefones ou rádio? Não tratamos aqui do engenho, nem d o ' 
entendimento, senão apenas das “impressões sensórias”, e 
não “do uso” que de tais impressões possa fazer cada in
divíduo. Suponhamos dois irmãos gêmeos que sempre es
tiveram juncos, cursaram as mesmas escolas, tendo tidó os 
mesmos mestres. Foram sempre juntos às mesmas diversões, 
percorreram viajando os mesmos países, etc. Suponhamos 
que um déles é muito inteligente, ao passo que o outro é 
muito ctírto. Para logo vemos que o “arquivo número um”
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do primeiro é muito superior ao do irmão; e outro tanto 
ocorrerá, relativamente, com o arquivo número dois. Mas, 
pelo que diz respeito ao “arquivo número três”, que é õ 
de que presentemente tratamos, será quase idêntico nos dois, 
dado o número de impressões recebidas simultâneamente, 
se se tirarem umas poucas em relação, que o gêmeo inte
ligente tem em seus arquivos um e dois. Ora bem: se o 
gêmeo número dois é submetido ao éter e fala, nada te rá , 
de estranho que diga muitíssimas coisas das que jazem no 
terceiro arquivo, e de cujas impressões não usa, de ordi
nário, no estado normal. Isto é o que o que se passa com 
os médiuns quando se acham em estado de transe, estado 
no qual fica patente o arquivo número três. Os que não 
têm presente este fenômeno ficam admirados “das coisas 
que um médium diz em estado de transe”, quando normal
mente “a sua inteligência é muito limitada”. Uma experiên
cia por todos conhecida é o que se passa quando uma pes
soa está submetida ao éter ou ao clorofórmio e fala. Por 
mais honrada, por mais bem educada que seja, uma pessoa 
nesse estado diz as coisas mais atrozes. Por isto, médicos 
e enfermeiros proíbem estritamente mencionar as coisas que 
um paciente disse durante' a çloroformização. Este é um 
fenômeno que, com muita frequência, se observa na escrita 
automática, e no uso da Ouija Board. Quase sempre, sobre
tudo no princípio da experiência, a Ouija dispara a soletrar 
as coisas mais inconvenientes . . .  Más palavras de todos os» 
matizes, obscenidades e blasfêmias, que os discípulos de 
Lapponi atribuem ao diabo ou às almas inócuas dos de
funtos.

Quanto mais piedosa e recatada é uma pessoa, tanto 
mais se lhe solta a língua quando se acha em estado in
consciente, delirando sob a ação do éter; “o arquivo nú
mero três” solta todos os seus registos sem consideração 
alguma.

Estes fenômenos são paralelos aos do sonambulismo, 
no qual a mente inconsciente assume o controle dos nossos 
centros nervosos de tal sorte que agjmos, durante o sonho, 
como se estivéssemos acordados. Isto mesmo se passa com 
as pessoas em estado de transe; falam de muitas coisas de 
qué em estado normal são incapazes de falar. E isto cháma
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tanto a atenção aos que não estudaram ditos fenômenos, 
que eles não vacilam em atribuir estes a um poder preter- 
natural. .

Com um amigo meu deu-se um caso curioso que re
ferirei para aclarar este ponto que vamos tratando.

Pediu ele a um amigo que assistisse à operação que um 
çirurgião lhe ia fazer. O amigo acedeu. Apenas o paciente 

;çaiu sob a influência do éter, começou a falar. Suas primei
ras frases não tinham sentido. Logo começou a dizer in
conveniências, chegando a usar de uma linguagem muito 
forte e até blasfema. Depois continuou a dizer versos que, 
curiosos como eram, o amigo assistente anotou para recitá- 
los ao paciente terminada a operação. Sem embargo, por 
uma razão ou por outra, não chegou a ler ao operado os 
versos que este inconscientemente recitara. Certo dia, decor
ridos mais de seis meses, o jovem apresentou-se ao seu 
amigo muito preocupado, dizendo: “Deu-se comigo uma 
coisa estranha: eu estava com um amigo consultando a 
Ouija, quando esta começou a soletrar muitas palavras feias 
e até blasfêmias. Assustado com isso, eu não queria pros
seguir, mas meu companheiro convenceu-me de continuar, 
e assim o fiz. Não havíamos começado de novo, quando 
a Ouija desatou a fazer versos. Aqui os tenho”.

Entregou os versos ao amigo e este, depois de os ler, 
não pôde deixar de soltar uma gargalhada ao ver que a 
Ouija atributa aqueles maus versos castelhanos ao famoso 
poeta inglês Robert Burns. Esses versos que a Ouija es
creveu são seus, disse o amigo ao jovem operado. — Meus? 
perguntou este surpreendido. — E’ o que lhe digo. E, indo 
ao seu escritório procurou entre os seus papéis os aponta
mentos que tomara durante a operação e os entregou ao 
companheiro boquiaberto. Eram, com efeito, uns versos, 
por certo bastante mal feitos, mas em espanhol, e que nada 
tinham que ver com a elegante poesia do escritor inglês. 
— “Você mesmo, disse ele, os recitou durante a operação, 
enquanto estava adormecido pelo éter. E, de duas uma: ou 
esses versos são originais seus, ou então, sejam de quem fo
rem, você os tinha na mente inconsciente; e assim como 
você os recitou sob a influência do éter, agora os escreveu 
automàticamente por meio da Ouija”.
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O arquivo número três tinha cumprido honradamente 
a  sua missão, dando a conhecer, por meio da escrita auto
mática, aqueles versos, bons ou maus, contidos entre os 
seus papéis.

O acima dito basta para o nosso intento. Há uma in
finidade de manifestações (comumente consideradas como 
espiritas) que mesmo pessoas competentes tomam como “fe
nômenos metapsiquicos” e que são mero resultado de re
ações inconscientes provenientes do próprio médium. E’ tão 
grande o caudal de impressões contido “no terceiro arqui
vo” de qualquer indivíduo, inteligente ou tolo, que é muito 
diffcil poder-se desenredar de tamanho embrulho, e muito 
fácil tomar como metapsíquico aquilo que não o é.

Antes, pois, de poder afirmar que “uma mensagem” 
não provém da mente inconsciente do médium, mas de “ou
tra mente distinta”, precisa-se de muitíssimo estudo, de 
muita consideração.

Calcule-se, pois, o que valerão as decisões dessas pes
soas que, sem saberem sequer que existe a mente incons
ciente, declaram enfàticamente que “uma mensagem" é o 
efeito de uma causa preternatural.

266 • Carlos Maria de Heredia, S. /. -

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


Capítulo XVII.

f íá  ou não há Fenômenos Metapsíquicos?

Depois de tudo o que dissemos, é muito natural a per
gunta que serve de título ao presente capítulo: Há ou não 
há fenômenos metapsíquicos? A esta pergunta responde
remos afirmativamente.

Não é culpa nossa" que tenha havido e haja presente- 
meitte tanta fraude, que a custo se pode dar um passo nes
te caminho sem perigo de ser enganado. Antes de começar 
a  leitura deste livro, muito provável é não imaginasse o lei
tor a existência de tanta maroteira. Se, de hoje em diante, 
estiver mais alerta e puser em tela de juízo a autenticidade 
dos fenômenos que tenha de examinar, terá dado um gran
de passo em favor de sua própria honra, merecendo o qua
lificativo de homem sensato, ao invés do de crédulo e de 
Babilónio de pura raça.

Se, depois de ler atentamente os capítulos precedentes, 
o leitor se tiver convencido de que muitíssimos dos efeitos 
sensíveis que, seguindo Lapponi, havia tomado como fenô
menos “espiritas” (?) são meros fenômenos naturais, per
tencentes ao domínio da Psicologia experimental, da Fisio
logia, da Patologia e da Psicanálise, terá dado um grande 
passo em favor da sua própria cultura, aprendendo algo ou 
que não sabia ou de cujo conhecimento não se havia capa
citado exatamente.

E, se Se tiver capacitado do que é “arquivo número 
três” e das impressões inúmeras nele acumuladas seja qual 
fer a capacidade intelectual do indivíduo, se tiver presente 
que esse arquivo “só fuddona em condições anormais”, e 
que não é controlável pela vontade, não só não se maravi
lhará com os resultados extraordinários obtidos durante o 
estado de transe e similares, mas talvez até chegue a sus
peitar não haver tais fenômenos metapsíquicos, mas serem
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todos manifestações provenientes da mente inconsciente do 
médium. E, todavia, há certos fenômenos em que se mani
festa a influência de um agente intelectual oculto. O fenô
meno metapsíquico, embora raro, existe realmente.

Não nos cansaremos de repetir que o característico do 
fenômeno metapsíquico não está em que eIeN se manifeste 
fisicamente por meio de forças não conhecidas, por exem
plo por meio dos “raps” ; na nossa opinião, isto não tira 
nem põe. De sorte que, para o nosso intento, a mensagem 
de Antônio, que convencionamos ter como autêntica e ver
dadeira, com o objetivo de discuti-la, tanto nos faz que te
nha sido transmitida por meio de “raps”, por escrita au
tomática, pela voz humana, estando o médium .em estado 
de transe ou de qualquer outro modo. Basta-nos saber que 
essa mensagem é autêntica e verdadeira, e que de nenhum 
modo proveio da mente inconsciente do médium, o que tudo 
convencionalmente supomos assim ser.

Vamos em busca desse “agente intelectual oculto” que 
é a causa principal e caracteristica do fenômeno metapsíqui
co; agente distinto do médium, sendo este apenas “o ins
trumento” por cujo conduto nos damos conta do ■ fenômeno.

Um exemplo nos servirá para definir e aclarar os nos
sos conceitos.

Suponhamos que Antônio recebe pelo correio uma can
ta “anónima” dizendo o seguinte: “Quando você tinha sétè 
anos roubou um anel de sua tia. Esta descobriu-o afinal, e 
lhe perdoou depois de lhe haver você devolvido o objetò 
roubado. Deste fato ninguém teve conhecimento a não sèr 
você e sua tia”.

Dentro em poúfcos dias chamam Antônio pelo telefone, 
e uma voz desconhecida lhe diz: “Quando você tinha sete 
anos roubou.. .  etc.”, repetindo-lhe a mesma mensagem que 
ele recebeu pelo correio.

Noutra ocasião ele recebe um telegrama datado de Pa
ris, dizendo: “Quando você tinha sete anos roubou.. .  etci”.

Como se vê, Antônio recebeu a mesma mensagem pelo 
correio, pelo telefone e pelo telégrafo, três vias conhecidas. 
Pois bem, pode também suceder-lhe que, sem saber como, 
encontre dentro da sua secretária, fechada a chave, um pa
pel dizendo: “Quando você tinha sete anos... etc.”. Con
quanto este último modo de comunicação não deixe de Hie 
causar impressão, por não poder ele explicá-lo, o que prin-

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


dpalmente interessa a Antônio não é “como” foi que lhe 
puseram o papel dentro da escrivaninha, mas quem é a 
pessoa que lhe anda mandando esse recado*. Quem poderá 
ser? •

Faz várias conjeturas (hipóteses), procurando desco
brir o autor da brincadeira e inteirar-se de “como” aquilo, • 
que ele acreditava manter tão secreto, chegou ao conheci
mento do brincalhão. Natnralmente pensa naquelas pessoas 
que o conhecem e que de' um modo ou doutro puderam 
obter essa informação. Não' vendo como tudo possa ter 
sucedido “naturalmente”, formula outras hipóteses, nas quais 
já entram personagens “preternaturais”. Ocorre-lhe ser “o 
diabo”, que comunicou essa notícia a determinada pessoa, 
e esta, obtidos os informes por essa via infernal, comuni
cou-os a Antônio, primeiro por carta, depois por telefone 
e finalmente pelo telégrafo, lá de Paris.

Depois pensa que o mais óbvio é que “sua tia”, a úni
ca pessoa que sabia dessa particularidade de sua vida, o 
tivesse comunicado, do outro mundo, ao brincalhão, e de
pois lhe tivesse este transmitido o recado por três vias.

E, não obstante, supomos não ter sido assim, pois 
quem comunicou essa notícia ao brincalhão foi o próprio 
Antônio. — Antônio fala dormindo. — Numa de suas via
gens dormiu no mesmo quarto do hotel um amigo seu. Dor- 
ihindo, Antônio contou a história do anel, a qual o compa
nheiro ouviu e oportunamente fez chegar a Antônio pelo 
correio, pelo telefone e pelo telégrafo. Quando é que An
tônio havia de pensar ter sido ele mesmò quem, dormindo, 
comunicara aquele segredo ao seu amigo brincalhão!

Este exemplo explicará ao leitor as três teorias for
madas para explicar os fenômenos metapsíquicos.

Não havendo, senão três classes de agentes intelectuais, 
uma delas forçosamente tem de ser a causa do fenômeno' 
metapsíquico. Assim, pois, como já indicamos, o agente in
telectual oculto é:

-1) Ou um espírito não encarnado — teoria diabólica.
2) Ou um espírito desencarnado — teoria espirita.
3) Ou um espírito encarnado — teoria natural.
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Capitulo XVIII.

A  Teoria Diabólica.

Antes de começarmos a expor as razões que militam 
contra esta teoria, indispensável se torna repetirmos alguns 
esclarecimentos já dados anteriormente, para evitar más in
terpretações. O Espírito Santo o disse: “Infinito é o número 
dos néscios” ; e estes senhores invadem todos os graus da 
escala social. E como “via stulti, recta in oculis ejus” (Prov 
12-15), tudo o que não seja julgar como eles, eles o crêem 
não só torcido como “heterodoxo”.

Antes de tudo, cremos, como diz Santo Agostinho* que 
“sine Diabolo non est Christus”, e-justamente porque cre
mos em Cristo cremos também no diabo. Mas uma coisa 
é crer no espírito mau, inimigo do homem, e outra é crer 
num ente híbrido, de chifres, cauda e barbas de bode. Umã 
coisa é crermos na existência de Satanás e .outra é admi
tirmos como verdade demonstrada “ser o diabo a causa 
ordinária e constante dos fenômenos metapsiquicos verda
deiros”. Admitimos, pois, a existência do diabo, mas não 
que ele seja a causa ordinária e constante de fenômenos 
que não entendemos, mas nos quais se mostra a interven
ção de um agente intelectual oculto.

Fazemos notar que não tratamos aqui de fenômenos 
espontâneos. Já dissemos alhures que Deus pode muito bem, 
quando, entender, fazer que se nos apresente o diabo ou 
um anjo. S. Gabriel apareceu a Nossa Senhora e o De
mónio a Cristo no deserto. Mas, enquanto não no-lo pro
varem com evidência, não podemos admitir haja pessoas 
(médiuns) que, por pacto expresso ou tácito com Satanás, 
possam fazê-lo vir tocar pandeiro, fazer dançarem cadei
ras, levantar mesas e dar recados jocosos ou sérios. Trata
mos sòmente dos fenômenos provocados, por via dos 
médiuns.
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Nem andamos em busca das causas “extraordinárias’’' 
que possam produzir esses fenômenos provocados, mas. 
apenas tratamos de achar a causa ordinária e constante 
dos mesmos.

Por Teoria Diabólica entendemos a hipótese que sus
tenta ser o Diabo a causa ordinária e constante dos feno-  
menos metapsiquicos provocados por intervenção de um  
médium. Noutras palavras, que “a mente oculta que pro
duz ordinàriamente o fenômeno metapsíquico é o Diabo”. 
“O diabo, tomando posse do médium (obsessão ou posses
são), é o autor da mensagem. Segundo esta teoria o diaba 
é igualmente o autor da parte física de dito fenômeno. No 
easo que estamos examinando, quem mandou a mensagem, 
a Antônio foi o diabo por conduto do médium. O diabo 
supõe-se que conhece muitos segredos, e naturalmente deve 
ter conhecido o que se passou com Antônio e sua tia; não 
houve, pois, dificuldade em que, sabendo-o, o diabo o co
municasse ao médium de uma maneira ou de outra”.

Segundo isto, propomos a tese seguinte:
A sentença que sustenta ser o diabo a causa ordinária: 

e constante de todos os fenômenos metapsiquicos verdadei
ros, quando provocados pelos médiuns, baseia-se em ar
gumentos que não provam a tese, pelo que deve esta ser' 
considerada como uma teoria cientificamente inadmissível.

Para os sustentadores da sentença diabólica, qualquer 
fenômeno raro que eles não podem explicar naturalmente,, 
sem se darem grande trabalho para lhe estabelecer a au
tenticidade, e na maioria dos casos só como referência, de
claram-no genuíno. E, o que é pior, com suficiência aca
dêmica pronunciam “apoditicamente” que, não sendo aqui— 
lo: possível (leia-se compreensível para eles) por meios na
turais, o autoj há de ser Satanás.

Eles não distinguem, como nós insistimos em fazê-lo„ 
entre fenômenos “espontâneos” e “provocados” ; nem tam
pouco entre a causa "ordinária e constanter” do fenômeno^ 
e as causas “extraordinárias” que também podem produzi- 
lo. Para eles tudo o que eles não compreendem são efeitos 
diabólicos. E, se se lhes argumenta que há forças “natu
rais” que podem muito bem produzir ditos efeitos, há al
guns que, com desprezo olimpieo, se riem das forças “na- 
furais”, como se todas e cada uma lhes fossem perfeita—
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mente conhecidas e familiares, quando, pela sua ignorância 
cientifica, hão são talvez capazes de explicar a teoria, não 
já de um aparelho de “televisão”, mas de um rádio, coiptUn 
e corrente.

Pois bem, esses defensores da teoria diabólica, que nos 
seus livros se copiam, uns aos outros sem critério, estam
pam sem o menor rubor parágrafos como o seguinte que 
traduzimos do latim, sem fazer comentários.

“A maneira de consultar os espíritos é a seguinte: 
“Vás ter com a pitonisa (médium), à qual dizes o que 
queres averiguar, as coisas completamênte ocultas que pro
curas saber, sobretudo as que se relacionam com a outra 
vida. Ele ou ela então interroga, na tua presença e ouvin
do-o tu mesmo, algum espírito, uma alma qualquer que 
já tenha emigrado desta vida, por ex., a alma de teu pai, 
de tua mãe, de teu irmão, etc. Pelas respostas que eles dão, 
absolutamente não podes duvidar de teres falado efetiva
mente com um de teus parentes caros, já que muitas des
sas coisas se referem a ti; mas ainda, que só de ti sejam 
conhecidas, sendo ignoradas por todos os restantes. Para 
confirmar tudo, essas respostas são dadas em estilo pró
prio dos defuntos cujas almas consultaste”. — Se isto não 
é Espiritismo completo, não sei o que será.

G leitor que tiver percorrido as páginas deste livro 
desde o princípio, não se mostrará surpreso ao saber que 
um dos principais livros consultados pelo autor das linhas 
precedentes (pessoa de muitíssima autoridade e muito me
recedora noutras matérias) foi nada menos do que o fa
mosíssimo “Hipnotismo e Espiritismo” do celebérrimo dou
tor Lapponi. . .  •

Outros autores vêm a dizer pouco mais ou menos o 
mesmo em falando de fenômenos “tão extraordinários como 
inverossímeis” que eles, a pés juntos, tomam como fatos 
comprovados. Eles nunca viram coisa alguma, mas os que 
antes deles escreveram sobre estas matérias dão como fato 
o que nenhum “metapsiquista” (não digo espiritista) ad
mite nem de longe como realmente comprovado, e eles o 
copiam, sem examinar se tais fenômenos existem ou não. 
E a razão é que, persuadidos como estão de ser o diabo a 
causa ordinária' e constante de tais fenômenos (?), e po
dendo o diabo, segundo eles, tudo ou quase tudo, eles não
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vêem razão paraexaminardetidamente os tais fenômenos, 
dando-os como perfeitamente autenticados. Citemos um 
exemplo tirado de H. Noldin (vol. II, pág. 185, n.° 169, § 
2). Entre os fenômenos, de origem diabólica está claro, 
que menciona como realmente existentes, diz ele: “Interdum 
etiam nulla Interveniente persona visibili, in tabula vel char- 
ta scriptura apparet”. “Algumas vezes, também, sem que 
intervenha nenhuma pessoa visível, numa tábua ou num 
papel aparece alguma coisa escrita”. Pois bem, com per
dão dó P. Noldin, issb da escrita por mãos invisíveis não 
é dos “fenômenos” (?) que Richet, ou Geley ou outro 
dos “metapsiquistas” modernos de alguma autoridade to
mam como comprovados, nem muito menos. Richet, pág. 
520, diz: “Entre as diversas classes de movimentos sem 
contacto é preciso deixar um lugar à parte a um grupo 
de fenômenos tão raros que é lícito duvidar deles: a es
crita diretd’. — No que se refere à escrita em pedras, ope
rada também por mãos invisíveis (!!!!????), está tão de
sacreditada desde que Houdini desmascarou a famosíssimo 
Slade, publicando a sua confissão expressa de fraude (“A 
Mâgician among the Spirits”, cap. VI, Dr. Slade and his 
Spirit Slades), e deu a conhecer os diversos modos com 
que os espiritas enganam os crédulos por meio. da “escrita 
por mãos invisíveis”, que Richet se vê obrigado a escrever 
o. seguinte: “Os truques habilíssimos que ps prestidigita
dores (médiuns) americanos têm inventado obrigam cada 
vez mais à expressa desconfiança com que se deve olhar 
a escrita diretd’ (1. c., pág. 222). Não há, pois, direito al
gum para dar “como fatos certos” coisas que não o são. 
Sem dúvida o P. Noldin não deve ter ficado inteiramente 
satisfeito com as afirmações de Schneider, Gutberlet e 
Wieser (os Lapponis alemães), por ele citados como fon
tes do que afirma, quando na página seguinte, em letra 
pequena, acrescenta: “Sunt qui phoenomena spiritistica non- 
nisi fabulosa commenta esse dicant” ; convindo em que em 
muitos casos esses fenômenos são produzidos por fraude, 
embora haja outros que não o são; quais? digam-no eles.

O primeiro fundamento em que se baseiam os defen
sores da sentença diabólica é o seguinte:

“Os médiuns produzem ordinàriamente todos esses fe
nômenos:. movimentos de mesas, de cádeiras, etc., com ou
Fraudes Espiritas . 18
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274 Carlos Maria de Heredia, S. /.
sem contacto; transportes de objetos de uma-parte a ou
tra por mãos invisíveis, passando através das paredes; apa
rições de iuzes, de caras e até de corpos inteiros que re
presentam os de pessoas defuntas; escrevem automática
mente, em estado de transe, mensagens de coisas ocultas, 
remotas e futuras; falam línguas desconhecidas; por meio 
de mãos invisíveis escrevem em papéis e em lousas; etc., 
etc.”. — Vide Lapponi, loc. cit.

Todos estes fenômenos e muitos outros mais, inclusive 
ainda os fenômenos (?) produzidos pelos faquires da índia, 
são sem a menor dificuldade admitidos como autênticos pôr 
Lapponi e pela grande maioria dos católicos que têm es
crito sobre o Espiritismo, inclusive moralistas como Noldin, 
Lehmkuhl e Ferreres. Naturalmente, se todos esses fenôme
nos são autênticos e produzidos em plena luz, como insiste 
Lapponi, não é de estranhar que não haja uma explicação 
satisfatória sobre a causa natural que os produz, nem que, 
tendo-os como tais, Lehmkuhl nos diga (vol. I, núm. 363 
nota): “Haec sunt taiia quae humanas vires atque naturales 
vires humanitatis applicatas plane excedunt”. Estes são tais 
que excedem completamente as forças humanasse as forças 
naturais da humanidade aplicadas.1

Se as premissas são falsas, naturalmente falsa tem de 
ser também a conclusão. Não é certo que os médiuns pro
duzam, sem fraude, nem ordinária nem extraordinàriamente, 
toda essa mixórdia de atrocidades que Lapponi e os seus

! )  A p ropósito  d is to  vàm os refe rir  um a anedo ta  cu rio sa  d e  
Houdini e  que s e  deu  com  ele n a  U niversidade d e  São  Luis, em 
St. Louis, M issouri, E. U . E stava  H oudini fazendo um a conferên
c ia  n a  qual p rà tk a m en te  d em onstra ra  com o é que o s  esp iritas  
fazem  m u ita s  d a s  su a s  tre tas . N ão conten te um dos pro fesso res 
com  esses argum entos p ráticos, p ro p ô s a  H oudini um caso m uito 
com plicado (com o o s  d e  L appon i), em que “supunha” s e  terem  
p assad o  ta is  ou  quais  co isas  d u ran te  a  sessão  esp irita . A credita o  
Sr., d isse  m uito  sa tisfe ito  com a  su a  ob jeção  o  p ro fesso r d e  T eo 
log ia , ac red ita  o  S r. que isto  se  pode fazer p o r  m eio d e  fo rças 
n a tu ra is?  —  Com todo respeito  H oudini respondeu : “S e o  Sr. nte 
perm ite, P ad re , responder-lhe-ei d e  um a m aneira  g rá f ic a ; m as  re 
ceio fa lta r  ao  respeito  a o  Sr. e  ao s  assisten tes”. —  R esponda co
m o qu iser, d isseram  todos. —  P o is  bem, p a ra  p roduzir e sses  fe 
nôm enos que  o  S r. im aginou, “the devil will have the hell of a 
time”. O  que, traduzido , q u er d iz e r: “P a ra  fazer esses  fenôme
n o s  que o  S r. p ropõe, o diabo teria de ter um trabalho endemo- 
niado”. T a n ta s  e  ta is  co isas  “im aginam ” o s  su sten tado res d a  teo ria  
diabólica, que  o  p ró p rio  dem ónio te ria  um  trab a lh o  endem oniado 
p a ra  fazê-las, ap e sa r  de  todos o s  p oderes  que  se  lh e  atribuem .
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iSfi com tão boÉHBgcomo supina ignorância crêem firmemente 

Se produzem b f l  sessões espiritas. Quando Lehmkuhl diz: 
“hac sunt taliá", estes são tais, não diz quais são estes, 
e naturalmente estes significa todos os que Lapponi e seus 
congéneres sustentam como verdadeiros. E, quando alguém 
conto Nóldin cita um caso concreto, acabamos de ver que 
o tal fenômeno, em concreto, não é admitido como provado 
nem mesmo por metapsiquistas como Richet:

Para que o argumento tivesse força, devia dizer as
sim: Os fenômenos A, B e C, à prova de fraude e em Con
dições de observação perfeita, foram repetidas vezes pro
duzidos diante de nós, Lehmkuhl, Noldin, Ferreres, Lappo- 
rii, ou diante de outras testemunhas “omni exceptione ma
jores”, pelos médiuns X, Y e Z. '

E’ assim que, depois de consultar muitas pessoas que 
entendem disto e de estudar todas as hipóteses naturais 
que se têm formulado para explicar esses fenômenos, cons
ta certamente (ou provàvelmente) excederem tais fenôme
nos completamente as forças humanas e a? forças naturais 
da humanidade aplicadas; logo, consta certamente (ou pro- 
vàvelmente) que os fenômenos A, B e C, produzidos pelos 
médiuns X, Y e Z, excedem as forças humanas e as for
ças naturais da humanidade aplicadas.

Permita-se-nos um esclarecimento.
Com toda intenção escolhemos os moralistas que cita

mos, pôr serem as suas obras tão vantajosamente estima
das e tão amplamente conhecidas não só entre os estudan
tes, como também por pessoas cujo saber, prudência e ou
tras qualidades os levaram justamente aos mais altos pos
tos. Estas têm à mão as obras deles, e frequentemente as 
consultam.

Por outra parte, o serem ditos autores (exceto Lappo- 
nt) irmãos nossos em Religião, exime-nos fàcilmente da 
nota de pardais por motivo de escola. E se moralistas e 
teólogos em matérias discutíveis sustentam opiniões diver
sas e, muitas vezes, opostas, não vemos por que razão nes
ta matéria discutível não havemos de expor com toda fran
queza as nossas ideias, fruto de mais de trinta, anos de 
laboriosos estudos. _

Se homens da estrutura de Lehmkuhl, Noidin e Ferre
res tivessem sido nomeados consultores da Sacra Congre- 
18* '
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e genui- 
dita Con- 

dada a sua
>r

gação dos Ritos para opinar sobre a aut< 
nidade dos casos tidos por milagrosos 
gregação se examinam, estamos certos- 
prudência, jamais teriam vindo a declararlJhHagrosos" um 
ou mais casos com tão pouco fundamento como declaram 
“diabólico" o conglomerado indigesto dos fenômenos atri
buídos aos espíritos.

Com estas prenoções venhamos ao argumento tantas 
vezes repetido:

Estes fenômenos ou são de Deus ou são do Diabo;
Ora, não são de Deus; . ^
Logo, são do Diabo.
Para que este argumento, tão manuseado, provasse al

guma coisa, devia dizer: :
Estes fenômenos ou são de Deus, ou são do Diabo, ou 

são produzidos pelos espíritos, ou por uma causa natural, 
ou.por fraude;

Ora, eles não são produzidos por Deus, nem pelos es
píritos, nem por uma causa natural, nem por fraude;

Logo, são produzidos pelo Diabo. i
Já lhe damos trabalho em terem que provar essa me

nor! Teriam de provar que nenhum desses fenômenos é 
produzido por fraude; depois, que nenhum é causado por 
força natural, e depois que nada têm a ver com eles os 
espíritos dos defuntos.

Pelo que toca à fraude, creio que o leitor sensato já 
terá visto a tremenda dificuldade que há nesta espécie de 
fenômenos para separar os fraudulentos dos verdadeiros.

No tocante à questão da teoria ou teorias naturais para 
explicá-los, topa-se de ordinário com a dificuldade de os 
que sobre estas matérias escrevem “não quererem ouvir fa
lar de explicação natural nenhuma que se possa dar à 
produção do fenômeno metapsíquico verdadeiro” ; para eles, 
tudo o que eles não podem explicar é preternatural, e isto 
basta. Parece que, como anteriormente dissemos, eles têm 
tão conhecidas todas as leis naturais e sabem tão bem até 
onde estas alcançam, que não se lhes pode ensinar nada 
de novo. *

E, sem embargo, os fenômenos do “metal rádio", em 
química, e da telegrafia sem fio, em eletricidade, estão a 
nos dizer bem alto que as forças naturais ainda nos são
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muito impei^flfenente conhecidas. Há, pois, que estudai1» 
experimentar. MBberar e ponderar bastante antes de aba- 
laiiçar-se a da^í{sobretudo apodltiçamente), não já que 
todos, como ojwâ Lappòni, mas que tal ou qual fenômeno 
determinado (entre os imprôpriamente chamados espiritas) 
sobrepuja todas as forças humanas e as fdrças naturais da 
humanidade aplicadas, como disse o outro.

A história nos tem dado repetidas vezes a mesma li
. ção. Quando algum descobrimento novo e extraordinário 
vem a alargar o campo do saber humano, não faltam pes
soas que, não o entendendo, o tenham por diabótico. Pa
rece incrível' atualmente, mas a invenção da imprensa foi 
motivo de acaloradas discussões sobre “se tal invento era 
do Diabo ou não”. O raio foi atribuído, até data não raui- 
to remota, à atividade física de Satanás.

Quanto a provar que os fenômenos metapsíquicos não 
São produzidos pelas almas dos defuntos, os sustentadores 
da teoria diabólica parece-nos que se metem num cipoal. 
Os argumentos que costumam usar são meramente de con
gruência: “Que Deus não pode dar licença às almas dos 
defuntos para virem fazer todo esse aranzel de atrocida
des em que os congéneres de Lapponi crêem, mas que, sim, 
dá essa licença aos diabos”. — “Quis conciliarius ejus fuit?” 

Para isto podem-se aduzir argumentos de congruência, 
é verdade; mas argumentos apoditicos, não, de modo al
gum, e os argumentos de congruência não podem dar mais 
do que uma coriclusão provável, no máximo.

Outro argumento dos sustentadores da teoria diabóli
ca, ou se pode considerar infantil ou, se for tomado a sério, 
é uma espada de dois gumes. O argumento é este: Quando 
ao espirito que fala, escreve ou soletra se lhe pergunta 
quem é, ele muitas vezes responde: “Satanás”; logo, é Sa
tanás o autor do fenômeno, argumentam os defensores da 
teoria diabólica.

Mas também sucede na maioria das vezes que, quando 
se pergunta ao espírito quem é, ele responde: “Santo Agos
tinho, Napoleão ou Francisco. I”, o que seria uma prova 
muito gránde em favor do Espiritismo, já que, segundo o 
seu próprio testemunho, é a alma de um defunto que fala. 
-■ Este argumento, que é o “Àquiles” dos espiritas, como 
breve veremos, não tem valor científico nenhum, a não ser

 ̂Eipfnfes e os FenôiHènós Metapsiqmcos . 277
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para aqueles que se empenham em demonstór-ser o Diabo 
o agente desta classe de fenômenos. Por ̂ õutro lado, não 
nos dizem que o Diabo é muito embusteiro? pois então 
como vai alguém crer sob a palavra dele quando ele afir
ma ser ele quem fala?

Além do que fica dito, há outros exemplos que desvir
tuam, e não pouco, este argumento, já que “o espírito”, 
ao ser interrogado sobre quem é, às vezes respondeu com 
muita ênfase ser Don QuixoteM!

Uma ocasião, vendo que o espirito (?) tinha respon
dido que era Sherlock Holmes (personagem fictício criado 
por Conan Doyle), e que os assistentes tinham ficado tão 
tranquilos com essa “bola”, arranjamos as coisas de tal 
modo que, ao apresentar-se um novo espírito e ao ser in
terrogado sobre quem era, respondeu: Dom Ambrósio; e, 
interrogado de novo por seus sinais particulares, esclareceu 
que era “o da carabina”, ficando igualmente satisfeito o 
ilustre auditório.2 '

Resumindo. Se os defensores da teoria diabólica se
guissem o exemplo que a Igreja nos dá quando se trata do 
exame de sucessos tidos por milagrosos, a situação muda
ria. Primeiramente, deveriam estar moralmente certos de 
que tal ou qual fenômeno existe realmente, e não tomar 
como modelo o que é pura fraude. Isso de dizer que 90% 
é fraude mas 10% não o é, é falar por falar. E’ preciso 
definir em que consistem esses dez por cento tão alardoa- 
dos. Deveriam dizer quais são realmente os fenômenos que 
existem e quais aqueles cuja existência não está provada, 
para se não exporem a um fiasco probabilíssimo.

E’ isto o que vimos fazendo neste livro, como o terá 
notado o leitor atento. Depois, tendo distinguido entre a 
parte física do fenômeno e a parte moral ou “mensagem”, 
alijamos todos esses fenômenos que, embora raros, já são 
conhecidos como naturais e pertencem a ciências deter
minadas. . ,

2) Q ue a  O uija, p o r  exemplo, d ig a  p a lav ra s  feias, a troc idades 
ou  b lasfêm ias, isto  não  p rova se r  o  d iabo  o  au to r  d essas  m ensa
gens, po is isto  não  é um sina l c&r&cteríshco d e  S atanás, já  que, 
p o r  esses  m undos d e  Deus, h á  um a infin idade d e  hom ens d e  boca 
su ja  e  blasfem os. N outro  lu g a r já  indicam os com o, quando, p o r  
ex., u m a  pessoa, m esm o piedosa, se  acha em  es tad o  inconsciente 
pelo clorofórm io ou  pelo  é ter, d iz um a infin idade de atrocidades, 
sa íd as  do  te rceiro  arquivo.
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Quando, por exclusão, se tiver chegado a encontrar 
uma classe de fenômehos em que se manifesta a influência 
de um agente intelectual oculto, e depois de experimentar 
e de ver se as teorias naturais que se dão para explicá-lo 
não satisfazem “como teorias”, então ter-se-á direito de re
correr ao campo do preternatural, com as devidas reservas.

E, nem pelo fato de em determinado caso chegar-se a 
provar ser Satanás a causa “extraordinária” de dito fenô
meno, tem-se o direito de dizer que Satanás é “a causa 
ordinária e constante de todos os fenômenos metapsíquicos 
provocados”.

Fica, pois, demonstrado que a sentença que sustenta 
ser o Diabo a causa ordinária e constante dos fenômenos 
metapsíquicos provocados pelos médiuns, não tem nenhum 
valor cientifico.

l  i fr tjjflfn  Espiritas e os Fenômenos Metapsíquicos 279
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Capítulo XIX!

Teoria Espirita.

Podemos dizer que há três classes de pessoas cõm re
lação ao “Espiritismo”. Umas nem sabem que tal coisa 
exista, ou, se o sabem, não fazem dela o menor caso. Ou
tros há que crêem na evocação dos mortos, e, seja por con
duto da Ouija, da mesinha ou de algum médium, uma vez 
por outra lhes ocorre pôr-se em comunicação com os de
funtos (?). Há outros, por último, que não sòmente crêem 
e se valem dos processos indicados para procurar comu
nicar-se com as almas do outro mundo, mas também fa
zem disto uma. religião com seus dogmas e seus preceitos 
morais baseados na intercomunicação dos mortais com os 
espíritos já desencarnados, ou seja com os defuntos. '

Aqui não vamos tratar do Espiritismo como réligiãô; 
isto faremos noutro livro à parte. Não espere, pois, o leitor 
que ataquemos agora a religião espirita, nem estranhe não 
o fazermos.

Vamos considerar o Espiritismo do ponto de vista cien
tífico, quer dizer, como uma teoria excogitada para expli
car os fenômenos metapsíquicos provocados pelos médiuns. 
Mas, como isto que para nós é uma teoria constitui para 
os espiritistas o fundamento da sua religião, qué pressupõe 
como um fato a comunicação entre os vivos e os defuntos 
por via dos médiuns, necessàriamente teremos de falar dela, 
visto que forma o primeiro grau do Espiritismo, mas que, 
neste período, ainda não está convertida no corpo de dou
trina dogmático-moral que forma a religião espirita prò- 
priamente dita; pois desta, como antes indicamos, não tra
taremos no presente. r

Desde há séculos os homens de ciência têm discutido
1) se pode haver, 2) e se de fato há habitantes nos outros 
planetas. Como se vê, são duas coisas distintas, uma a

http://www.obrascatolicas.com

http://www.obrascatolicas.com


possibilidade e outra o fedo de haver realmente habitantes 
noutros planetas. Para poder admitir a possibilidade, bas
ta sòmente demonstrar que tal ou tal planeta é habitável; 
isto é, que há nele uma atmosfera respirável, e que as 
condições do clima não tornam impossível a vida humana 
por um calor ou por um frio que não possam ser suporta
dos por seres de organização parecida com a nossa. Por 
esta razão ninguém admite habitantes no Sol, pelo menos 
de organização semelhante à nossa, pois o calor ali é tão 
grande que os próprios metais se acham em estado incan
descente e gasoso, conforme sustentam os astrónomos. Por 
falta de atmosfera respirável, segundo a opinião dos mes
mos, não admitem eles que haja habitantes na Lua. Mas,, 
quando se nos assegura que no planeta Marte há atmosfera 
e que os climas lá não são muito diversos dos nossos, a 
base para admitir a possibilidade de haver lá seres vivos 
de organismos semelhantes aos que na Terra existem é-nos 
subministrada pelos descobrimentos astronómicos.

Esta possibilidade está fundada na opinião dos.àstrô- 
nomos, que às vezes dizem coisas sabendo que:

O m entir d a s  es tre las  
é um segu ro  m entir,

* p o is  ninguém  há de  ir
p e rg u n ta r  isso  a  elas.

Esta possibilidade, dizemos, é que tem dado vida aos 
"habitantes de Marte”. Existam eles ou não, há muitas- pes
soas que, seguindo os astrônomos-poetas como Flammarion, 
crêem que em Marte há habitantes.

Esta crença, fundada numa vaga possibilidade, chegou 
,um dia a ser tida por “um fato”, quando alguns astróno
mos vieram dar-nos a notícia de que em Marte havia “ca
nais” feitos a mão. O que os telescópios mostravam ao olho 
.humano não eram “canais”, mas umas linhas retas que pa
reciam cruzar-se em diversas direções sobre a superfície 
de Marte. Este era o fato; mas a imaginação de alguns con
verteu as tinhas em "canais”, e até lhes puseram nomes: 
“que maior prova, paira os Babilónios, de haver canais em 
Marte, quando até nome tinham”! E, é claro, se havia ca
nais feitos à mão, neeessàriamente devia haver quem, à mão, 
os tivesse- feito, e daí a prova inconcussa de que em Marte 
há habitantes!!! Logo vieram os retratos dos Marcianos, de 
extremidadès curtas e cérebros monumentais, o que nos in
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dicava a superioridade da mentalidade marciana sobre a 
nossa. Sendo muitíssimo mais inteligente que nós, nada tem 
de particular que estejam cientlficamente muito mais adian
tados nos seus conhecimentos do que nós que habitamos 
este Planeta, e daí que, ao “perceber-se no rádio” certos 
sinais determinados, que se assegura não virem das esta
ções radiotelegráficas terrestres, estes tenham sido consi
derados como “sinais enviados à Terra pelos Marcianos”. 
Isto tudo não basta para ferir a imaginação popular e fa
zer crer ao vulgo ser um fato a existência dos habitantes 
de Marte?

Pois isto é exatamente o mesmo que tem sucedido com 
a Teoria Espirita moderna. De uma possibilidade passou- 
se a uma crença, e, desta, a admitir a intercomunicação dos 
vivos com os defuntos, como fato comprovado; pelo menos 
para muitíssimos dos nascidos no “minuto crítico”.

Eis aqui a génese da Teoria Espirita moderna.
E’ crença universal admitida por todos os homens ci

vilizados e por todas as religiões e seitas filosóficas (ex
ceto os materialistas e seus congéneres) que o homem é 
dotado de um espírito, o qual sobrevive à matéria. “Si in 
hoc erro”, dizia Cícero, “quod ânimos hominum immôrta- 
les esse credam, libenter erro; nec mihi hunc errorem, quo 
deiector, dum vivo extorqueri volo” (De senectute, 23, 86). 
“Se erro crendo que a alma do homem é imortal, com gosto 
e livremente erro; nem quero que, enquanto eu viver, me 
arranquem este erro em que me deleito”. Esta convicção 
universal é uma firmíssima crença entre os cristãos; a cren
ça numa vida futura é um dos dogmas fundamentais da 
religião que professamos: “Creio... na vida eterna”.

Está aí o primeiro fundamento da “interçomunicação” 
entre vivos e mortos. Se não há habitantes em Marte, mal 
podemos dizer que com eles temos comunicação. Se com 
a morte do corpo tudo termina, se não há alguma coisa 
que perdura, em vão diremos que nos comunicamos com 
os defuntos. -

Mas, se “non omnís morior”, se a alma não morre, se 
há outra vida e as almas dos defuntos sobrevivem à ma
téria, “já há, pelo menos, com quem nos podermos comu
nicar. no outro mundo”.
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Mas, assim como uma coisa é haver habitantes em 
MtaHe capazes de “comunicabilidade” com o resto db mun
do, e outra é “poderem eles comunicar-se”, como ainda ou
tra é “comunicarem-se de fato” assim também uma coisa 
é haver no outro mundo almas capazes de comunicar-se co- 
nosco, outra haver algum meio de comunicação e finalmen
te outra funcionar de fato esse meio ordinàriamente e co
municar-nos com os defuntos. Mas, não obstante, bem pode 
suceder que os que estão em Marte tenham apenas um apa
relho “receptor de rádio" e careçam do “transmissor”, o 
que, embora lhes possibilite receber as nossas mensagens, 
já que temos não só receptor como também transmissor, 
não possamos receber deles comunicação radiotelegráfica 
nenhuma. Isto também pode suceder no que se refere aos 
defuntos, como a seu tempo explicaremos.

Mas ainda não temos todos os elementos requeridos 
para a formação da Teoria. Sabemos unicamente que as 
almas sobrevivem à matéria. Supomos (primeira hipótese) 
que, assim como nós nos desejaríamos comunicar com elas, 
assim também elas hão de querer comunicar-se conosco. Mas 
haverá algum meio de comunicação? Não havendo “pior luta 
do que aquela que se não trava”, assim como a outros ocor
reu a ideia de chamar o diabo, alguns tiveram a ideia de 
“evocar os mortos”, e que foi que sucedeu?. . .  Sucederam 
muitíssimas coisas (das quais falaremos mais adiante)... 
e, dessas coisas que sucederam, os que as viram ou aque
les a. quem elas foram narradas deduziram que “realmente 
havia um meio de os vivos se comunicarem com os mortos”. 
A evocação dos mortos foi então posta em prática.. .  Mas 
as almas dos defuntos vêm realmente quando são empraza- 
das pelos médiuns? Há quem diga que sim, e estes são os 
espiritistas. Vejamos o que tem sucedido nos tempos mo
dernos e qual foi a origem da “crença espirita” . . .  para uns, 
e <ta Teoria Espirita para oqtros.

Embora a evocação das almas dos defuntos seja quase 
tão antiga como o mundo, cingimo-nos unicamente à critica 
dos fenômenos (? )  espiritas modernos, isto é, desde as Ir
mãs Fox até nossos dias.

Vejamos, pois, como foi que nasceu a Teoria Espirita 
Moderna. ^
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A senhora Fox acreditava na existência da alma e na 
imortaRdade desta. Por esta razão, ao ouvir certa noite, ha 
sua casinha de Hydesville, uns ruídos misteriosos, cuja ori
gem não podia explicar, perguntou “aos ruídos” qual era 
a idade de suas filhas. Esta pergunta obteve como resposta 
uma série de golpes.. .  8 . . .  7 . . .  e 3, correspondentes às 
diversas idades de Margarida, Catarina e de uma menina 
que morrera aos três anos de idade. Esta resposta, que ma
nifestava a intervenção de um agente intelectual oculto, de 
tal maneira surpreendeu a senhora Fox, pela sua exatidão, 
que ela (crendo na sobrevivência das almas) perguntou: E* 
algum ser humano que responde às minhas perguntas? Con
tudo, não ouviu resposta alguma, visto que “o ser inteli
gente” que dava as respostas não sabia dizer “sim” ba
tendo. Então a penhora Fox, caindo em conta, acrescentou : 
“E* algum espírito? Se é, responda “sim” dando duas pan
cadas” ; e instantâneamente essas “duas pancadas”, que ha
viam de ressoar pelo mundo todo, foram escutadas nó quar
to de Hydesville, hoje santuário do Espiritismo.

Esta foi a origem da Teoria Espirita Moderna.
Analisemos:
1) A senhora Fox “acreditava” na imortalidade da 

alma.
2) A senhora Fox “ouve uns ruídos” que não pode ex

plicar, mas que manifestam “inteligência”, já que dizem • 
corretamente a idade de suas filhinhas.

3) Não havendo no quarto quem conhecesse essa idade
(afora ela, e as duas meninas que estavam na cama), ela 
pensa que o autor dessas pancadas só pode ser um “es
pírito”. '

4) Faz a prova perguntando se é um espírito; e, dan
do-lhe a chave pará responder corretamente, a resposta 
não se faz esperar... E 'u m  espirito, ele mesmo assim 
assegura.

5) Consequência que tirou a senhora Fox: Logo, de 
fato, os espíritos se comunicam com os vivos por meio de 
pancadas secas (quando menos).

6) Logo, o Espiritismo é um fato comprovado.
Não lhe parece, leitor, que há grande semelhança entre 

a teoria Espirita e a dos Marcianos? -
Continuemos analisando.
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■ ■ Não resta a menor dúvida acerca dos fatos seguintes:
A) A senhora Fox ouviu uns ruidos.
B) A senhora Fox perguntou a esses ruídos a idade 

de suas filhas e obteve resposta exata.
C) A senhora Fox, não sabendo como explicar este 

fenômeno, já que no quarto só estavam ela e suas filhas, 
formou a hipótese de que o que dava esses golpes podia 
ser um espírito.

D) Pergunta-lhe se é um espírito, e a resposta é cla
ra: “Sim”, é um espírito.

A conclusão se segue:
Não havendo no quarto nada que produza esses gol

pes, e interrogados os golpes sobre se era um espírito, res
pondem afirmativamente.

Logo, a consequência se impõe: “são os espíritos”.
Ora bem, por infelicidade nem todas as proposições 

anteriores são verdadeiras, de vez que havia, sim, no quar
to quem soubesse da idade das filhas da senhora Fox, e 
eram as próprias filhas, que, por confissão própria, decla
raram mais tarde terem sido elas que, estalando os dedos 
grandes dos pés, tinham produzido aqueles ruidos que tan
to maravilharam a mamãe; de modo que esta, não podendo 
imaginar que suas próprias filhas a estivessem enganando, 
atribuiu aqueles ruídos a “um espírito”, o qual (as meninas) 
respondeu que o era realmente. E assim era a verdade, com 
esta pequena diferença: não era um, mas eram dois espíritos 
{os das meninas), e o espirito não era desencarnado, mas 
encarnado. .

Eis àqui todo o fundamento da Teoria Espirita:
1) A imortalidade da alma (para os que crêepi prè-

viamente). -
2) A possibilidade da intercomunicação por meio de 

certos fenômenos produzidos por pessoas chamadas médiuns.
3) O testemunho dos espíritos de serem eles que, pe

los médiuns, se comunicam conosco.
Em resumo, tudo se baseia no testemunho dos próprios 

espíritos, que afirmam serem eles que pelos médiuns se 
comunicam com os vivos. Quanto pode valer este tes
temunho? . -

Do valor deste testemunho depende também, indubità- 
vçlmente, o valor da Teoria que vamos analisando.
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- ' i '
Desde logo fazemos observar algo muito curioso. Para 

que a senhora Fox e os primeiros espiritistas “cressem” na 
verdade da intercomunicação entre os vivbs e os defuntos 
(base do Espiritismo), não foi necessária a produção de 
um fenômeno verdadeiro. Bastou um logro “infantil” para 
a muitíssimas pessoas fazer crer que “os mortos, de fato, 
se haviam comunicado com os vivos por meio daqueles gol
pes estranhos”. Este fenômeno tem sua explicação naquilo 
qúe apontamos desde o princípio: “A cada minuto nasce 
um. . .  tolo”, como disse Barnum.

Como era muito natural, os primeiros “embaidores”, 
como â Sra. Fish (a irmã mais velha das Fox), que foi 
a primeira “empresária” desse negócio, e os que, perce
bendo a fraude, a imitaram enganando por sua vez outros 
Babilónios, não estando muito seguros do terreno .em que 
se achavam, trataram de fortalecer-se recorrendo à Sagra
da Escritura. E, se bem que as disposições do Deuteronê- 
mio contra os embaidores daquele tempo, agoureiros, en
cantadores, pitonisas e feiticeiros, não deixassem muito bem 
parados, na opinião do público crente, os “médiuns” mo
dernos, todavia alegavam estes em seu favor as aparições 
dos anjos bons e maus; confundindo os fenómenos espon
tâneos com os provocados. Estes nada têm que ver com 
aqueles, porquanto, como temos repetido até à saciedade,

, uma coisa é Deus, na sua Providência, permitir ou ordenar 
essas manifestações, por seus ocultos e elevados fins, e ou
tra é haver homens ou mulheres que tenham o poder dé: 
evocar o diabo ou as almas dos defuntos, fazendo-os vir 
à vontade para fazer dançar mesas, tocar pandeiros, ou dar 
recados por meio de pancadas ou de batimento de pés. São' 
estes os fenômenos a que nos referimos, fenômenos (?) em 
que os espiritas modernos crêem a pés juntos. Estes for
mam o tesouro mais precioso em que baseiam eles a sua 
firme crença na intercomunicação dos vivos com as almas 
dos defuntos.

Ora, se os espiritas baseassem suas crenças em alguns 
fenômenos bem autenticados e devidamente comprovados, 
a sua teoria poderia tomar-se mais a sério; assim não é, 
porém. Para o espirita, “qualquer manifestação que se ve
rifique em qualquer sessão, quer haja controle quer não haja, 
em plena luz ou em perfeita escuridão, para ele é obra dos
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espíritos desencarnados”, como cies deram em chamar as 
almas dos defuntos. Conan Doyle, que de modo algum pode 
sèr tachado de parcial contra o Espiritismo, diz: “The 
weaker side of Spiritualism lies in the fact that its adherents 
have largely been drawn from the less educated part of the 
community”. — “O lado mais fraco do Espiritismo está no 
fato de a maior parte dos seus adeptos pertencerem à gente 
menos educada da sociedade”. 1 Quer dizer, “a escória” 
social é que proporciona os testemunhos mais numerosos 
da autenticidade é genuinidade dos fenômenos espiritas. E 
ainda, à qualidade das testemunhas se acrescenta que estas 
se empenham em fazer suas sessões às escuras... o que 
naturalmente “torna os fenômenos mais genuínos” !!! “Agaih, 
a retinue of rogues”, continua Sir Artur, “have been 
attracted to the Mouvement by the fact that seances have 
been largely heíd in the dark. . .  This has served as a screen 
for villainy, and the effect has been increased occasionally 
by the systematic use of conjuror’s apparatus... But the 
fault lies; to some extent, with the Spiritualists, as had they 
insisted upon the use of at least a red light at their seances 
these would have been less easy for rogues” (“The Psychic 
Question as I see it”, pág. 19). “Além disso, diz Conan 
Doyle, uma súcia de tratantes tornaram-se Espiritas2 atraí
dos pelo fato de serem as sessões geralmente às escuras. . .  
Esta escuridão tem servido de velame à vilania, e o mar 
tem crescido, algumas vezes, com o uso sistemático de apa
ratos de prestidigitação... Disto, porém, têm a culpa, até 
certo ponto, os Espiritas, \que não têm feito questão .de que 
se use pelo menos luz vermelha nas sessões, o que teria 
diminuído aos tratantes as oportunidades de fazerem tra
paças” (sic). .

Pois bem, de todo esse mistifório colossal de sessões 
espiritas sem controle algum é que por espaço de mais de 
cinquenta anos têm estado saindo os fenômenos autênti
cos (??) e genuínos (??) que são a base, não só do Es
piritismo, como dos livros de Lapponi e dos seus imitadores. 
Porque é preciso saber que toda essa história de “fenôme- * *)

1) Q ue d iria  ele s e  tivesse visto a  gente que vai à s  sessões 
“espiritas0 no M é x k a  e  n a  A m érica do  Sul!

*) E  Conan D oyle não  chegou a  conhecer o s  m édiuns espiritas 
do  M éxico e d a  A m érica do  Sul. Q ue te ria  ele d ito  se  lhe to casse  
e ssa  fo rtu n a?
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tios controlados”, etc., não sòmente é de data muito recente, 
como também se reduz a uma parte infinitesimal #dos fe
nômenos (?) espiritas registados. Como acabamos de ver, 
pelo testemunho do Pontífice do Espiritismo Moderno, Sir 
Artur Conan Doyle, os espiritistas prosseguem com suas 
sessões às escuras, nas quais não é possível nenhum con
trole verdadeiramente científico. Na maioria das sessões es
piritas, com ou sem luz, não há controle nem se pensa nele, 
pois isto seria um ato de desconfiança que teria como re
sultado não produzir o médium os fenômenos que dele se 
esperam, por falta de uniformidade de sentimentos, condi
rão indispensável para a produção dos fenômenos. E, eòmo 
os presentes querem “fenômenos” a todo custo, “mandam 
.às favas o controle e tudo aquilo que de algum modo possa 
entorpecer a ação metapsíquica (?) do médium”.

. Aqui vem a pelo insistir na distinção entre Espiritistas 
e  Metapsiquistas. Estes últimos são homens de intelectuali
dade geralmente superior à da “turba multa” espirita, os 
■quais, havendo cursado algum Colégio ou Universidade, cos
tumam levar depois do sobrenome um ou mais pares de 
iniciais que indicam grau universitário ou a .sociedade oú 
sociedades científicas a que pertencem. Quer dizer, São ho
mens de certo padrão ou tipo cultural que os torna credores 
de uma convencional respeitabilidade intelectual, que’ desr 
podem aumêntar ou diminuir pelo seu comportamento cieflp' 
tifico subsequente. Estes, separadamente ou reunidos em 
sociedades, dedicam-se a isso a que se há chamado 
“ P s y c h ic a l  Research",'Investigações Psíquicas, com o ob
jetivo de catalogar e autenticar certa classe de fenômenos, 
para mais tarde, demonstrada a genuinidade deles, estudar 
e  discutir as hipóteses ou teorias que se têm excogitado 
para explicar a causa que os produz. Estes podem ou não 
admitir a Teoria Espirita como tal; mas, desde o momento 
em que a admitam “como fato comprovado”, passam a ser 
■considerados Espiritas. Foi isto o que se deu com Conân 
Doyle, que, por causa disso, teve de renunciar à categoria 
de membro da Society of. Psychical Research de Londres 
(como Dom Simplício à mão de Leonor).

Qs Espiritistas, em compensação, admitem a “inter
comunicação entre vivos e mortos como foto comprovado, 
aomo verdade demonstradcT. Estando por esta razão per-
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suadidos de que os médiuns são como “os telegrafistas" que 
os põeig em comunicação com as almas dos defuntos, pou
co ou nada se preocupam com a honorabilidade daqueles; 
se eles lhes dão uma mensagem ou produzem um fenômeno 
qualquer dos que se atribuem à influência dos desencarna
dos, embora o façam na escuridão, eles ficam'perfeitamente 
satisfeitos. .

Contra os Espiritistas (e não contra os Metapsiquistas) 
estabelecemos a seguinte tese:

“A sentença que sustenta ser um fato comprovado a 
existência da intercomunicação entre os vivos e as almas dos 
defuntos por intervenção dos médiuns, ou, o que é o mesmo, 
que a causa ordinária e constante dos fenômenos metapsi- 
quicos provocados pelos médiuns são as almas dos defun
tos, não está cientificamente demonstrada”. ,

Para logo fazemos notar que não tratamos dos fenô
menos espontâneos, mas unicamente dos provocados pelos 
médiuns. Nem tratamos da causa ou causas extraordinárias 
que podem produzi-los, mas sim da causa ordinária e cons
tante a que são devidos.

_ O nosso argumento procede desta maneira:
O único argumento que os Espiritas aduzem para ad

mitir a intercomunicação entre os vivos e as almas dos de
funtos é o próprio testemunho dos espíritos.

Ora, este testemunho não está cientificamente com
provado. -

Logo, a sentença que sustenta haver intercomunicação 
entre os vivos e as almas dos defuntos não está cientlfi- 
camente comprovada como um fato.

A maior é evidente e admitida como tal pelos Espiritas. 
Eles crêem tanto serem os espíritos que produzem ordinà- 
riamente o fenômeno, quanto os espíritos dizem que são 
eles. O testemunho dos Espíritos é para, eles indiscutível, 
por muitas razões. Noutra parte veremos que esse testemu
nho tem muitíssimo de discutível; mas, sendo esta tese con
tra os Espiritas e admitindo eles a maior, damo-la como 
boa para o nosso caso.

Agora a menor:
“Qui nimis probat, nihil probat”. O que prova demais, 

nada prova cientificamente.
Fraudes Espiritas — 19
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Ora, o argumento do testemunho dos espíritos (no caso 
de provar) prova demais: . *

Logo, o argumento do testemunho dos espíritos nada 
prova cientificamente.

A maior é admitida como um axioma.
A menor: "Se alguma coisa prova o testemunho dos 

espíritos é que: todos os fenômenos (verdadeiros ou falsos) 
que se verificam por intervenção dos médiuns são produzi
dos pelas almas dos defuntos”.

Ora, isto é provar demais;
Logo, o argumento do testemunho dos Espíritos prova 

demais. '
Como vimos, para os Espiritas, a começar pela Sra. 

Fox, basta que os espíritos (?) digam serem eles, isto é, 
basta que os médiuns digam, escrevam ou soletrem que a 
manifestação tal ou qual é produzida pelos espíritos, para 
serem cridos indiscutivelmente. Tantos e tão absurdos são 
os fenômenos admitidos pelos Espiritas em virtude do tes
temunho dos espíritos, que basta um pouquinho de senso co
mum para ver que entre eles há uma infinidade que não 
têm outra origem senão a fraude. E, sem embargo, os Es
piritas (não os Metapsiquistas) os admitem como verdadei
ros, fundando-se no testemunho dos espiritos, isto é, da  
médium. -

Não nos esqueçamos do que temos repetido várias ve- 
zès: “Enquanto for desconhecida a causa que produz um 
fenômeno misterioso, a impressão que .recebemos é a mes
ma, quer este seja produzido por uma causa preternatural, 
quer por fraude”. Por outro lado, a causa do fenômeno pre
ternatural ou fraudulento fica oculta ao espiritista, persua
dido como está de que essa causa oculta “são os espíritos”; 
ele não tem muito que pensar, e toma incondicionalmente 
como produzido pelos “espíritos” o que é grosseiro produto 
de fraude.

Assim como os sustentadores da Teoria Diabólica, ba
seando-se no fato de poder o Diabo tudo ou quase tudõ, 
examinam pouco os fenômenos, dando-os fàcilmente como 
genuínos, assim também os espiritas que crêem terem os 
espiritos poderes estupendos não se metem a averiguar a 
genuinidade das manifestações, dando-as sem dificuldade 
como autênticas.
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v Não se faz fàcilmente ideia do que é que os espiritas 
crêem pelo “testemunho dos espíritos”, até que alguém se 
proponha fazer um estudo sobre isto. Então se descobre um 
conglomerado de coisas as mais absurdas, estranhas e in
fantis.

Se o leitor quiser persuadir-se disto, recomendamos-lhe 
ler o capítulo XIV do livro de Houdini tantas vezes citado, 
“A Magician among the Spirits”. O capítulo intitula-se 
“What you must believe to be a Spiritualist”. Mas, se não 
tiverem à mão este livro, e por casualidade tiver o “O 
Hipnotismo e o Espiritismo”, do Dr. Lapponi, recomenda
mos-lhe ler atentamente o capítulo III, e depois de lido fa
zer-se esta pergunta: Se o bom do Dr. Lapponi crê que 
todos estes fenômenos existem, que coisas não hão de crer 
os espiritas de puro sangue, quando os espíritos o cer
tificam?

Cremos que com isto fica suficientemente demonstrado 
que o argumento do “testemunho dos espíritos”, segundo 
o entendem oè espiritas, prova demais.

Não nos esqueçamos de que a nossa tese é contra os 
espiritistas, e não contra os metapsiquistas, e que o que 
tratamos de demonstrar é que “a intercomunicação” entre 
os vivos e as almas dos defuntos não é um fato comprovado 
(como sustentam os espiritas).

Consideremos, pois, o Espiritismo como uma hipótese, 
com o intuito de discuti-la. Desde logo advertimos não se 
tratar aqui da sobrevivência das almas, senão de se estas 
almas sobreviventes são ou não a causa principal dos fe
nómenos metapsiquicos provocados pelos médiuns. Assim, 
pois, no caso de Antônio, que supusemos verdadeiro, à per
gunta: Quem foi que comunicou ao médium a notícia de 
que quando menino ele havia roubado um anel de sua tia, 
e que esta lhe perdoou ao lhe devolver ele o objeto rou
bado?, os que sustentam a Teoria Espirita respondem: “Foi 
o espirito desencarnado da tia de Antônio”! Como se vê, 
imediatamente esta teoria tem visos de verdadeira, porquan
to, se ninguém no mundo (isto é o suposto) tinha noticia 
daquilo senão a tia e Antônio, e este diz: “Eu não o co
muniquei ao médium”, parece não restar outra solução se
não “ter sido a tia defunta” (isto é, a alma dela desencar
nada) quem o comunicou ao médium.
19*
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Este argumento, que parece achatante, sê-lo-ia, com 
efeito, se não tivesse uma saída .. .  e a tem, como vere
mos noutro lugar, Agora basta propor outro exemplo seme
lhante que aclarará nossas ideias.

O fenômeno dos dias e das noites é inegável. Qual é  
a causa dele? Para os antigos não havia a menor dúvida. 
“E’ que o Sol gira em torno da Terra”. A prova é evi
dente. Enquanto que o Sol muda de posição constante
mente, todos os dias, do oriente ao ocaso, a Terra não 
se move em mínima coisa, sendo-nos ambas as coisas pa
tentes pelo testemunho dos nossos sentidos. Logo, se o Sol 
muda de posição e a Terra não se move, é porque o Sol 
gira em torno da Terra, produzindo assim o fenômeno ine
gável dos dias e das noites.. .

E, contudo, é a Terra que se move ao redor do seu 
eixo, embora não nos demos conta desse movimento, e não 
é o Sol que se move em tomo da Terra, produzindo o fe
nômeno em questão.

Segundo isto, como em seu lugar veremos, não foi a 
tia quem enviou a mensagem ao médium, mas foi Antônio 
quem “inconsciêntemente” a mandou.

A não haver outras explicações racionais e fundadas 
que assinalem outra mente como a causadora do fenômeno 
metapsíquico, a Teoria Espirita teria uma força inegável.

Entre as muitas dificuldades que se apresentam contra 
a Teoria Espirita há uma de mui difícil solução: “A com
provação da identidade do espírito~que se nos apresenta”; 
Como se há de comprovar que o espírito que comunicou 
ao médium o segredo de Antônio foi o da tia? Para os 
espiritas, isto não tem dificuldade: “o testemunho do es
pírito” ; o espírito diz que é a alma desencarnada da tia 
de Antônio, e o seu testemunho é verdadeiro. Mas para 
os metapsiquistas o problema é muito complicado. Con
soante a comparação do próprio Conan Doyle, quando os 
espíritos se comunicam conosco por via dos médiuns, dá- 
se algo parecido com o que sucederia quando falamos peio 
telefone sem poder estar seguros de quem é que nos está 
falando do outro lado. Pois, segundo as teorias espiritas, 
as almas desencarnadas têm uma espécie de onisciência, 
sabem de tudo, e assim o segredo da tia de Antônio era 
do domínio comum, pelo menos “no plano" em que ela es-<
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Uiva quando seu sobrinho recebeu a mensagem. Pôde esta 
muito bem ter sido dada por um dos inúmeros espíritos que 
andavam por ali, e não pela boa da tia. Conan Doyle, com 
uma ingenuidade lamentável, diz, referindo-se a esse co
nhecimento das almas desencarnadas: “It may be remarked 
in passing that these and other examples show clearly 
either that the spirits have the use of an excellent reference 
library or else that they have memories which produce 
something like omniscience”. “Diremos de passagem que 
estes e outros exemplos manifestam claramente uma das duas 
coisas: ou que os espíritos têm à  mão uma esplêndida bi
blioteca de referência, que podem usar, ou então que têm 
memórias que produzem uma espécie de onisciência” (The 
New Revelation, pág. 75). Esta explicação do grande es
piritista não requer comentários.

Muitos e mui difíceis são os problemas que se apre
sentam aos metapsiquistas que admitem “a hipótese Espi
rita como uma hipótese a explorar”, mas este dà identida
de dos espíritos é dos mais importantes. Assim o reconhe
ceu o famoso F. W. H. Myers, que, tratando de resolver 
este problema e juntamente demonstrar a intercomunicação 
dos vivos com as almas dos defuntos, teve uma ideia ori
ginal, depois seguida por muitos. No. ano de 1891, encerrou 
com todo cuidado num envelope duplo um manuscrito cujo 
conteúdo só ele conhecia, e entregou-o fechado e selado à 
Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres, com ins
truções para que somente depois de sua morte fosse aberto, 
quando algum médium de confiança assegurasse ter rece
bido dele (já morto) a comunicação do que o envelope con
tinha. Myers propunha, de lá do outro mundo, fazer todo 
o possível para comunicar-se com seus amigos deste, dan
do como prova da sua identidade a mesma mensagem con
tida no envelope. Não resta dúvida que esta teria sido uma 
bóa prova de existir comunicação entre este mundo e o ou
tro, por conduto dos médiuns, se tivesse dado resultado.

Sucedeu, porém, que quatro anos depois da morte de 
Myers, a 13 de Dezembro de 1904, havendo uma famosa 
médium inglesa chamada Mrs. Verrall, assegurado que a 
alma desencarnada de Myers lhe comunicara a mensagem 
secreta, abriu-se a sobrecarta e verificou-se qu e ... o que 
o Myers deixara escrito nada tinha que ver com o que a
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Verrall escrevera automàticamente. E o pior do caso foi que, 
ao ver esta discordância completa, o bom do Sir Oliver 
Lodge deu como solução, não que a Verrall se equivocara, 
mas que Myers se esquecera do que tinha deixado escrito 
na sobrecarta.. .  Pois se as almas dos defuntos assim se 
esquecem de documentos tão importantes que hão de ser
vir como prova inconcussa da sobrevivência e da interco
municação dos defuntos com os vivos, que memória terão 
para outras coisas de muitissimo menor importância?. . .  
Se o leitor desejar estudar este caso, pode ler Clodd, “The 
Question”, págs. 220 e 221. ,

Para terminar daremos outro exemplo parecido que 
muito deu que falar aos' jornais americanos, recentemente.

Antes de morrer, Houdini tinha deixado a sua esposa 
“uma chave especial” que ele procuraria usar do outro mun
do por via dos médiuns, no caso de lhe ser isto possível. 
Dois anos depois de morto Houdini, alguns médiuns disse
ram terem recebido comunicações autênticas da alma de
sencarnada do grande perseguidor dos Espiritas. Esta no
tícia não pôde deixar de causar grande sensação entre es
tes, e de interessar não pouco ao público em geral. Os re
pórteres assediaram a Sra. Houdini com perguntas, e esta 
declarou repetidas vezes que “por mais que tivesse feito 
para se pôr em comunicação com seu falecido esposo, nada 
havia conseguido, e que os comunicados que os espiritistas 
tinham atribuído a Houdini eram completamente f01805”.

Com isto damos fim a este já longo capitulo, concluin
do que: tendo sempre presente tratarmos únicamente da 
causa ordinária e constante, e não de causas extraordinárias,

O Espiritismo não é um fato comprovado, e, conside
rado comó teoria, não tem valor algum científico.
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Capítulo XX.

Prolegômenos.

Uma coisa é destruir e outra é desarraigar. Pode-se 
muito bem destruir em poucos minutos um campo de trigo; 
mas, se não se desarraigarem as más ervas, estas tornarão 
a reverdecer quando as chuvas è o sol fecundarem de novo 
o solo que oculta a raiz nociva.

Desarraigar as falsas noções e os preconceitos da men
te de uma geração que com tais ideias se criou e se edu
cou, é obra de gigantes. Por isto, apesar de todos os es
forços que temos feito para procurar “desarraigar” as no
ções falsas que sobre o Espiritismo e suas causas têm cir
culado, como coisa corrente, não só entre o vulgo espiri
tista como também entre pessoas tidas, e com razão, por 
ilustradas, não esperamos outro resultado imediato senão o 
que obteve o Profeta Daniel por haver revelado aos Babi
lónios o grosseiro embuste dos sacerdotes de Bei: A Cova 
dos Leões...

Nem se nos esconde a força tremenda da “autoridade”, 
admiràvelmente resumida por Cervantes naquele passo que 
alhures citamos, é que, por vir aqui muito a pelo, tornare
mos a copiar (Dom Quixote, parte I, cap. 32).

“Ora, vá pregar esse sermão a outra freguesia, res
pondeu o vendeiro. Como se eu não soubesse a quantas ando 
e onde me aperta o sapato! Não pense vossa mercê que 
me põe a papinha na boca, porque por Deus que não sou 
nada néscio. Esta é boa! querer vossa mercê dar-me a en
tender que tudo aquilo que esses bons livros dizem sejam 
disparates e mentiras, sendo impressos com licença dos se
nhores do Conselho Real, como se eles fossem gente capaz 

-de deixar publicar tanta mentira junta, e tantas batalhas e 
encantamentos, que tiram o juízo!”
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Estamos dispostos a sair à arena se formos atacados, 
mas para lutar com “armas corteses e nobres”. Procuramos 

•ajudar a descobrir a verdade, enquanto for possível, e não 
propugnar nossas opiniões com teimosia e impeli-las avante 
contra vento e maré.

Após vários anos de estudos e tendo discutido muitas 
e diversas teorias que se hão excogitado para a explicação 
de fenômenos metapsíquicos; depois de nos havermos con
vencido de que a gránde maioria deles são produzidos por 
fraude; depois de termos lutado públicamente contra esta, 
em Conferências sempre muito bem aceitas, em 1922 publi
camos em inglês o nosso primeiro livro “Spiritism and 
Common Sense”, que no curto espaço de seis meses teve 
duas edições e antes de um ano fóra traduzido para o ale
mão, para o holandês e para o português. Nesse livro pu
blicamos o nosso juízp sobre o que, sem nenhum rebuço, 
chamamos de Teoria Diabólica e Teoria Espirita, dando 
uma ligeira ideia das teorias naturais excogitadas para ex
plicar “o verdadeiro fenômeno metapsíquico”, de cuja exis
tência já estávamos convencido. Desde então redobramos os 
nossos estudos, consultamos inúmeros autores e tratamos a 
matéria com as pessoas que nos Estados Unidos com mais 
empenho se têm dedicado ao estudo dos fenômenos meta
psíquicos, completando as nossas investigações com repeti
das experiências, a nosso juízo bastante satisfatórias. Des
de que apareceu o nosso primeiro livro em inglês, o qual 
foi honrado com uma carta muito laudatória que, em nome 
de Sua Santidade o Papa Pio XI, teve a bondade de es
crever-nos Sua Eminência o Cardeal Gasparri, Secretário 
de Estado Pontifício, muitas pessoas nos pediram que o 
traduzíssemos em espanhol. Entretanto, a isso nos recusa
mos sistemàticamente, esperando, com o tempo, publicar 
um livro mais completo em nossa língua materna. Por isso 
demoramos oito anos até publicarmos o presente livro, no 
qual o leitor encontrará nãovsó um estudo mais acabado 
no que se :refere à matéria em geral, como também várias 
das nossas experiências, já sufieientemente maduras para 
verem a luz pública. As doutrinas que neste Hvro propugna
mos são bem conhecidas não só de mais de trezentas mil 
pessoas que assistiram às seiscentas e vinte e quatro con
ferências que fizemos nos Estados Unidos, México e Amé-
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>írica do Sul, como ainda dos leitores de muitíssimos jornais 
V  revistas norte-americanas, os quais, com aplauso,* deram 
íàgar em suas colunas aos nossos artigos sobre tão inte
ressante matéria.

Quisemos abrir aqui este parêntese para os leitores ve
rem'que nos não abalançamos a escrever sem preparação 
prévia e conscienciosa, e que tratamos a matéria não a ten
do aprendido só em livros, mas também na prática. O pre
sente livro leva esta vantagem sobre outros anteriores, que 
só foram escritos “sob referências”. Nem quisemos fazer 
estas observações no Prefácio, a que parecem pertencer, 
pelo receio de não serem lidas, já que é costume geral de 
muitos leitores não lerem prefácios.

Com estas advertências, passemos adiante.
Se nos tivéssemos contentado só com procurar desar

raigai ideias que nos pareciam falsas ou preconceitos que 
considerávamos nocivos à verdade, a nossa obra, embora 
meritória, teria sido muito incompleta. Com sobeja razão 
os leitores sensatos teriam dito: “De acordo, admitimos que 
há muita fraude; mas afinal há algo que é verdadeiro. Pois 
bem, se a causa ordinária e constante desses fenômenos 
verdadeiros não são as almas dos defuntos, e se não é o 
diabo, qual é então?” Havia, pois, que responder a esta per
gunta, e não com indeterminações; por isto dedicámo-nos à 
experimentação, com a resolução de não publicarmos o nos
so livro se não achássemos uma resposta que dentro do 
campo das teorias fosse razoàvelmente aceitável. Isto é o 
que nos propomos fazer nos capítulos seguintes.

Há um grande número de teorias naturais excogitadas 
para explicar os fenômenos metapsíquicos; a razão é óbvia. 
Tanto a Teoria Diabólica como a Espirita são muito sim
ples, quero dizer, de manejo muito simples.

Trata-se, por exemplo, de uma mensagem sobre algu
ma coisa que acontece num lugar distante; para o diabo, 
(fc quem nos contam que anda por toda parte, não há di
ficuldade alguma em sabê-la e comunicá-la. Outro tanto 
sucede com as almas dos defuntos, das quais nos dizem 
serem .oniscientes ou, segundo Conan Dõyle, terem uma 
magnífica biblioteca de referências para consultar. Logo 
averiguam tudo. .

Trata-se do movimento de uma mesa, de aportes de
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•objetos diversos; não há dificuldade, o diabo põe-se em 
•movimento aplicando “activa passivis” ; e, pelo que diz res
peito às almas dos defuntos, elas verão como o fazem, mas 
fazem dançar a mesa ou tocam pandeiro; também não há 
dificuldade. E o mesmo se diz de todos os outros fenôme
nos, quer físicos, quer mentais. O diabo pode quase tudo, 
consoante os que sustentam esta teoria, e o mesmo crêem 
os espiritistas sobre o poder dos defuntos, aos quais atri
buem esses fenômenos. Mas, quando se trata de dar uma 
explicação natural, cada classe de fenômenos admite diver
sas teorias. Daí que, enquanto Crawford diz,que, se uma 
mesa se move, é porque sai do corpo do médium uma es
pécie de braço tubular formado de ectoplasma, que a le
vanta, Crooks atribui o mesmo fenômeno a “forças psíqui
cas invisíveis” que operam à distância.

A - teoria do “corpo astral” é muito favorecida. Esta 
teoria não é nova, pois desde tempos imemoriais alguns 
acreditaram que a alma, ao separar-se do corpo, leva con
sigo uma espécie de envoltório que, sem ser matéria prò- 
priamente dita, mas sim algo de etéreo, tem a própria for
ma do corpo material. Destes corpos fala amiúde Catarina 
Emerick na.s suas famosas revelações; por esses corpos, as
segurava ela que sem dificuldade se podiam reconhecer as 
pessoas defuntas.

Segundo Grasset (“L’Occultisme d’hier”, cap. VIU), 
“da mesma maneira que o carbonato de soda une duas coi
sas tão diferentes como o azeite e a água (sic), para pro
duzir o sabão que é uma substância homogénea, assim o 
corpo astral une o azeite espiritual com a água material, 
fazendo um sabão vital”. Embora a química desse bom se
nhor ande algo transtornada, quisemos citá-lo para que se 
entenda o que eles chamam “corpo astral”. Pois bem, des
se corpo astral saem radiações, às vezes luminosas, às ve
zes escuras, que produzem os efeitos luminosos ou dinâ
micos observados nos fenômenos metapsíquicos. E, quan
do os corpos astrais de dois seres vivos, saindo fora à 
maneira de tentáculos, chegam a tocar-se, as suas impres
sões se comunicam como se fosse por meio de arames. O 
ectoplasma é a matéria de que se forma o corpo astral. 
Por iSso consideram tão importante o seu estudo os que se 
dedicam' aos fenômenos metapsíquicos. Quando invislvel-
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mente sai do corpo humano vivo, esse ectoplasma pode pôr- 
se em comunicação não só com outro corpo vivo, como ain- 
tU com um espirito. desencarnado, o qual, apesar da de
sencarnação, ficou com a sua coberta ectoplásmica.

O famosíssimo físico inglês Sir Oliver Lodge escreveu 
um livro em que, a propósito das comunicações de além- 
túmulo feitas por seu filho Raimundo, nos fala do corpo 
astral, como o consideram no . outro mundo.

“Meu corpo”, diz Raimundo, “é muito semelhante ao 
que eu tinha antes (de morrer). Belisco-me umas vezes a 
ver se é  real, e o é sim, mas não me dói tanto como quan
do eu beliscava meu corpo de carne”.

“Tenho também pestanas e sobrancelhas e língua e 
dentes. E acaba de sair-me um novo dente (Raimundo mor
reu na guerra já taludinho), no lugar onde me caiu o ou
tro (enquanto vivia)”. (Isto é uma terceira dentição astral).

“ . . .  quando na guerra algum corpo material é despe
daçado (por uma bomba), custa muito trabalho ao corpo 
astral juntar de novo todas as suas partes para ficar com
pleto. Para ajudar neste e noutros casos, como de queima
duras, temos aqui “espíritos-enfermeiros” que ajudam...” !!! 
(Raimundo, págs. 194, 195).

Como se vê, todas estas teorias são antes para pro
curar explicar a parte física dos fenômenos metapsíquicos. 
A nós estes interessam sòmente quando se relacionam com 
a parte intelectual ou Mensagem, e por isto não insistimos 
mais nestas explicações.

O que 3 nós nos importa é a Mensagem, e dai nos de
dicarmos a estudar a única teoria natural que parece ex
plicar este fenômeno: A Telepática.

Ainda que os fenômenos que hoje chamamos telepá
ticos sejam conhecidos desde tempos imemoriais e sua exis
tência tenha deixado um sulco muito assinalado na história 
de quase todos os povos civilizados, todavia o seu batismo 
com este nome, que agora nos é familiar, é de época mui 
recente. Myers, o famoso psiquista inglês, um dos fundado
res da “Society of Psychical Research” de Londres em 1884, 
foi quem formou de duas raízes gregas a palavra telepatia, 
isto é, sensação à distância. Tinha ele observado uma por
ção muito numerosa de fenômenos de transmissão mental 
que não tinham um nome determinado, e, não achando ou
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tro meihor, deu-lhe o citado, que teve sorte. Poucas pes
soas entendem o que esta palavra significa cientificairiente, 
e, sem embargo, qualquer pessoa de mediana ilustração pa
rece entender desde logo o significado geral desse vocábulo.

Como diz muito bem Richet: “Quase toda a ínetapsí- 
quica subjetiva pode reduzir-se ao só fenômeno que os 
magnetizadores de há um- século chamaram lucidez ou cla
rividência (Hellsehen), denominado na atualidade, com al
gumas variantes no sentido, telepatia, e que eu propus cha
mar oriptestesid’ (“Tratado de Metapsíquicá”, cap. II, 
No. 1).

As provas da existência dos fenômenos vulgarmente 
chamados telepáticos são tão numerosas e bem comprova
das, que não há razão justificada para duvidar dela. Fa
lamos da existência do fenômeno, e não das hipóteses co
gitadas para explicá-lo, o que já é coisa muito diferente.

Há alguns anos “duvidava-se de que tais fenômenos 
existissem” ; mas, devido ao labor pacientíssimo, ordenado- 
e científico da Sociedade de Investigações Psíquicas de Con- 
dres, foi catalogado um núméro tão crescido de fenômenos 
desta espécie, que já não é razoável duvidar da sua exis
tência real. Basta percorrer sumàriamente os já numerosís
simos volumes dos “Proceedings” e o “Journal” publicados 
por dita Sociedade desde 1884, para convencer-se do que 
indicamos. Outras sociedades similares fizeram a mesma 
coisa a exemplo da inglesa, aumentando assim as provas 
da existência dos fenômenos em questão.

-rA grande maioria desses fenômenos catalogados são de 
caráter “espontâneo”, embora não faltem muitos exemplos 
de fenômenos “provocados” para o estudo experimental dós 
mesmos. Esses experimentos têm sido levados a efeito cien
tificamente com “percipientes” diversos, em condições dis
tintas e com resultados vários. De agora em' diante chama
remos percipientes (e não médiuns) os indivíduos de que 
os psiquistas se servem para a experimentação, com o in
tuito de afastar a ideia dos espíritos, que não faz senão 
perturbar todo critério científico e a consciência delicada 
de alguns leitores; além de, por outro lado, ser esse o nome 
cientifico que atualmente se dá avessas pessoas por méio 
das quais se produzem esses fenômenos naturais.

E’ tão geral a produção do fenômeno telepático, que
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quase todos nós temos alguns que referir, seja por expe
riência própria, seja peio testemunho de pessoas perfeita
mente respeitáveis, que não só não mentem, mas que refe
rem com exatidão a verdade dos fatos. Quantas vezes não 
temos ouvido relatar casos como o seguinte: l

“Meu pai”, dizia-me um amigo meu, “era muito rigo
roso conosco, e nunca nos atrevíamos a desobedecer-lhe no 
mínimo que fosse. Um dia ele me chamou e me disse: “Re
cebi uma carta do administrador da nossa fazenda X, e é 
necessário que você vá imediatamente e não volte enquanto 
não tiver deixado completamente arranjado este assunto. 
Você terá, que ficar na fazenda pelo menos uma semana; 
tome ò dinheiro de que precisar e telegrafe logo para que 
o esperem na estação”. Parti naquela mesma noite, dei
xando meu pai em perfeito estado de saúde. Ao chegar à 
estação, já me esperavam ali ós cavalos, e o -administrador 
começou a informar-me do assunto. Não havíamos andado 
duas léguas quando se apoderou de mim uma obsessão es
tranha: “voltar quanto antes para junto de mèu pai”. An
dei mais um quarto de légua, porém foi-me impossível re
peli; aquela obsessão. Puxando o relógio, vi, que havia tem
po suficiente para voltar à estação e tomar o trem que des
cia. Apesar de estar persuadido de que minha volta repen
tina Jjavia dè causar a meu pai um desgosto muito sério, 
decidi-me a voltar, com pasmo do mordomo, a quem dei 
minhas instruções para aguardar a minha volta. Enquanto 
esperava o trem, passei um telegrama a um de meus ir
mãos,para preparar meu pai dizendò-lhe que, por uma cau
sa inesperada, eu tinha tido de voltar e em breve lhe ex
plicaria as minhas razões, pedindo a meu irmão que me. 
fosse esperar na estação. Ao chegar a esta, não encontrei 
ninguém, o que me fez recear. Cheguei à minha casa e en
contrei todos alarmados. Na noite anterior meu pai tinha 
sofrido um ataque, e o médico não dava esperanças de vida, 
embora meu pai estivesse em seus sentidos perfeitos. Che
guei ao quarto dele e ele me recebeu com um sorriso amá
vel. “Avisaram, a você?” disse ele. Respondi-lhe que sim, 
para dizer alguma coisa. Poucas horas depois meu pai mor
ria em meus braços. Perguntei se alguém me tinha passado 
algum telegrama, e responderam-me que não. Quem então 
mp havia chamado?”
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Não damos outros exemplos por parecer-nos Inútil. Se 
alguns “cientistas” duvidam da Telepatia, estamos certos 
de que a maioria dos nossos leitores a terão, como á temos 
nós, por um fato.

Embora em muitas ocasiões se dê o nome de Telepá
ticos aos casos de Clarividência, não se deve confúndi-los, 
tanto mais quanto estes não estão tão bem comprovados co
mo aqueles. Há provas em bom núméro para crer que a 
Clarividência existe, mas não de tal sorte, pelo menos até 
o presente, para se ter este fenômeno como suficientemente 
comprovado.

Citaremos um exemplo que nos fará entender a dife
rença entre os dois fenômenos.

Um percipiente em estado de transe diz: “Estou vendo 
um quarto grande com uma clarabóia no teto; parece uma- 
biblioteca. Na segunda estante, entrando à direita, e na 
quarta prateleira dessa estante estou vendo um livro com 
capa de pergaminho. Entre as páginas 123 e 124 há uma 
gravura em aço que representa o incêndio de Roma. Nero 
está sobre um muro com a lira na mão. A traça comeu 
várias partes dessa gravura”. Supõe-se que ninguém saiba 
da existência desse pergaminho nem muito menos se co
nhece a gravura, etc. Pois bem, os que procuram explicar 
tal fenômeno pela Clarividência sustentam que o percipiente, 
Vidente neste caso, tem a faculdade “supranormal” de ver 
à distância, no espaço e no tempo, coisas ou sucessos sem 
que o objeto envie emissão alguma. O vidente vê, através 
da matéria, do espaço e do tempo. No caso da Telepatia 
“supõe-se que o objeto emite radiações ou envia ondas” que 
são interceptadas pelo percipiente e convertidas em sensa
ções gerais (sentimento como no caso primeiro), auditivas 
ou visuais. No caso de Telepatia que citamos, supõe-se que 
o enfermo inconscientemente enviou uma série de ondas 
que, interceptadas pelo filho, produziram neste a obsessão 
de voltar quanto antes para junto do pai. Agora não nos 
metemos a discutir nem uni nem outro caso, citamo-los ape
nas como exemplos para distinguir o que se entende por 
fenômeno telepático e de clarividência. No primeiro há um 
agente 'transmissor que envia alguma coisa. No segundo 
não há transmissor, senão que o Vidente vê, sem receber 
influxo algum do objeto. Ambos os fenômenos supõem-se
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produzidos sem a intervenção dos sentidos normais, mas, 
sim por outro meio ainda desconhecido para nós, mas que; 
certamente deve existir. Daqui definir Myers a Telepatia: 
“A transmissão extranormal de informação de uma mente 
a outra”. .

Gurney, Myers e Podmore, depois de reunirem um nú
mero muito grande de casos telepáticos, sensórios, auditi
vos e visíveis, concluíram:

1) Que ditos casos se verificam com tanta frequência,, 
que não podem ser atribuídos à casualidade.

2) Que na maior parte dos casos a explicação maiS; 
provável era a transmissão de uma impressão de uma men
te a .  outra que, por um processo especial, produzia no. 
percipiente uma alucinação sensória, auditiva ou visual.

. Com estes dados gerais já poderemos procéder à ex-- 
planação da teoria que nos parece mais verossímil para ai 
explicação do verdadeiro fenômeno metapsiquico provocado..
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Capítulo XXI.

Ambiente Propício.

E’ coisa bem sabida que os médiuns usam em suas 
sessões de alguns acessórios que, segundo eles, são ou ne
cessários ou muito convenientes para à produção do fenô
meno. Tais são a escuridão, a ideia da morte, uma:música, 
monótona de tom religioso, a passividade dos experimenta
dores, a uniformidade de opiniões dos presentes e outras 
coisas desse gênero. Para muitos, tudo isto é pura fraudé, 
e muitíssimas vezes o é; mas, se se estudar o caso deti- 
damente, pode-se chegar à conclusão de que, para a pro
dução do fenômeno verdadeiro, se requer que tanto o mé
dium como os experimentadores se achem “num estado de 
ânimo especial e num ambiente propício”, para cuja forma
ção auxiliam os acessórios que mencionamos.

Cumpre ter presente que o fenômeno que procuramos 
provocar não é físico, porém mental, e que está ou parece 
estar Intimamente ligado com a mente subconsciente do per- 
cipiente como com o terceiro arquivo dos expérimentadores. 
Pois bem, para que “o terceiro arquivo” funcione, requer- 
se pelo menos certo estado de ânimo, “to be in a mood”, 
como dizem em inglês, que disponha a mente subconsciente 
para operar. Para melhor nos fazermos compreender,'dire
mos que o estado de ânimo mínimo que se requer para 
operar favoràvelmente pode-se equiparar, em certo modo, a 
isso a que se chama “inspiração” poética, musical, artística,t 
etc. Não basta ser poeta, músico ou artista, para produzir 
obras originais, requer-se “estar de veia”, achar-se inspira
do. Inspiração essa que é obra principal, senão' única, da 
mente subconsciente.' Pois bem: esse estado de ânimo havia- 
se produzido até agora pelos métodos supra-indicados, e 
em especial pela ideia da morte, íntimamente unida com a 
recordação dos defuntos. Como veremos mais adiante, quan
do o terceiro arquivo parece resolver-se sob o influxo de
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certos estímulos, umà porção de impressões esquecidas e 
'relegadas para os últimos recantos da memória parécem 
atuar com atividade inusitada, procurando vir à tona. Basta 

' refletir iim pouco sobre o que muitos leitores terão experi
mentado por ocasião da morte de um ente querido. Quan
tas recordações não nos vêm então à memória! Muitos fa
tos olvidados, alegres e tristes, que se relacionam com o 
finado, agitam-se na nossa mente. Nessas circunstâncias, 
nesse estado de ânimo, qualquer objeto pertencente ao de
funto, e que noutras ocasiões nada teria significado para 
nós, faz reviver muitas recordações. Às vezes estas não são 
tristes e carinhosas, senão antes bem sombreados por so
pitados rancores. Se nestas circunstâncias, se neste estado 
de ânimo uma pessoa vai consultar um médium, este, re
cebendo do consulente a comunicação subconsciente dessas 
impressões que forcejam por sair à superfície, lhas devol
verá em forma de mensagens enviadas pela alma do de
funto!!! Porquanto, assim como nesse estado de ânimo pon
do-se a sonhar e a falar, essa pessoa revelará muitas das 

• impressões que se hão revolvido por causa da morte da
quele ente querido; assim também, por um processo tele
pático e sem se dar a menor conta disso, enviará, ele ao- 
médium as mesmas impressões que este, por sua vez, tor
nando-as conscientes, atribuirá à alma do finado. Estas im
pressões que fervilham ativamente durante determinado pe
ríodo, excitadas pelo pesar que causou a perda daquele 
ente querido, pouco a pouco se vão retirando para os es
curos recessos de onde saíram, para ali ficarem olvidadas 
de novo. Por causa disto, quantos máis dias se passam e 
quando, devido ao retorno à vida ordinária, se vai esque
cendo o morto, tanto menor é o número de “comunicações” 
recebidas pelos médiuns, até que, após algum tempo, elas . 
parecem cessar quase por completo. Isto os espiritas atri
buem ao fato de a alma do defunto ir-se distanciando de 
nós, subindo a planos mais elevados!!

Mas havemo-nos adiantado indèbitamente.
Para achar-se em estada propício “para transmitir im

pressões”, basta qualquer excitação extraordinária da men
te,' pôr exemplo, uma preocupação sobre assuntos financei
ros, sobre o estado de nossa saúde, etc.
Fraudes Espiritas — 20
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Um amigo meu que se achava *em dificuldades pe
cuniárias, por causa de certos negócios que tinha empreen
dido, contava-me como, tendo ido consultar um médium, 
este lhe deu um conselho muito acertado que o salvou da 
sua precária situação, atribuindo este conselho à defunta 
avó do consulente. Tendó-lhe eu feito hàbilmente várias 
perguntas, cheguei ao conhecimento de que esse _ conselho 
que o médium atribuia à defunta avó era exatamettie o 
mesmo que• a esposa do consulente lhe dera dois anos antes 
e de que este se esquecera por Completo. Quando o fiz cair 
na conta deste fato, ele não pôde deixar dé rir-se e de ad
mitir como provável a teoria de “poder ele mesmo, incons
cientemente, havê-lo télepatizado,> (permita-se-nos este ter
mo em favor da clareza).

Noutra ocasião, contavâ-me uma senhora como se ha
via curado de uma doença do estômago tomando um remé
dio aconselhado pela alma de uma sua tia defunta, evoca
da à pedido dela por um médium. Feitas as minhas inves
tigações, como no caso anterior, resultou ser esse remédio o 
que à consulente dava sua mãe, quando ela era menina, e 
com o qual ela sempre melhorava. Fato que a senhora tam
bém havia esquecido.

O’ prodígios do “terceiro arquivo” ! 1
Deste e de muitos outros casos deduzimos que, quan

do menos para “facilitar” a produção do fenômeno, era 
preciso que “o transmissor” se achasse “prèviamente” qum 
estado de ânimo tal que, de um modo ou de outro, rom
pesse o equilíbrio em que jaziam as impressões ficadas para 
trás no “mnemoarqueion” 1, para que estas, ao saírem para 
fora, pudessem ser mais fàcilmente interceptadas pelo apa
relho receptor do percipiente.

Supomos que, ao chegar a este ponto, senão antes, o 
leitor terá desejos de que lhe expliquemos cientificamentç 
não só em que consiste o fenômeno de que tanto falamos, 
como também a teoria para explicá-lo. Cederemos, pois, aos 
seus desejos.

Temos de um lado um diapensor mental, e do outro 
um perceptor. O diapensor irradia uma impressão assinéi-

i) Arquivo da memória.
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daca que o perceptor intercepta, e, tomando-a siiiéidaca, 
transmite-a aistèticamente ao diapensor. 2 

, Com isto fica explicado científicamente tanto o fenô
meno como a teoria.

Por experiência sabemos que o perceptor é muito mais 
sensível a influências externas (provenham estas de um es
pírito quer não encarnado, quer desenèarnado, quer encar
nado) quando se acha num estado anormal ou semi-anormal 
devido à hipnose ou ao transe (completo ou incompleto). 
Sabemos igualmente que, durante o fenômeno, sua ação é 
assinéidaca, e não controlada pelo Eu consciente, de sorte 
que, no que respeita ao perceptor, todo o fenômeno é asSi- 
néidaco.

Pelo que respeita ao diapensor, acabamos de ver que 
ele irradia assinèidacamente com mais facilidade quando o 
Eu se acha num estado de ânimo que favorece o desequi
líbrio das impressões que se encontram nos substratos da 
mente subconsciente em estado de cóimesis.

Agora se pergunta: Haverá algum modo de produzir ar
tificialmente este desequilíbrio com o objetivo de facilitar 
o fenômeno?

A esta pergunta, que nós mesmos nos fizemos- repetidas 
vezes e por longo tempo, respondemos agora com o resul
tado que nos deram as nossas experiências por meio de ex
citantes microaromáticos.

Para aclarar as ideias, vamos estudar os diagramas 
respectivos que nos dão uma ideia de como é que as três 
teorias: 1) Diabólica, 2) Espirita, e 3) Telepática, expli
cam a transmissão da mensagem a Antônio que tomamos

*) Para facilitar aos leitores a inteligência desta definição 
: feita em termos “científicos” (leia-se: com palavras tiradas do gre
go), dá-la-emos aqui em termos vulgares e inteligíveis.

.-Tem os de um lado a pessoa que (supomos) transmito men
talmente, e do outro um Perceptor (que já  sabemos o que é). O 
transmissor mental (supomos) irradia uma impressão inconsciente 
que o perceptor intercepta, e, tornando-a consciente, por meio dos 
sentidos transmite-a ao transmissor". *

Esta é uma das vantagens dos termos técnicos, tornar obscuras 
para o vulgo as expressões mais simples, dando-lhes um ar cien
tifico.
, Nenhuma pessoa se assusta quando lhe asseguram que "ela 
tem o redenho inflamado”, mas leva um susto descomunal se o 
"iMKO lhe diz que tem peritonite. . ,  que significa “inflamação do
ffioenlK) .
20*
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como protótipo. Pelo suposto, só duas pessoas tinham co
nhecimento do fato a que a mensagem se refere: a tia de 
Antônio, morta, e Antônio, vivo, embora inteiramente es
quecido do sucedido, até que este lhe foi reavivado na 
memória pela mensagem recebida por intermédio do per- 
ceptor. '

I-TEGRÍA DIABÓLICA-

J1 -TEÔRlA-ESPÍRITLSlA-

I \»2>

JL  IH-TCefHA-TCLERATICA-

f

Diagramas das três teorias

No primeiro diagrama temos os quatro seres intelectuais 
que se supõe tomaram parte no desdobramento do fenô
meno. O primeiro, Antônio, temo-lo representado pela letra 
A; o perceptor por P, o diabo por D, e a tia de Antônio, 
defunta, por T.
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: • Funcionamento: O Demónio, D, recebe da tia T «
notícia da mensagem, M. (Também se pode supor que re
cebeu a mesma notícia de Antônio, A.) O Diabo, D, ope
rando sobre a mente subconsciente, I, do perceptor, P, co
munica-lhe a mensagem M. Esta mensagem M passa da 
inente subconsciente I do perceptor P para a mente cons
ciente do mesmo, C. Então o perceptor P comunica a men
sagem M a Antônio A, por meio de um dos sentidos S, e 
Antônio recebe na sua mente consciente C a mensagem M 
por um de seus sentidos S. Enquanto isso, a mensagem M 
conhecida, embora esquecida, por Antônio, permaneceu na 
mente subconsciente deste, I, sem haver intervindo em nada 
no fenômeno. Sòmente depois de recebida a mensagem M 
é que Antônio se lembra do fato e o declara verdadeiro.

No segundo diagrama, temos a explicação do mesmo 
fenômeno segundo a Teoria Espirita. Este caso só difere 
do anterior em que o Diabo não entra nele em nada. O 
espirito desencarnado da tia de Antônio, T, é que direta
mente se põe em contacto com a mente subconsciente do 
perceptor P por meio do corpo astral, significado pelo nim
bo que rodeia T e P; e este (como no caso anterior) co
munica a mensagem a Antônio, seguindo o mesmo caminho.

No terceiro diagrama temos a explicação Telepática. 
Nesta brilham pela ausência tanto o Diabo como a tia de
funta. O fenômeno verifica-se únicamente “entre dois es
píritos encarnados”, o de Antônio e o do perceptor, do 
modo seguinte:
- Funcionamento: Da mente subconsciente de Antônio, I, 
onde se acha, embora esquecida, a mensagem M, pela ação 
de um estimulo determinado, sai em direção à mente sub
consciente de P I, sem que Antônio se dê conta desta emis
são. Da mente inconsciente de P M passa, pelo mesmo pro
cesso que nos casos anteriores, à mente consciente de P C, 
e dali, por intermédio dos sentidos S’ e S de P e de An-, 
tônio, é recebida na mente consciente deste “com grande 
admiração”, pois ele jura e torna a jurar que não teve 
nada que ver com esse assunto, já que “não tinha transa 
mitido nada” ao perceptor... A terra não se vê mover, e 
contudo se move. Das açõest  subconscientes, quando estas 
o são estritamente, em absoluto não nos damos conta, co-
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mo um sonâmbulo não se dá conta do que fez durante o 
sonho.

Destas teorias, pois todas três são teorias, escolha o 
leitor a que melhor lhe convenha, apenas devendo ter pre
sente que “o agente que escolher” deverá ser considerado 
a causa ordinária e constante dos fenômenos desta espécie 
provocados pelo perceptor.

Já vimos anteriormente os fundamentos das teorias 
Diabólica e Espirita, breve veremos os “fatos” que militam 
em favor da Hipótese Telepática.

Tenha o leitor presente que propomos esta explicação 
não como um fato comprovado, mas como uma teoria, mais 
ou menos provável, conforme convenham ao leitor os “fa
tos” que proporemos, tirados, não dos livros, mas da nossa 
própria experiência.
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Capitulo XXU.

Efeitos Microsmáticos.

Conta Eckermann que um dia Goethe foi visitar 
Schiller e, não o encontrando, entrou no gabinete dele e 
sentou-se junto à escrivaninha para escrever algo que lhe 
havia ocorrido. Dentro em poucos minutos sentiu-se indis
posto, e o mal-estar foi crescendo a tal ponto, que ele 
quase desmaiou. Não sabia a que atribuir essç acidente, 
para ele tão estranho, até que reparou num cheiro insu
portável que saia de uma das gavetas da escrivaninha. 
Abriu-a e ficou pasmo ao ver que estava cheia de maçãs 
podres. Correu à janela para respirar o ar fresco, com o 
que bem depressa se restabeleceu. Nisto entrou a esposa 
de Schiller, que informou a Goethe ter sido ela quem pu
sera ali aquelas maçãs, deixando-as apodrecer porque seu 
esposo, o grande Schiller, não podia escrever inspirada- 
mente se não respirasse aquele pestilento cheiro de maçãs 
podres. ,

Sem dúvida, a Musa de Schiller deve ter sido Pomo- 
n a . . .  depois de morta. Aqui temos um exemplo de como 
um cheiro (no caso presente, fétido) pôde provocar o es
tro poético num homem da estatura de Schiller, enquanto 
que por pouco o mesmo fétido faz perder os sentidos a 
um-homem do porte de Goethe. Em ambos os casos houve 
uma perturbação mental, benéfica para o primeiro, já acos
tumado a esse fétido, e daninha para o segundo, a ele não 
acostumado e ainda medos em tamanha quantidade. Su
ponhamos que esse fétido tivesse sido pràticamente “im- 
perceptível”. Nesse caso, não podendo produzir em Goethe 
um desfalecimento, poderia ter-lhe causado um momento 
de inspiração? Não sabemos; mas de qualquer modo de
veria ter-lhe produzido uma perturbação mental proporcio
nada à imperceptível quantidade de ar infecto aspirado, 
que bem pode ter causado nò poeta uma reação favorável,

t
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no estilo homeopático. Enquanto unta quantidade mínima 
de álcool é suficiente para fazer versejar um “proibicionis- 
ta”, de nada serviria a um Fernandez y González, que pre
cisava ingerir grandes quantidades para escrever suas no
velas. .

Assistíamos um dia a uns experimentos de Psicometria, 
com um percipiente muito notável. “Psicometria”, diz o 
nosso amigo Mr. Walter F. Prince, “é o nome, pouco feliz, 
que se dá ao fenômeno, por cerfo reduzido a número pe
queníssimo de pessoas, consistente em que, ao contacto de 
um objeto, o percipiente pode, durante esse contacto, fazer 
uma série de descrições concernentes k  pessoa a quem per
tence o objeto, falando de fatos que não têm relação al
guma com o próprio objeto”. Chamou-nos muito a atenção 
este curioso fenômeno, já observado antes em Mrs. Piper, a 
grande percipiente bostoniana, sobretudo ao ver que, apli
cando ao nariz do percipiente um lenço inteiramente limpo, 
embora já usado por uma pessoa que ali não estava pre
sente, mas a quem conhecíamos, começou a dizer coisas 
muito particulares do dono do lenço, fatos conhecidos por 
vários dos presentes. - -

Nessa ocasião ocorreu-nos usar do sentido do olfato 
para provocar o fenômeno metapsíquico, em vez de usar, 
Os meios comuns. Desta sorte eliminávamos de uma vez 
tudo o que se referia aos defuntos, produzindo “o ambiente 
propício” por meio dos odores, e desde' logo começamos a 
trabalhar neste sentido, esperando desterrar completamente 
das nossas experiências toda ideia e processo espirita. Lon
gos e infrutíferos foram os nossos experimentos, usando 
neles de odores “fortes”, recordando a Sibila de Delfos, 
que aspirava os gases saídos da furna, para^inspirar-se, e 

. a Tiburtina, que, para profetizar, aspirava a fumaça pro
duzida ao queimar as folhas secas do louro. Os casos que 
a seguir referimos deram-nos — assim o cremos — a cha
ve do segredo. Deviam-se usar *odores quase imperceptí- 
veis, para produzir devidamente o fenômeno telepático.

E’ coisa muito conhecida a íntima relação entre a me
mória e o olfato. Os odores, sobretudo fortes, produzem em 
muitos casos amnésia, isto é, perda da memória, pelo me
nos transitòriamente; em compensação, noutros casos forta
lecem a memória. Seja como for, uma coisa que a nossa 
própria experiência nos ensina e não se pode negar é a
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Influência tremenda dos odores para reavivar lembranças 
esquecidas. Os odores' tím força especial, muito superior às 
sensações auditivas ou visuais, para nos excitar a memória. 
E coisa curiosa é que as recordações que mais geralmente 
parecem ser reavivadas pelos odores “são as primeiras” 
que tais odores nos excitaram na mente, ou aqueles em que 
o odor está ligado a algum fato mais impressionante da 
nossa vida. O aroma das gardênias, tão comumente usadas 
nas regiões tropicais para enfeitar as sepulturas, em forma 
de coroas fúnebres, ou em forma de grinaldas para orna
mentar as igrejas nos casamentos, em lugar de excitar na 
memória de um amigo nosso a lembrança de tantos casa
mentos ou enterros a que havia assistido, lembrtva-lhe sem
pre uma “briga de galos”, a primeira que viu em sua vida, 
em Córdoba (México), onde também pela vez primeira co
nhecera e sentira o aroma das gardênias.

O cheiro tão “característico” do queijo Linberg desper
tava tenazmente na memória de uma senhora, conhecida 
nossa, o dia da inauguração de uma grande fábrica de fia
ção e tecidos, no qual, a propósito desse queijo, sucedeu- 
lhe um contratempo muito interessante que ela contava com 
não pouca graça. Sabendo disto, em quatro ocasiões dife
rentes, estando presente essa senhora e sem que ela o no
tasse, abrimos uma lata do tal queijo numa peça distante 
de onde ela se achava. O efeito não se fez esperar, por
quanto, embora em três ocasiões-o cheiro não fosse per- 
ceptívèl, e apesar de versar a conversa sobre tópicos muita 
diferentes, quatro vezes a senhora nos contou a mesma his
tória, com regozijo não pequeno dos experimentadores.

No caso que vamos narrar, e que nos foi contado por 
um doutor amigo nosso, a propósito de uma conversa que 
com ele tínhamos tido sobre o efeito dos odores, ver-se-á 
que estes são capazes de excitar sonhos vivíssimos. Dizia- 
nos ele: “Entre os meus pacientes eu tinha uma jovem que 
acabava de dar à luz uma criança, e tanto ela como a 
criança achavam-se em estado normal. Um dia, ao fazer 
a minha costumeira visita, a enfermeira nos disse que a jo
vem se achava muito nervosa por causa de um sonho que 
tinha tido na noite anterior. Encontramos a paciente num 
verdadeiro ataque de histeria, debulhada em lágrimas. Con
tou-nos efà que na noite precedente tinha visto em sonhos
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a  raãe, a quem perdera aos catorze anos. E me diziam “Vi-a 
como estava caiando a  amortalharam, tendo aos pés uma 
grande coroanaz violetas. Odeio as violetas desde que mi
nha mãe morreu, pois sempre me trazem a lembrança dela 
no seu leito mortuário. Acordei excitadíssima, e assim con
tinuei a manhã toda; não posso controlar-me, e tenho es
tado chorando, temendo que esse sonho seja presságio de 
alguma desgraça". Procurei consolá-la e receitei-lhe umas 
colheradas calmantes. Ao voltar à tarde, a doente não ti
nha melhorado. Então ocorreu-me se por acaso não haveria 
violetas no quarto de algum dos outros pacientes, e fui per
guntá-lo à enfermeira. De feito, num dos quartos vizinhos 
havia um grande ramo de violetas. Mandei quê, com per
missão do dono, as retirassem para o pátio, e quando voltei 
à noite a jovem estava em estado normal”.

No caso seguinte, que resumimos do livro “Aromáticos” 
do famoso cirurgião escocês Dan Mackenzie, o odor foi cau
sa de um sonho, senão de verdadeira alucinação.

“A senhora Jane acabava de chegar do teatro, onde vira 
um drama relacionado com a influência dos defuntos sobre 
os vivos. A senhora Jane perdera seu esposo James no ano 
anterior, tendo sido os dois muito felizes durante o seu 
consórcio. Por causa do drama a que acabava de assistir, 
Jane foi presa de um desejo desusado de tornar a ver o 
seu falecido esposo, de ouvi-lo fa lar.. .  Durante a vida dele 
tinha, ido com ele a uma ou duas sessões espiritas, nas quais 
aprendeu uma toada monótona que inconscientemente co
meçou então a modular. Ainda bem não havia .começado, 
quando o relógio deu doze horas da noite. Ao mesmo tem
po ela ouve que alguém procura abrir com uma chave a 
porta do “hall”. Esta se abre, e ela ouve uns passos. . . 
uma tosse.. .  a do falecido esposo. Logo.. .  ábre-se a por
ta da habitação onde ela estava só—  e aparece James 
guardando as chaves no bolso. “Por Deus, Jane”, diz uma 
voz tão conhecida como cara, “vai mudar esse vestido tão 
ridículo, com que pareces uma aldeã em dia de festa. Vai 
mudá-lo logo”. Reconhecendo-o, ela estendeu-lhe os braços, 
mas apenas pôde dizer-lhe: “James, por que cheiras tanto 
a cebola?” “Não é cebola, respondeu a voz, é alho” . . .  
e  tudo desapareceu, ficando únicamente no aposento um 
forte cheiro de alho.. . Na despensa havia um prátõ com 
"alioli” preparado pela cozinheira, que era catalã”.
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Quisemos citar este caso po(r ter semelhança com o 
que vamos referir, pelo menos quanto ao cheiro de alho, 
embora muitíssimo menos pronunciado. Este caso foi um 
dos primeiros que nos indicaram o caminho experimentai 
que temos procurado seguir com o êxito que o leitor aten
to verá. .

O caso passou-se conosco em Boston. Um amigo pe
. diu-nos lhe permitíssemos assistir a umas experiências que 
por aquele tempo andávamos fazendo com um percipiente, 
a  propósito da influência dos odores na mente subcons
ciente. Acedemos com prazer, e ele nos convidou a cear, 
para o que fomos a um restaurante italiano de “Luigi”, que 
nos era conhecido. O nosso amigo não falava uma só pa^ 
lavra de inglês. Ceamos. Ao terminar, notando que nos ti
nham servido uns pratos temperados com alho, dissemos ao 
nosso companheiro que, sendo coisa sumamente repugnante 
e mal vista entre os americanos o cheiro de alho, o melhor 
que podíamos fazer era irmos a uma farmácia e fazermos 
bochechos de listerina, até que o mau cheiro tivesse de
saparecido; o que fizemos com consciência. Com esta segu
rança encaminhamo-nos para a casa onde, pelas nove ho
ras, deviam começar as experiências. O Perceptor, de in
teira confiança, produzia admiràvelmente desenhos automá
ticos. Depois de algumas mensagens recebidas em inglês, 
enquanto o Perceptor conversava com os presentes, dei
xando sem nenhum controle a mão esquerda, em que se
gurava um lápis, começou a desenhar automàticamente um 
grupo que para nós nada tinha de interessante, de vez que 
tínhamos visto muitíssimos desenhos feitos do mesmo modo 
pelo mesmo percipiente. Mas o nosso amigo, que por outro 
lado não entendia o que falávamos em inglês, pôs-se a  se
guir com todo cuidado os movimentos do Perceptor, coisa 
nova para ele. Terminados os experimentos naquela noite, 
o nosSo amigo, muito intrigado, pediu-nos permissão para 
levar consigo um dos desenhqs feitos automàticamente pelo 
Perceptor, desenho que representava um grupo de mulheres 
vestidas em estilo turco e um homem atirado ao solo, sobre 
o qual uma das mulheres parecia desfechar golpes com um 
chicote que tinha na mão. Sem dificuldade alguma lho de
mos, poispara nós ele não "significava absolutamente nada.

No dia seguinte o nosso amigo chegou excitadíssimo, 
trazendo um livro juntamente com o desenho automático
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da noite anterior, e disse: “Olhe, está perfeitamente com
provada a sua teoria dos odores” ; e mostrava-nos uma vi
nheta que havia no .livro, muito semelhante, em conjunto, 
ao desenho feito pelo Perceptor. Respondi: “Não vejo como 
possa isso comprovar teoria alguma. O desenho e a vinheta, 
sim, são muito parecidos; mas onde é que entram os odo
res?” “No alho”, respondeu o nosso amigo com toda for
malidade. “No alho?” “Olhe”, prosseguiu ele, “esta vinheta 
é das "Mil e Uma Noites” ; e esta história é “A história do 
homem sem polegares”. — “E então?” “Espere um pouco, 
replicou ele impaciente; nessa história se cônta que o es
poso da dama favorita dá Sultana Zobeidá assistiu a um 
grande banquete no qual puseram, entre outros pratos, uffl 
preparado com alho. Julgando-o saboroso, o recém-casado 
comeu boa quantidade dele, e,~ao terminar o banquete, es
queceu-se de lavar as mãos e enxàguar a boca, com o que 
ficou cheirando a aHio, ou fedendo. Ao ir ter com a es
posa, esta quase desmaia com o cheiro, e em vingança des
ta falta de educação e de pouco asseio mandou-lhe cortar 
os polegares depois de havê-lo açoitado pessoalmente. Este 
açoite é o que a gravura representa, terminou o meu ami
go”. — “E que tem tudo isto a ver com a teoria dos odo
res?” insisti. — “Simplesmente, que você a tem confirma
da. Não se lembra de que esta noite comemos um guisado 
que tinha alho e fomos fazer bochechos para não ficarmos 
fedendo?” — “Sim, lembro-me”. — “Pois esse cheiro “i*n- 
perceptível” deve ter-me excitado na mèmória esquecida essá 
história que eu tinha lido anos atrás, e devo ter sido éii 
quem inconscientemente a transmitiu por telepatia, conforme 
você me tem explicado. Esta noite, apesar de ver o dése- 
nho, não me lembrava onde tinha visto um desenho seme
lhante, e por isso lhe pedi para levá-lo comigo. Esta manhã, 
ao acordar, $a primeira coisa que me veio à memória foi 
o conto do homem sem polegares. Levantei-me, busquei en
tre um montão de livros que tinha arrumados as “Mil e 
Uma Noites"; procurei a história, e tive o prazer de en
contrar a vinheta que você agora tem diante”.

Com isto terminou a história do alho do homem sem 
polegares e do desenho automático, deixando-me tudo isto 
profundamente impressionado. . Tiijha eu ali não só uma 
prova da revivescência de memórias esquecidas, por meio
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de micrósmatos, isto é, de odores infinitesimais, como tam
bém a produção evidente do fenômeno de transmissão men
tal entre a mente inconsciente do meu amigo e a do Per- 
ceptor. Segundo parecia muito provável,” o odor infinitesimal 
do alho desequilibrou no “mnemoarqueion” (terceiro arqui
vo) do nosso amigo a imagem esquecida da vinheta cor
respondente à história do, homem dos polegares perdidos 
por cheirar a alho. Então, de uma maneira telepática ele 
a enviou ao Perceptor, que a interceptou e, tornando-a sen
sível, por meio do desenho automático a pôs em frente do 
meu anrigo, que não se pôde lembrar dela logo. Foi pre- 
eiso um processo mental, operado durante o sono, para que 
no dia seguinte ele se lembrasse de onde tinha visto aque
le desenho, o procurasse e felizmente o achasse.

. Isto não era uma prova decisiva, mas era certamente 
um fio digno de ser seguido, para ver se se encontrava 
alguma meada.

Um segundo caso que se passou conosco muito tempo 
depois, veio a persuadir-nos de não andarmos seguindo 
pista falsa.

Durante uma série de experimentos com outro Per
ceptor, entre várias mensagens em inglês de bastante im
portância por diversas razões, veio uma em castelhano. Não 
havendo entre os presentes quem soubesse este idioma se
não eu, entregaram-ma, enquanto eu discutia acalorada
mente sobre outro fenômeno muito curioso que tínhamos 
presenciado. Não fiz caso da mensagem senão após certo 
lapso de tempo, terminada a discussão. Li-a então e pas
mei; dizia assim:

A Águia de Ouro. . — Luís G. Perezcano.

Estas palavras, que para outros não teriam tido sig
nificação especial, para mim significavam muito; explicar- 
me-ei. "

Havia na cidade do México, minha pátria, uma famo
sa casa de comestíveis chamada “A Águia de Ouro”, nome 
que dava à galeria sob a qual se achava. O dono dessa 
casa, sumamente conhecido e popular, era um senhor cha
mado Luis G. Perezcano. Morto esse senhor, havia já vá
rios anos, desapareceu também a casa, uma vez que, para 
alargar a rua, hoje avenida 16 de Setembro, foi preciso
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bolar abaixo a galeria. A nova geração no México não co
nheceu neín a casa “À Águia de Ouro” nem seu antigo pro
prietário; mas eu, sim, conheci-a em criança, pois de oito 
em oito dias ia lá com meu pai comprar fiambres, presunto 
estremenho, pastéis de diversas espécies e um barrilzinho de 
“azeitonas sevilhanas”, tudo aviado pessoalmente pelo Sr. 
Perezcano. Entre os presentes aos experimentos, todos 
americanos, não havia nenhum que tivesse estado no Mé
xico, que falasse castelhano e tivesse tido oportunidade de 
conhecer direta ou indiretamente aquela antiga casa de co
mestíveis, nem o seu falecido proprietário. Não havia a me
nor dúyida de que aquela mensagem "fora provocada por 
10101"; foi esta a minha convicção desde 0 princípio, já 
que nunca me ocorreu que a alma do bom do Sr. Perezcano 
tivesse vindo do alénirtúmulo anunciar a sua casa, que já 
não existia. Fiquei, pois, sumamente intrigado, procurando 
explicar aquele fenômeno. “Forçosamente devo ter sido eu”, 
dizia comigo, “mas que impressão terei recebido que veio 
a causar-me um desequilíbrio na mente subconsciente, ex
citando aquelas antigas imagens já completamente esque
cidas?” . . .  Por mais que fizesse, não podia dar com Uma 
explicação razoável...

Ao terminar os experimentos, a dona da casa convi
dou-me a passar à sala de jantar para tomar um lanche 
que carinhosamente nos tinha preparado.

Mal chegara eu à porta da sala de jantar, quando a’ 
senhora disse:

“Tem 0 Sr. aqui azeitonas sevilhanas. Realmente, disse- 
me ela sorrindo, quisemos fazer-lhe uma surpresa, e meu 
esposo comprou num armazém espanhol em Perle Street
(isto se passava em Nova York), Spanish Olives__  aqui
estão”, e mostrava-nos um barrilzinho em tudo parecido 
com os que, no seu armazém “A Águia de Ouro”, vendia 
antigamente na cidade do México don Luís O. Perezcano.. .

O cheiro imperceptível, mas perfeitamente, caracteris- 
tico, das azeitonas sevilhanas, havia-me excitado na me
mória aquela antiga lembrança e, de um modo telepático, 
eu a havia transmitido inconscientemente ao Perceptor, que 
a tornou consciente por meio da escrita automática. A nos
sa teoria tinha sido confirmada, inesperadamente, pela se
gunda vez. Pelo menos assim o julgamos, e propusemo-nos
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fazér uma experiência direta para ver se essa teoria era 
ou aio  confirmada pela experimentação.

A . ocasião não se fez esperar. Sabendo prèviamente 
que devia assistir aos nossos experimentos um velho cirur
gião, com mais de cinquenta anos de prática, propusemo- 
nos fazê-lo objeto do nosso experimento. O nosso raciocínio 
foi o seguinte: “Se os micrósmatos,* isto é, odores peque
níssimos, têm a propriedade de excitar reminiscências olvi
dadas, de sorte a poderem estas ser transmitidas telepàti- 
camente ao Perceptor, que por sua vez pode torná-la cons
ciente de um modo ou de outro, é muito provável que o 
cheiro do éter ou do clorofórmio excite alguma impressãa 
esquecida na mente inconsciente deste cirurgião, que por 
tantos anos necessàriamente tem tido de estar em contacto 
com esses olores durante o tempo das operações”. Derra
mamos, pois, antecipadamente umas gotas de éter e cloro
fórmio na peça onde deviam verificar-se os experimentos, 
e esperamos o resultado, que foi o seguinte:

“O Perceptor, em estado de transe, começou a falar,, 
fazendo a descrição de um quarto bastante estreito, em cujo 
centro havia uma mesa sobre a qual colocavam dois ho
mens um doente que se queixava. Como a luz não fosse 
suficiente, um dos assistentes que tinha na mão um ins
trumento de cirurgia ordenou que mudassem a mesa, Colo
cando-a mais perto de uma janela alta e não muito gran
de. Um jovem bastante pálido, d j  bigode ruivo, põe sobre 
o rosto do enfermo um pano e começa a deitar-lhe uma? 
gotas, até que o paciente parece adormecido. O cirurgião- 
faz uma incisão abdominal, e o enfermo dá sinais de dor. 
Mais clorofórmio! diz o operador. O jovem derrama mais 
líquido do que o devido. O doente parece asfixiar-se. O 
cirurgião deixa a operação e, tomando umas tenazes, in
trodu-las na boca do paciente e lhe puxa a língua. . .  Fora 
ouvem-se gritos noutra língua que não inglês, chamando 
Pierre. Vem um homem de idade e toma o lugar do jovem 
que ministrava o clorofórmio, pois este se acha nervosíssi
mo com o que se passou. Ao sair, diz que nunca mais dará 
clorofórmio a ninguém. . . ”

Antes de voltar á si o Perceptor, levei para fora do- 
quarto meu bom amigo o cirurgião, que, apesar de estarmos 
nô inverno, suava. “Isto é admirável”, disse-me ele lim-
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pando o suor com o lenço. “O Perceptor fez a descrição 
exata do que me sucedeu em França, há mais de tinqgmta 
anos, a primeira e última vez que ministrei clorofórmio, 
pois desde aquele dia, embora tenha feito milhares de ope
rações, não tornei a dar clorofórmio a ninguém. Esta im
pressão foi tão terrível para mim, prosseguiu o cirurgião, 
que durante muito tempo eu não podia sentir cheiro de 
clorofórmio sem me lembrar daquela cena. Contudo, já ha
via muitos anos não tornara a me lembrar dela; tinha-a 
esquecido completamente.. .  Não sei como o Perceptor pôde 
fazer uma descrição tão minuciosa”. Então contei-lhe o caso 
das gotas de clorofórmio e éter que eu tinha deitado no 
quarto antes de principiarem as experiências, com a espe
rança de obter “algum resultado”. “Pois lhe digo a você 
que o “algum resultado” é um resultado magnífico: “some 
resulte?’, como dizem em gíria .americana”.

Seguindo a mesma teoria, fizemos outra prova por 
ocasião de assistir às experiências um especialista em “dia
betes”. Deitamos antecipadamente, no quarto onde devía
mos experimentar, umas tantas gotas de acetona, e o re
sultado foi surpreendénte. O Perceptor escreveu uma fór
mula de remédio para os diabéticos que o especialista ti
nha usado muitos anos atrás, embora sem resultado. A 
fórmula era conhecida só dele, pois era preparação sua, e 
ele já a havia esquecido completamente. E’ sabido que os 
diabéticos em último grau emitem um hálito especial, pro
duto do envenenamento p#r acetona.

Com estas e outras experiências análogas que, poí bre
vidade, omitimos, ficamos persuadidos não sòmente de que 
por meio dos micrósmatos, ao menos em algumas circuns
tâncias, se, podiam despertar reminiscências olvidadas, mas 
também que até certo pònto o fenômeno telepático podia 
ser provocado.

Os últimos experimentos que vamos narrar esperamos 
acabem de convencer o leitor de haver uma comunicação 
da mente inconsciente de um ser vivo com a mente incons
ciente de outro vivente; que dita comunicação é provocá- 
vel, e que muito provàvelmente esta comunicação é a causa 
ordinária e constante dos fenômenos metapsiquicos ver
dadeiros.
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A  Tese Final.

O descobrimento e popularização da rádio-telefonia 
veio demonstrar de maneira palpável que, usando determi
nados aparelhos, podem os homens comuniCar-se uns com 
os outros por meio de “algo” que não é perceptível pelos 
sentidos. Aquilo que noutros tempos teria sido tomado por 
obra diabólica, considera-se agora coisa vulgar. Quem é 
qfie não conhece e não sabe manejar um rádio? E’ claro 
que a maioria dos que o manejam não entendem patavina 
de como é que se produz aquele efeito, o que, comum co
mo se tornou, deixou de ser maravilhoso para o vulgo. E, 
se perguntássemos a muitas pessoas que se têm por ins
truídas, em que consiste a “válvula”, aparelho engenhosissi- 
mo base da rádio-telefonia, é provável que nos não sou
bessem responder acertadamente, mormente se forem pes
soas de certa idade. Os jovens já começam a aprender nas 
aulas de física ou de eletricidade os segredos dessa ma
ravilha que ainda permanecem ocultos para as pessoas 
que receberam educação em tempos passados. E, se pas
sarmos adiante e perguntarmos como é que as ondas sóno- 
ras, que só se propagam em meios sólidos, líquidos e ga
sosos, podem ser transformadas e transportadas pelas on- 
dà t .hertzianas para depois serem filtradas nos aparelhos 
receptores, menos pessoas haverá ainda que nos possam 
explicar este fenômeno perfeitaraente natural, embora ma
ravilhoso.

Assistíamos uma vez a uma conferência sobre rádio- 
telefonia feita a um auditório que nunca tinha ouvido fun
cionar um rádio. Q conferencista explicava como, no pró
prio salão onde se realizava a conferência, havia grande 
variedade de ondas elétricas provenientes de Havana, de 
Nova York, de Londres, Paris e Haya, apesar do que não 
podíamos percebê-las por meio dos nossos sentidos, en-
Fr*t»d« E tpirIU s — 21
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quanto não fossem interceptadas pelo aparelhozinho que 
estava sobre a mesa. #

A maioria do auditório, formado de pessoas ilustradas, 
admitia sem dificuldade as explicações do donferencista; 
mas não faltava um ou outro “velho esperto” que sorria, 
dando a entender que não “ia na onda”.

Para demonstrar a verdade do que afirmava, o con
ferencista fez- funcionar o aparelho, não obtendo a princi
pio senão apitos desagradáveis e ruídos semelhantes às des- 
cargas de metralhadoras. Blasonando de engraçado, um 
dos “espertos” disse ao companheiro, ao ouvir as descar- 
gas: “Estão falando em holandês”, com o que atreditou 
ter feito uma áfrica. O conferencista explicou que os api
tos eram devidos, em parte, às correntes induzidas peia usi
na de eletricidade que havia nas proximidades, e as des- 
cargas à eletricidade atmosférica.

Após um lapso de tentativas infrutíferas, que serviram 
aos “espertos” para confirmar-se na sua opinião de que 
tudo aquilo era puro embuste científico, pôde o conferen
cista conseguir se ouvissem confusamente algumas notas 
de uma música longínqua: Nova York, disse ele. —• Que 
música harmoniosa gastam esses “yankees” !, observou ou
tro dos espertos. — Mas de repente, desaparecendo quase 
totalmente os efeitos da estática, ouviram-se com toda cla
reza os compassos de uma banda que tocava uma peça de 
Jazz. — “Denver”, anunciou regozijado o conferencista. —■* 
“Que Denver nem meio Denver”, disse outro dos espertos, 
“é que aí dentro está escondida uma vitrola” . . .

O conferencista prosseguiu impávido, fazendo girar à 
roseta. “Nova York”, tornou a- anunciar. Desta vez ouvia- 
se claramente a voz de um homem que falava em inglês. — 
“Que falem em cristão”, interrompeu um dos engraçados 
“inteligentes”. O conferencista deu volta à roseta e ouviu- 
se uma voz bem timbrada cantando “La Paloma”. “Ha
vana”, anunciou o manipulador.. .  Já não havia dúvida. 
Veio depois Paris e logo H aya...

Um velho que, sem dizer palavra, tinha estado obser
vando todas aquelas manipulações com verdadeiro terror, 
levantou-se espavorido e saiu do salão benzendo-sè.. .  Pará 
ele aquilo era coisa do diabò. . .

E a verdade não é para . menos, dissemos, repetindo
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conosco o que tantas vezes temos estampado neste livro: 
“quando não se vê a conexão entre o efeito e a causa, tan
to faz que esta seja natural como que seja o diabo; sem- 
,pre assombra e maravilha”. E assim como nos causou 
indignação a atitude dos “engraçados inteligentes” que não 
entenderam patavina das explicações, assim também nos 
causou muita compaixão o pobre velho que, não podendo 
explicar-se aquele fenômeno apesar das explicações do con
ferencista, só pôde ver em tudo aquilo a ação imediata de 
Satanás.

Temos procurado explicar que a causa ordinária e 
constante do fenômeno metapsíquico provocado é puramen
te natural. Todavia, não creirtos que entre as pessoas que 
j i  têm suas convicções formadas tenhamos conseguido 
triunfo algum. E no dia em que se lhes apresentar um caso 
parecido com o que havemos analisado, sem dúvida elas o 
atribuirão ao diabo. Trataremos, contudo, de confirmar a 
nossa teoria. '

Antes de nós tem havido muitos que admitem a teoria 
"telepática”," se bem que, como Myers e Sir Oliver Lodge, 
a estendam às almas dos defuntos, visto sustentarem que 
dita comunicação é de natureza “puramente psíquica”, isto 
é, espiritual. E’ “o modo pelo qual um ser espiritual se 
entende com outro”, sejam estes seres encarnados tiu de
sencarnados.

Nós não admitimos a telepatia neste sentido, mas sò- 
menite entre dois “espíritos encarnados”. Entre duas men
tes humanas, quej dizer, entre dois corpos atualmente en
formados por suas almas.

, Só neste caso admitimos a comunicação que, sem ser 
espiritual no sentido estrito da palavra, é efetuada de um 
modo especial sem o concurso ordinário dos sentidos. Como? 
Não o sabemos nem pretendemos explicá-lo agora. Sòmente 
sustentamos que, em vista das experiências realizadas, esta 
comunicação existe muito provàvelmente. Por outras pala
vras: admitimos esta comunicação como uma teoria provável, 
baseada na experimentação.

Não admitimos a telepatia entre um espirito desencar
nado e outro encarnado, porque não consideramos como sa
tisfatoriamente concludentes as provas-experimentais levadas 
21* .
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a efeito para demonstrá-la. Ademais, isto implica outra teo
ria, a do Corpo Astral, ainda não confirmada»

O caso é paralelo ao de duas estações de rádio. Se 
ambas são dotadas de aparelhos transmissores e recepto- 
res, poderá haver intercomunicação de radiogramas. Mas,- 
se uma estação tem sua bateria completa e a outra tem 
sòmente tubos, não é racional admitir possa haver inter
comunicação entre ambas, já que uma não tem bateria, mas 
sòmente tubos. De maneira semelhante, dois seres vivos não 
só têm a alma que os enforma (os tubos), mas têm uni cé
rebro que pode produzir “ondas” (da natureza que se quei
ra, contanto que estas possam considerar-se materiais, su
ponhamos electro-magnéticas), capazes de set intercepta- 
das por outra mente viva que tem igualmente' um cérebro 
receptor. No caso do “espírito desencarnado”, só terá tu
bos, quer dizer espírito, mas carecerá da parte material para 
verificar não sòmente a transmissão, como também a re
cepção de ondas “de algum modo materiais”, suposto serem 
materiais as ondas. , -

Daqui a necessidade imperiosa em que se têm visto os 
que tal intercomunicação admitem, de recorrer a outra teo
ria, a do Corpo Astral, que, segundo eles, acompanha a 
alma ao separar-se do corpo. Nesta suposição, os dois es
píritos, o encarnado e o desencarnado, têm a sua bateria 
de rádio completa, já que as comunicações se verificam 
entre a mente viva aderida ao corpo astral (pois, segundo 
eles, o corpo material em nada intervém nesta transmissão), 
e a alma desencarnada, igualmente circundada do seu cor
po astral. Para isto têm eles primeiro que demonstrar que 
o tal corpo astral existe em ambos os casos. Não basta que 
o ectoplasma, ou matéria de que é formado esse corpo as
tral, consoante outra teoria suplementar, coexista com o 
corpo vivo; é necessário demonstrar que coexiste também 
com a alma desencarnada.

Vemos, pois, que a teoria telepática, se quiser aplicar- 
se a um espírito encarnado com outro desencarnado, ba
seia-se noutras teorias suplementares, que de nenhum modo 
foram comprovadas, nem mesmo no espírito encarnado, e 
muito menos no desencarnado.

A nossa teoria tem aplicação sòmente entre os espíritos 
encarnados, isto é, entre aqueles que têm atualmente tanto
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o aparelho transmissor como o receptor: quer dizer, quando 
ambos têm a sua bateria Coiúpleta. E não recorremos a teo
rias suplementares, já que ambos têm alma e corpo, que é 
o que basta para poder a nossa teoria ser admitida como 
provável, e não pretendemos mais, dado o atual conheci- 
pento que temos de tais fenômenos.
V Cumpre também fazer observar, e nisto consiste a no
vidade dos nossos experimentos, que o fenômeno telepático 
se verifica principalmente entre a mente subconsciente do 
transmissor e a mente subconsciente do Perceptor. Não se 
esqueça o leitor dos nossos diagramas.

Até o presente, os experimentos de transmissão tele
pática têm sido verificados entre a mente consciente do trans
missor e a mente subconsciente do receptor.

Um exemplo esclarecerá isso. Um experimentador pen
sa numa palavra e procura transmiti-la ao Perceptor, que, 
suponhamos, a rècebe telepàticamente e a escreve. Como se 
vê, esta transmissão seria entre a mente consciente do trans
missor e a mente subconsciente do Perceptor. Pois bem: 
se estudarmos detidamente uma série de experimentos con
duzidos deste modo, notaremos muitíssimos fracassos. Por 
exemplo:

, O transmissor pensa numa carta do baralho: Seis de 
ouros. O Perceptor escreve: Seis de copas. O transmissor 
toma a pensar na mesma carta, e o Perceptor escreve: 
Quatro de ouros. Como se vê, no primeiro caso a trans
missão falhou no naipe, pois o número foi correto. No se
gundo caso, falhou no número, pois o naipe estava bem. 
Só na terceira vez foi que a experiência resultou satis
fatória.

Se alguém toma uma série de experiências desta clas
se, das colecionadas por um experimentador competente, 
e as estuda, notará que o número de falhas é grande de
mais para poder ele concluir algo de definitivo. O que, na 
nossa opinião, quer dizer que as provas da comunicação 
telepática experimental entre a  mente .consciente do trans
missor e a mente subconsciente do Perceptor deixam não 
pouco a desejar. Sem excluir a  comunicação entre o cons
ciente e o subconsciente (sem o auxilio dos sentidos, bem 
entendido), cremos que a verdadeira comunicação telepá
tica se’ verifica entre dois subconscientes, o do transmissor
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e o do Perceptor. E cremos que os nossos experimentos 
hão de contribuir para elucidar esta questão. Tenha-se pre
sente que não procuramos excluir a transmissão entre o 
consciente e o subconsciente, senão que, em vista das nos
sas experiências, nos inclinamos a crer que a transmissão 
telepática se verifica, “pelo menos mais fàcilmente, entre 
dois subconscientes”, pois nos experimentos antes mencio
nados parece que a comunicação se verifica entre “dois sub
conscientes”, como sucede nos casos espontâneos.

Como preparação para a nossa tese final, vamos citar, 
a seguir, alguns doè experimentos que levamos a- efeito e 
que, parece-nos, provam o bastante para. dar à nossa tese 
uma probabilidade razoável.

As nossas experiências indicam duas coisas: 1) a pos
sibilidade de uma comunicação provocada entre dois sub
conscientes; 2) a necessidade, para conseguir esta comiini- 
cação experimentalmente, de recorrer a um processo indi
reto; pois, de outra maneira, a comunicação resultaria cons
ciente por parte do transmissor, já se não cumprindo o 
postulado que supõe ter ela lugar entre dois (ou mais) sub
conscientes. , f

Não nos lembramos se foi em Richet ou "no “Journal 
of S. P. R.”, que lemos uma experiência de transmissão 
mental parecida com a que vamos narrar.

O transmissor pensa em Maria, nome da pessoa que 
lhe escreveu uma carta naquela manhã. Trata de transmiti- 
lo telepàticamente pensando nele com todo afinco. O Per- 
ceptor escreve João.—  A experiência falha (entre consciente 
e subconsciente). Poucas linhas mais abaixo, o experimen
tador diz que tinha no bolso duas cartas recebidas naquela 
manhã, uma de Maria e outra de foão.

A nossa dedução foi que “a experiência resultou muito 
satisfatória, mas foi sòmente entre os dois subconscientes, 
o do transmissor e o do Perceptor. Para nos fazermos en
tender, usaremos de uma linguagem clara. Na nossa opi
nião, o transmissor “tocou o.botão: Carta Esta.Manhã”, 
que comunicava por meio de dois arames com o seu cons
ciente, no qual estava Maria, e com o subconsciente do mes
mo, no qual estava João”. — Enquanto Maria é retida, 
João fica livre; sai, pois, este e não aquela, atestando a 
comunicação entre dois subconscientes.
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Esta foi a hipótese que formamos e que nos páreceu 
razoável, embora ainda não tivéssemos provas que a con
firmassem.

Procurando nós levar a efeito uma experiência seme
lhante, perguntamos ao Perceptor: que cigarro sem mistura 

féstqu fumando? Pensávamos na marca do cigarro “Resti
na” ; o Percutor dá, por toda resposta, “Lo”. Pensamos que 
a  nossa experiência tinha falhado. Mas, ao voltarmos para 
çasa e ao tomarmos outro cigarro, para fumar, notamos que 
Ò nome completo da marca era La Restina. A nossa expe
riência fora feliz entre os dois subconscientes, ao passo que 
falhara entre o consciente e o subconsciente. Tínhamos pe
dido o nome do cigarro pensando em Restiná, ao passo 
que o verdadeiro nome da marca era La Restina. “L d’ ti
nha ficado no subconsciente e tinha sido transmitido, ao 
passo que Restina, estando no consciente, não tinha pas
sado. Esta experiência súgeriu-nos uma comparação que, 
embora vulgar, é muito elucidativa.

Suponhamos estarmos num pátio onde há um cachorro 
solto, enquanto que no corredor temos outro cachorro preso. 
Se dissermos em voz alta, de modo a sermos ouvidos pe
los dóis cachorros: “Siga-o, siga-o, siga-o”, o cachorro 
preso não poderá Correr na direção indicada; ao passo que 
o que está solto no pátio pode muito bem sair em busca da 
presa. Assim nos explicávamos tanto a experiência das car
tas como ó do cigarro. A teoria seria ou não verdadeira, 

-mas ninguém negará que era digna de experimentação. As- 
sirn o fizemos, e o resultado julgá-lo-á o leitor.

Os diversos cigarros sem mistura fabricados nos Esta
dos Unidos têm gosto especial (flavour), conforme a mar
ca, o que é devido a determinadas substâncias que são mis
turada» ao fumo, com o intuito de que o consumidor, “acos
tumando-se a um'sabor especial”, não compre Outros fu
mos de. sabor diferente. Sabendo disto, ocorreu-nos fazer 
a seguinte experiência:

Compramos cinco espécies de cigarros de marcas dis
tintas que antes, não havíamos fumado, e os fomos fuman
do um a um em diversas ocasiões, repetindo, ao mesmo tem
po; o nome da marca, com o fito de que o sabor e cheiro 
especial de cada cigarro ficasse fixado na nossa memória 
juntamente com o nome da marca.
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Isto é o que sucede, de ordinário, com a, memória. A 
primeira vez que alguém come uma comida desconhecida, 
não se lembra fàcilmente do seu sabor até que, pela re
petição dos atós, isto é, comendo-a repetidas vezes, esse 
sabor já nos não esquece piais, se bém que o nome da 
comida possa esquecer-nos. Mas, se ao comermos éssa co
mida lhe repetirmos muitas, vezes o nome, este nos ficará 
gravado na memória de tal modo que, ao comermos máis 
tarde essa comida, diremos: isto é bacalhau e isto sâo sar
dinhas. Geralmente, todos nós podemos distinguir de olhos 
fechados 0 vinho do café; mas há muitas pessoas que não 
podem distinguir um vinho tinto da Califórnia de um vi
nho tinto francês; parece-lhes o mesmo, embora para o co
nhecedor haja uma diferença enorme. Um catador de café 
não só distingue imediatamente o “Moca” do “Porto-Rico”, 
como também distingue entre duas classes ou variedades 
dos mesmos. Tem o olfato e o paladar perfeitamênte exer
citados. '

Tendo presente isto, guardamos os cinco cigarros en
voltos em papéis iguais e numerados, anotando o nome de 
cada marca correspondente ao número do envoltório de 
cada um.

Teriam passado uns três meses, e já nos haviamos es
quecido dos cigarros, quando, encontrando-nos ' com um 
Perceptor notável, lembrou-nos e quisemos realizar a ex
periência. Tomamos, pois, o cigarro marcado com o númerô 
três e começamos a fumá-lo, não tendo a menor ideia do 
nome da marca. Passou-se um bom lapso de tempo, e o 
Perceptor não parecia receber comunicação alguma, o que 
nos mantinha um pouco nervosos. Mas, ao chegar à última 
parte do cigarro, restando uma pontinha, o Perceptor es^ 
creveu com toda clareza: Roy Tan. Repetimos que não tí
nhamos a menor ideia do nome da marca do cigarro que 
estávamos fumando, e assim recorremos logo ao memoran- 
dum que tínhamos na carteira, e encontramos: Número três, 
Roy Tan. . .

Não podia a experiência ter dado melhor resultado. A 
comunicação entre o nosso subconsciente e o do Perceptor 
pareceu-nos demonstrada. '
- Como esta, levámos então a efeito repetidas experiên

cias, quasè sempre com resultados favoráveis. Mais de 75%
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der^oi resultado positivo, devendo-se em grande parte as 
falhas à incapacidade do Perceptor.

...... Queremos citar, pór último, uma experiência de natu-
!  reza diversa, favoràvelmente levada a efeito sem Perceptor 
^conhecido. O caso sucedeu eiti Nova Orléans, perante mais 
| |e  quinhentas pessoas que assistiam às nossas conferências.
I Vários meses antes tínhamos apontado num papel o 
nome de uma erva desconhecida nos Estados Unidos, “Bel- 
àroegd’, juntamente com a sua tradução era inglês. Fa- 
íipdo dos experimentos feitos por nós anteriormente, ocor
reu-nos fazer em público uma experiência a ver se era bem 
stgcedida, pois não tínhamos a  menor ideia de que entre 

pessoas do nosso auditório houvesse algum Perceptor, o
era indispensável para o êxito da prova. Esquecêramo- 

nos por completo do nome inglês dessa erva, e sem no
meá-la, está claro, dissemos: “ Vamos a pensar em caste
lhano uma palavra; se alguma das pessoas do auditório 
(todas de língua inglesa) sentir desejos de escrever algu- 
ro^ coisa, deixe a mão livre, segurando entre os dedos um 
lápis”. A todos os que o desejaram (mais de trinta) foi 

^dado um pedaço de papel para fazer a experiência. Então 
pusemo-nos a pensar, em castelhano, na palavra Beldroega. 
Passaram-se alguns minutos. Afinal levantou-se um jovem 
dizendo: Sem saber o que escrevia, escrevi uma palavra 
que não conheço; e entregou-me o papel, no qual, com tra
ços muito claros, vinha escrita esta palavra:

“Purslane”.
De tal modo nos havíamos esquecido da tradução in

glesa da palavra proposta, que tivemos de recorrer à car
teira para nos certificarmos de ser aquela a verdadeira tra- 
macf° >̂uxamos 0 PaPeI e lemos perante o público pas-

“Beldroega —  Purslane”.
Depois averiguamos que o jovem era um grande Per

ceptor.
A nossa teoria fora, de novo, confirmada.
Das experiências que fizemos pode-se deduzir:
1) Que existe uma comunicação, de natureza para nós 

desconhecida, entre as mentes subconscientes dos serés in
teligentes vivos.
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2) Que esta comunicação se verifica inconsciéntemente 
e  sem o concurso dos sentidos corporais, tais quais oS en
tendemos presentemente.

3) Que esta comunicação é provável, de uma maneira 
ou de outra.

4) Que, de uma maneira ou de outra, a mensagem que 
se comunica deve existir na menté subconsciente.

5) Que esta comunicação explica de maneira natural o 
fenômeno metapsíquico provocado.

6) Que, dado o paralelismo entre o fenômeno tneta- 
psíquico provocado è d fenômeno espontâneo, pode-se muito- 
bem deduzir que este também é produzido do mesmo modo.

Dada a semelhança desta transmissão, comumente cha
mada telepática, com os fenômenos da rádiotelegrafia, pó- 
demos deduzir, à maneira de corolário, que assim como as 
ondas hertzianas, como vemos, podem acarretar outras on
das que transmitam força, som e luz, produzindo nos apa
relhos receptores' movimentos, sons ou fenômenos lumino
sos, de maneira análoga e com as devidas reservas, dado 
o conhecimento ainda incipiente da transmissão inconsciente, 
podemos admitir, como teoria provável, que a causa ordi
nária e constante do verdadeiro fenômeno metapsíquico, quer 
dizer, quando há a transmissão de uma mensagem, seja esta 
mecânica, sonora ou luminosa, é esta comunicação incons^ 
ciente que se verifica por um meio que não é o dõs Sêft- 
tidos corporais tais quais os entendemos presentemente.

Depois destas prenoções, parece-nos que, sem receio de 
sermos tachados de imprudentes ou de audaciosos, podemos 
estabelecer a seguinte

Tese
A sentença que sustenta que a causa ordinária e cons- 

tante do fenômeno metapsíquico provocado é uma comuni
cação telepática entre a mente subconsciente do transmissor 
e a mente subconsciente do Perceptor, tem um fundamento 
bastante razoável para ser considerada como uma hipótese 
a explorar, digna de ser posta à prova cienílficamente..
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APÊNDICE I.

Confissão de um Médium.

v  (Esta notável confissão de um médium é tirada do livro “Re-, 
vékções de um médium espirita”, publicado por um autor desco
nhecido em 1891. Dizem cfte os originais do livro toram mais tar
de tomprados e destruídos, assim como toram queimados pelos 
espiritas várias centenas de exemplares desse livro, desejosos de 
acabar com a circulação do mesmo).

No ano de 1871, era eu um jovem de dezesseis anos 
e exercia um obscuro emprego na capital de um dos Es
tados do centro da União Americana. Era materialista de 
bòa estirpe. Não cria em nada.

Minha família, com exceção de meu pai, convertera-se 
ao espiritismo, e eram todos assíduos assistentes das ses
sões de três ou quatro médiuns da localidade, e das reuniões 
dominicais organizadas pela Sociedade Espirita da cidade.

Minha família não se preocupava comigo nem dizia 
nada contra o meu modo de pensar. ' >

Foi só depois de quatro anos que eu tomei algum in
teresse pelo assunto e decidi investigar por minha conta o 
que era o espiritismo. Foi-me apresentada por meu irmão 
lima senhora de regular cultura e de temperamento frio e 
observador, a qual atuava como médiurfi ou presidia algu
mas vezes as sessões.

"A primeira sessão a que assisti foi feita por um mé
dium muito notável. Essa primeira sessão mudou por com
pleto minha vida, que até esse momento tinha sido irre
preensível, lançando-me à carreira do logro e das aventu
ras, de que desde então fiz verdadeira profissão.

_ Desde logo pus-me em contacto com médiuns profissio
nais exclusivamente, e portanto minha nova carreira não 
principiou de manéira incerta. Finalmente cheguei à conclu
são de que, com o fito de conhecer absolutamente averda-
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de, o melhor era desenvolver a minha própria “medium- 
nidade”.

Eu faria tudo quanto estivesse ao meu alcance para 
obter o dom da mediumnidade, e, no caso de Obtê-lo, teria 
ganho a partida; em compensação, se fracassasse, ficaria na 
mesma incerteza que antes de havê-lo tentado; portanto, 
não envolvia isso senão um pouco de meu tempo, pois, mes
mo fracassando, eu não perdia nada.

Depois de receber de alguns médiuns as instruções ne
cessárias, e assegurando-me eles que, se as seguisse ao pé 
da letra, não tinha por que temer um fracasso, foi insta
lado em minha casa um gabinete e iniciou-se minha carreira.

• Meu desenvolvimento mediúmnico começou servindo-me 
eu de tão apropriado gabinete e de bons instrumentos, co
mo o permitiam os bolsos de meus amigos, que não ad
mitiam nenhum gasto por minha conta. Eram seis os inte
ressados, todos espiritas, que observavam o meu desenvol
vimento mediúmnico e seguiam com verdadeiro interesse os 
progressos que eu fazia. Os seis eram amigos de minha fa
mília e conseguiram que o meu trabalho de desenvolvimen
to mediúmnico fosse para mim muito agradável.

Os ensaios duraram três meses, no fim dos quais de
veriam começar as manifestações, mas estas ainda não chif; 
gavam, nem havia nada que me pudesse fazer crer estar 
eu progredindo. Meus instrutores instaram comigo para ter 
paciência, dizendo-me ser indispensável esperar mais tem
po, a fim de Obter os resultados desejados.

Animado com isto, continuei por mais seis meses os 
ensaios. Nada sucedia. Havia apenas, no. médium e nos ins
trutores, a crença de que as manifestações não se fariam 
esperar. Então comecei a inclinar-me a produzir algum fe*. 
nômeno por minha própria conta. Quanto mais pensava nis
to, tanto mais se apoderava de mim o desejo de fazer al
guma trapaça, e depois de desiludir meus amigos, deixar 
em paz o assunto. Havendo rebolado muito esta ideia na 
mente, resolvi afinal ver a impressão que causava em meus 
amigos uma manifestação fraudulenta produzjda por mim. 
A coisa seria fácil, dada a ilimitada confiança que eles ti
nham em mim. Eu não sabia lá muito o que pudesse fazer 
concretamente, e finalmente,, decidi esperar, chegasse o mo*
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mento do ensaio e dentro do gabinete ver o que podia 
ocorrer-me.

Foi assim que, num sábado à noite, depois de se haver 
cantado o primeiro cântico, meus amigos ficaram encan
tados ao ouvir agudos “raps” procedentes, ao que parecia, 
da própria parede do gabinete. Ciaro é que eu tive de fin
gir-me muito surpreendido. Consumada estava a minha pri
meira fraude. Tive igualmente de negar a procedência de tais 
ruídos, e  assim foi lançada a primeira mentira. Meus Ami
gos trataram de obter resposta a várias perguntas, mas sem 
resultado, pois eu não queria ir tão longe no meu logro e, 
ademais, não sabia o que havia de responder. Nenhuma 
outra coisa sucedeu, não obstante estarem todos os olhos 
e ouvidos alerta para perceber qualquer manifestação. Es
tando os presentes sempre dispostos a atribuir qualquer ruí
do à intervenção dos espíritos, convenci-me de como era 
fácil» enganá-los. Isto me confirmou a ideia de poder qual
quer médium trabalhar com suma facilidade quando se acha 

• num círculo formado exclusivamente por espiritas. Se o 
médium não pode de momento dar uma explicação a algu
ma coisa que ocorra, qualquer dos presentes o fará, ser
vindo isto aq próprio médium para progredir no seu ne
gócio.

Quando bateram nove horas e eu saí do gabinete, pos
so assegurar que me sentia inquieto. Estava certo de que 
cada um dos meus amigos, ao olhar-me em rosto, não só 
descobriria ser eu quem tinha produzido os “raps”, como 
também haver mentido depois de produzi-los. Várias vezes 
intentei denuhciar-me, mas outras tantas a vergonha me im
pedia de cumprir minha resolução, e acabei por dizer-me 
&'tqim mesmo que o faria depois, procurando o momento 
de encontrar cada um em separado, rir-me do assunto e 
renunciar a futuras sessões.

Os presentes estavam tão encantados e me felicitavam 
de modo tão carinhoso, dando-me palmadinhas no ombro, 
animando-me e apertando-me a mão de tal forma, que eu 
me sentia envergonhado. Uma das senhoras disse énfàtica- 
mènte: “Estou certa de que mais para adiante ninguém po- 
detá tér qualquer gênero de dúvida a respeito das mani
festações dos espíritos. O senhor X é absolutamente insus- 
peitável de fraude”.
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Ponha-se o leitor no meu lugar e figure a  que eu sen
tiria ao considerar que aquela respeitável senhora depositava 
em mim toda a Sua confiança, quando eu a estivera enga
nando! Isto caiu sobre mim como uma ducha, e creio que 
qualquer um em meu lugar teria sentido o mesmo.

Senti-me contente assim que os assistentes se foram 
embora, e pensei longamente na minha situação, chegando 
à conclusão de não dever dizer nada a ninguém, mas re
solvido a nao tomar parte em nenhuma outra sessão. A ima
ginação trabalhou-me contlnuamente entre uma sessão e ou
tra para achar uma desculpa razoável e suspender a minha 
carreira mediúmnica.

Chegou a noite fatal sem que eu achasse essa desculpa. 
Mal principiou a sessão, começaram os presentes a fazer 
perguntas insistentes, e senti vivos desejos de satisfazê-los, 
desejos que aumentavam à medida que eles solicitavam fe
nômenos que não existiam. Então comecei de novo a pro
duzir os já sabidos “raps”. Desta vez tive de responder a 
perguntas relativas aòs progressos da,minha mediumnidade, 
respondendo afirmativamente (jesta maneira: “O desenvolvi
mento do médium prossegue satisfatòriamente e ele chegará 
efetivamente a desenvolver suas forças psíquicas”.

Nessa sessão os “raps” foram os únicos fenômenos (?) 
qúe se produziram, ficando os assistentes muito satisfeitos 
de que esses “raps” respondessem às suas perguntas. Isto 
foi recebido como um progresso a mais sobre a sessão an
terior. Desta vez senti-me menos envergonhado com as fe
licitações do que na sessão precedente, e durante a semana 
seguinte dediquei-me a procurar algtima coisa que pudesse 
despertar mais interesse do que os “raps”. A única coisa 
que achei pudesse fazer foi a produção de “luzes” (?), o 
que levei a efeito por meio de cabeças de fósforos.

O resultado foi satisfatório e os assistentes ficaram 
encantados!!

As luzes e os “raps” continuaram a produzir-se por 
uma dúzia de sessões mais, pela razão única de não poder 
eu intentar outra coisa melhor. Uma noite adormeci no meu 
gabinete de trabalho, e ao despertar verifiquei terem os as
sistentes tomado o meu sono por um “transe’ , e o que fiz 
foi não os desiludir, atuando como se efetivamente tivesse 
estado em transe. Os assistentes tomaram isto como um
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anúncio de novos fenômenos (?). Sem embargo, não pro

duzi nenhum novo, até que uma noite verifiquei ter sido es
condida no meu gabinete uma corda de uns doze pés de 

• Comprimento, a qual estava enrolada e amarrada a um dos 
jpés da cadeira que eu ocupava. Eu não estava informada 
dos “fenômenos” de atadura, mas ocorreu-me que eu podia 
fazer alguma coisa de novo, amarrándo-me eu mesmo com 

- àquela corda, o que fiz com todo êxito. Comecei por fazer 
o meu primeiro ensaio de falar sob o controle dos espí
ritos, e' exclamei “aqui, aqui, aqui”, até os presentes ou
virem que os espíritos queriam que eles examinassem as 
çpndiçôes em que eu me achava. A admiração dos presentes- 
/excedeu todo limite ao me encontrarem em aparência tão 
bem subjugado. A luz mortiça não permitia reparassem eles 
nos nôs feitas com a arreata e o modo como eu estava 
amarrado. Contudo, eu tinha medo de que algum chegasse 
a examinar bem a corda e verificasse o meu logro, mas 
respirei quando afinal o èxame terminou e todos os assis
tentes admitiram “estar eu, efetivamente, perfeitàmente 
amarrado e não poder ter feito aquilo sòzinho”. Compreendi 
então que a absoluta confiança que os assistentes deposita
vam na minha honorabilidade havia-se firmado de maneira 
definitiva com o fenômeno que eu acabava de produzir. Num. 
círculo de pessoas menos crédulas, a coisa teria sido di
ferente.

Nunca pensei poder granjear a  reputação, que adquiri 
de ser o médium que nos Estados Unidos produzia os fe
nômenos mais satisfatórios. Menos ainda pude suspeitar che
gasse eu a repetir os fenômenos (?) produzidos pelos mé
diuns mais hábeis de então, e ainda melhorá-los, conse
guindo com isto embair centenas e centenas de incautos que, 
mediante a minha mediumnidade, creram infalivelmente nos. ‘ 
fenômenos do Espiritismo modernoí!

Estes são os fatos.

/
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A PÊN D IC E II.

Veja a Solução Amanhã.

Quando numa' folhinha de folhear encontramos unia 
charada, um logogrifo ou uma adivinhação qualquer, se â 
seguir lemos estas palavras: “Veja a solução amanhã”, pou
quíssimas pessoas há que resistam à curiosidade até o dia 
seguinte. A imensa maioria ou arranca a folhinha ou levaa- 
ta-a o suficiente para ler a solução. E quase sempre, depois 
de lida, dizem: “Ora, que bobagem!”, e todavia não pude
ram decifrá-la. ^

Se neste livro tivéssemos explicado o “modus operan- 
di” que usamos nas nossas conferências para produzir os 
estupendos fenômenos (?) espiritas que tanto admiram #  
congéneres de Lapponi, sem dúvida muitos não nos acredi
tariam. Usamos de métodos mesmo pueris, mas que pro
duzem um efeito tão maravilhoso como o do “enterro- d d  
Faquir”, que, depois de explicado, redunda numa sòlcitif 
bobagem, e contudo não poucos escritores têm feito suar 
os prelos com seus livros, depois de suarem eles mesmos 
para explicá-lo, sem tê-lo conseguido.

Havíamo-nos proposto não dar a explicação de como 
produzimos em Kánsas City o fenômeno dos odores a que 
fizemos referência no capítulo V da Segunda Parte, pois 
temíamos que ao explicar o “modus operandi” os leitores 
-dissessem: “Ah! mas que bobagem!”, e todavia estamos 
certos de que nenhum deles deu com a coisa. . ;

Sem embargo, quisemos fazer uma exceção neste caso, 
pois muitas pessoas no-lo pediram. Rogamos-lhe, leitor, ter 
presente qúe, embora seja uma bobagem, necessário se tor
nou explicarmos-lha.

Antes de irmos à sessão fomos a uma farmácia; ai pe
dimos um vidro de uma essência pouco conhecida, e deram- 
nos um de patchuli. Pedimos também uma caixa de cápsu
las de gelatina bem pequeninas e delgadas, das quê os far-
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macSuticos usam para pós. Com um conta-gotas fomos 
enchendo de patchuli essas càpsulazinhas, e, preparados 
com isto, fomos à sessão. Sumamente fácil nos foi fazer com 
que o público escolhesse justamente essa essência, com a 
qual, na escuridão, borrifamos os presentes, e este foi o 
primeiro fenômeno (?). Também, durante a escuridão, um 
ajudante nosso meteu algumas dessas càpsulazinhas nos 
bolsos dos assistentes sem que estes, é claro, reparassem 
nisso. Mandamos o mesmo ajudante jogar duas ou três das 
càpsulazinhas dentro de cada um dos automóveis. Natural
mente, ao entrarem as pessoas no automóvel e pisarem uma 
dessas cápsulas amolecidas, exalava-se o cheiro de patchuli. 
E quando alguns deles, ao chegarem a casa, puxaram os 
içnços na sala de jantar ou antes de ir deitar-se, deixaram 
cair uma dessas cápsulas, cujo conteúdo, derramado, os fez 
crer que algum espirito olente os seguia, ficando com isto 
intimamente convencidos de serem os fenômenos espiritas 
um fato comprovado.

Que bobagem 1 não é verdade? Pois assim são a maior 
parte dos fenômenos produzidos pelos médiuns. E fiem-se 
os senhores em espíritos olentesl...

Fraudei Espirita* — 22
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A PÊN D IC E ' III.

Babilónios Parisienses.'

Um fato em que se vê claramente a força incrível que 
a imaginação e o. carinho para com os defuntos põem ,a 
serviço das piores farsas, foi o que se publicou num pro
cesso que a justiça de Paris teve de julgar, aos 16 e 17 
de Junho de 1875. Depois viram-se vinte causas semelhan
tes, mas poucas foram tão significativas. Eis aqui a história 
tal como a encontramos numa coleção de relatos desse gê
nero. Um senhor Leymarie, que sucedera a Allan Kardec na 
direção da “Revue Spirite”, anexou ao seu pequeno comér
cio de livraria uma indústria mais produtiva. Associado a 
um fotógrafo chamado Buguet e a um médium americano 
chamado Firmann, pretendia evocar as sombras das pes
soas mortas e entregar a fotografia delas ffor um preço de 
vinte francos. O cliente entrava na loja; pedia-se-lhe que 
pensasse fortemente na pessoa cuja imagem queria possuir. 
Firmann fazia uns passes magnéticos^iobre a cabeça de 
Buguet; Buguet eriçava os cabelos com aspecto inspirado,' 
mandava colocar o cliente diante do aparelho, e uns mo
mentos depois mostrava ao cliente maravilhado a sua pró
pria imagem, por trás da qual apareci^ uma forma vaga e 
indecisa, com a aparência de espectro -envolto num sudá
rio, e em que só se destacava a cabeça, mais ou menos 
confusamente. O mais maravilhoso era que a maior parte 
dos clientes reconheciam nesse espectro o irmão, o tio du 
a avó, e lá se iam embora com a preciosa imagem, muito 
convencidos da força evocadora do fotógrafo. Alguns, cujas 
indicações haviam sem dúvida carecido de precisão ficaram 
muito assombrados quando, tendo querido 'evocar a sombra 
de uma tia, viram por trás da própria imagem a de um 
bombeiro, e, menos crédulos que os demais, farejaram uma 
velhacada. A justiça interveio e Buguet confessou1 de plano 
e revelou todo o mistério. A evocação dos espectros fazia-se
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: . 'S V

por meio de uns pedaçés de musseline, a modo de sudá- 
. rios, encerrados num cofre com uma porção de cabeças 

recortadas de fotografias velhas de crianças, jovens, velhos, 
í: homens, barbados, etc., e colocadas por categorias em di

versos compartimentos. Quando se apresentava um cliente, 
a caixeira fazia-o prèviamepte falar e obtinha dele, com 
dissimulação, as indicações suficientes para a evocação que 
havia de fazer. Com atenção a esses dados e uma vez 

■ obtida a. fotografia do cliente, levava o cliché a um quarto 
contíguo, como que para submetê-lo às manipulações or
dinárias, mas na realidade para lhe juntar a imagem es
pectral conseguida por meio de um boneco a que se jun
tava a cabeça escolhida. Provou-se, ademais, que, em di
versas sessões de espiritismo em que se tinham ouvido mú
sicas misteriosas, visto mãos sobrenaturais revolutearem so
bre as cabeças e evocado as sombras de um jovem inca e 
do imperador Maximiliano, tinha sido o próprio Firmann 
quem desempenhara esses papéis de espectro, perfeitamente 
disfarçado. A coisa não ei*a difícil. Por exemplo, para re
presentar um inca ele se punha de joelhos, coberto com um 
véu preto, e quebrava nozes, sem dizer palavra e revol
vendo uns olhos espantados. Os adeptos retiravam-se con
vencidos de terem visto a sombra de um inca. Esses adeptos, 
chamados como testemunhas, mostraram a mesma confiança 
mesmo depois de lhes ter sido revelada a patifaria de Buguet 
e de seus consortes, depois de lhes ter sido feito ver o 
cofre dos espíritos e explicado todo o mecanismo da foto
grafia espectral. Há passagens das declarações que mere
cem ser conservadas, por curiosidade:
_ O senhor conde de Bullet (quarenta e seis anos). —
recn lL T  ^  de Buguet> 6 na imagem V *  me entregaram

° retrat0 de minha irmã; estou convencido de ser a imagem dela.

rprnrtLPreS,dente' ~  Porém mostraram ao senhor a cabeça recortada com que se fez a imagem. V
. . .  A testemunha. — Pouco me importa. A parecença é 
indiscutível, e estou convencido da realidade do retrato.

O presidente. •— Mas no sumário fez-se a operação na 
ua presença, e na sua presença fez-se funciona/o fcjneco.

A testemunha. — Não é o mesmo “cliché”.
22*
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• O presidente. — Que lazer pàra combater a sua cre
dulidade? Está provado que òs processos não têm nada de 
sobrenatural, que os médiuns são fraudulentos e que o se
nhor está enganado por suas ilusões. Veja a cabeça com 
que se fez o retrato de sua irmã.

A testemunha. — Não, essa não se parece com ela.
O presidente. — Não fizeram aparecer diante dó ser 

nhor um príncipe indiano?
A testemunha. — Não; um inca.
O presidente. —*■ E o imperador Maximiliano?. . .  Tudo 

isto custou ao Sr. quatro ou cinco mil francos.
Maria de Veb (dezenove anos). — Fui à casa de Buguet 

por curiosidade, pedi um fantasma e apresentaram-se dois 
espíritos; um amigo e meu tio.

O presidente. — E a Sra. os reconheceu?
A testemunha. — Perfeitámente.
O presidente. — E, apesar disso, Buguet. confessa que 

não é médium, mas apenas fotógrafo. Não terá havido ilu
são por parte da senhorita?

A testemunha. — Não, senhor; conheci-os perfeita
mente. , . A .

O presidente. — Tem a Sra. diante de si a gaveta dos 
espíritos. Daqui se tiram eles, está vendo? e ainda insiste 
em crer neles?

O senhor Veb, pai desta testemunha, explica que levou 
a filha à casa de Buguet por recomendação «to^nncjp* 
Wittgenstein, “um espirita convicto como todos nós , disse 
ele. Todos nós reconhecemos o retrato, acrescenta a teste
munha; todos exclamaram: “E’ o nosso Carlos!

O presidente. — Ora bem, tem o Sr. diante de si o 
cofre de onde se tiram os espiritos. r

A testemunha. — Acaso me fizeram vir aqui para me
dizerem Que eu sou um imbecil?

O presidente. — Não, mas sim para lhe dizer que es
tavam atentando contra o seu bolso.

A testemunha. — Nunca me pediram dinheiro.
O presidente. — E’ que se contava com a sua genero-

sidade.^que comerciante de quadros (ci,JTien^  ®
. A -_\ __E„ não queria crer nas fotografias espi-

c T »  dM das fui à casa de Buguet,
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e em duas ocasiões ele me deu provas muito más. Mani
festei o meu descontentamento a um certo Cipião que es
tava lá e que me disse ser um médium muito forte. Então 
eu disse a ele: Peça ao Sr. Buguet que me fotografe outra 
vez, e una o Sr. suas forças magnéticas às nossas para 
a evocação. Cipião consentiu, e a prova foi das mais extra
ordinárias. A imagem era dupla e as duas não se pareciam; 
numa delas eu tinha uma caveira sobre os joelhos. A se
melhança de minha mulher era tal, que niinha prima, que 
estava para morrer, deu um grito de surpresa ao ver a ima
gem. Meus filhos exclamaram: “E’ mamãe!”

0  presidente. — Buguet, o Sr. não empregou nesse 
caso os seus processos usuais? • j

Buguet (sorrindo). — Se existia essa semelhança, foi 
por acaso. A caveira que este senhor viu foi um efeito con
fuso de uma prega do véu.

Os numerosos adeptos presentes à audiência encolhiam 
os ombros, aparentando lástima, ao ver a gaveta dos espí
ritos, e seus olhares pareciam censurar a Buguet o renegar 
sua potência de médium. Todos viam nos acusados uns ho
mens sobrenaturais que iam ser enviados ao martirio. A 
justiça contentou-se com metê-los na cadeia.

' Apêndices . ' ^4*
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A PÊN D IC E IV.

A Maravilha de Geórgia.

Precisamente em 1887, ao tempo em que as Fox em 
Nova York faziam a sua retratação pública, explicando co
mo na sua meninice haviam produzido os famosos “raps” 
que tanto ruído haviam de fazer no mundo, notabilizava-se 
nos Estados do Sul Lulu Hurts, que se dizia tinha poderes 
sobrenaturais, razão pela qual deram em chamar-lhe “The 
Georgia Wonder”, “A Maravilha de Geórgia”, seu Estado 
natal. Os homens mais robustos pareciam perder toda a 
sua energia diante daquela menina de catorze anos, ficando 
vencidos por completo nas experiências de força que ela 
realizava. Todos os que a viam e estudavam ficavam per
suadidos de que Lulu tinha um poder preternatural extra
ordinário, única explicação que podiam achar para os ma
ravilhosos fenômenos que ela apresentava ao público.

Entre outros, prodyzia, com clareza e força extraordi
nárias, os famosíssimos “raps”, sem, de modo algum, usar 
do já conhecido sistema das Fox, isto é, “estalando os de
dos grandes dos pés”. Na produção do fenômeno não ha
via trapaça alguma, e a própria Lulu (como ela o conta 
em suas memórias) por muito tempo não pôde dar-se con
ta de “como” os produzia, crendo ela mesma serem efeito 
de um poder oculto que a dpminava. Começou a dar-se con
ta da causa que produzia esses ruídos surpreendentes quan
do, apojando os pés descalços na madeira do espaldar da 
sua cama e apertando .alternativamente primeiro um pé e 
depois o outro, produziam-se os ruídos. Pouco a pouco foi 
descobrindo que, colocando as mãos e o antebraço sobre 
uma mesa de madeira, quando esta se havia aquecido pelo 
contacto a mesa começava a ranger primeiro, e logo, mo
vendo ela ligeirissimamenle as mãos, deixavam-se ouvir pan
cadas fracas. Conforme o tempo passava, os “raps” aumen
tavam de intensidade, até chegarem algumas vezes á ser.
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estrepitosos; “como se a mesa fosse batida por um malho". 
Por muitíssimo tempo havia ela produzido “inconsciente
mente" este efeito, com o qual ela própria se maravilhava, 
e que com toda sinceridade tinha atribuído “à intervenção 
dos espíritos” . . .

Lulu insiste em que todos os “raps” por contacto sobre 
madeira são produzidos deste modo, e assegura que com 
bastante prática podem ser obtidos sem dificuldade, coisa 
que também nós havemos comprovado. A questão está, pois, 
em explicar como é que esses “raps" obedecem à mente in
consciente do operador, ao que, como indicamos no texto 
deste livro, respondemos ser este “fenômeno” uma variante 
da Ouija; no caso desta, as mãos dirigem inconscientemente 
os movimentos da mesinha que desliza, e no dos “raps” os 
movimentos inconscientes das mãos sobre a mesa produzem 
as pancadas secas. Em ambos os casos é a mente incons
ciente que responde.

Apêndices 343.
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Epílogo. *

Assim como, por desmascarar os sacerdotes de Bèl, o 
Profeta Daniel Obteve como natural recompensa o ser ati
rado aos leões, assim também melhor retribuição não espe
ramos nós pelo nosso trabalho sobre “As Fraudes Espiritas 
e os Fenômenos Metapsiquicos”. E a razão é que o mundo 
moderno, como o antigo, está cheio de Babilónios: “Stulto- 
rum infinitus est numerus”. ;

Não se poderá dizer que não tenhamos repetido até à 
saciedade havermos, nesta perquirição, procurado investigar 
sòmentè a causa ordinária e constante dos verdadeiros fe
nômenos Metapsiquicos, e não as “causas extraordinárias?’ 
que possam provocá-los, deixando assim campo aberto para 
que, num caso concreto, se possa dizer que determinado fe
nômeno tem uma causa preternatural, se bem que extra
ordinária. Apesar disto não faltarão alguns que, não que
rendo entender, nos acusem de não crermos no Diabo, pelo 
fato de negarmos a este a causalidade ordinária e cons
tante desses fenômenos.

O que também dissemos e aqui tornamos a repetir é 
que nenhum escritor, por maior que lhe seja a autoridade 
noutras matérias, tem direito de impor a quem quer que 
seja a sua opinião e asseverar apoditicamente, sem conce
der aos contrários nem sequer o direito do protesto, que 
“Haec sunt talia quae humanas vires atque naturales vires 
humanitátis applicatas plane excedunt”, conto disse o outro.

Já declaramos com Santo Agostinho que: “Sem o Dia
bo não há Cristo” ; e justamente por crermos em Cristo 
cremos no Diabo; mas isto não implica a obrigação de crer
mos que Satanás seja a causa ordinária e constante dos 
fenômenos metapsiquicos, como nunca foi o Diabo a cau
sa ordinária e cènétante do raio, conforme criam muitos em 
épocas não remotas.

Sinceramente achamos que esta questão de "quat seja 
a causa ordinária e constantef* dos Fenômenos Metapsíqui-
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por meio de uns pedaçés de musseline, a modo de sudá
rios, encerrados num cofre com uma porção de cabeças 
recortadas de fotografias velhas de crianças, jovens, velhos, 
homens, barbados, etc., e colocadas por categorias em di
versos compartimentos. Quando se apresentava um cliente, 
a caixeira fazia-o prèviamepte falar e obtinha dele, com 
dissimulação, as indicações suficientes para a evocação que 
havia de fazer. Com atenção a esses dados e uma vez 
obtida a. fotografia do cliente, levava o cliché a um quarto 
contiguo, como que para submetê-lo às manipulações or
dinárias, mas na realidade para lhe juntar a imagem es
pectral conseguida por meio de um boneco a que se jun
tava a cabeça escolhida. Provou-se, ademais, que, em di
versas sessões de espiritismo em que se tinham ouvido mú
sicas misteriosas, visto mãos sobrenaturais revolutearem so
bre as cabeças e evocado as sombras de um jovem inca e 
do imperador Maximiliano, tinha sido o próprio Firmann 
quem desempenhara esses papéis de espectro, perfeitamente 
disfarçado. A coisa não ei*a difícil. Por exemplo, para re
presentar um inca ele se punha de joelhos, coberto com um 
véu preto, e quebrava nozes, sem dizer palavra e revol
vendo uns olhos espantados. Os adeptos retiravam-se con
vencidos de terem visto a sombra de um inca. Esses adeptos, 
chamados como testemunhas, mostraram a mesma confiança 
mesmo depois de lhes ter sido revelada a patifaria de Buguet 
e de seus consortes, depois de lhes ter sido feito ver o 
cofre dos espíritos e explicado todo o mecanismo da foto
grafia espectral. Há passagens das declarações que mere
cem ser conservadas, por curiosidade:

O senhor conde de Bullet (quarenta e seis anos). — 
Estive em casa de Buguet, e na imagem que me entregaram 
reconheci positivâmente o retrato de minha irmã; estou con
vencido de ser a imagem dela.

O presidente. — Porém mostraram ao senhor a cabeça 
recortada com que se fez a imagem.

A testemunha. — Pouco me importa. A parecença é 
indiscutível, e estou convencido da realidade do retrato.

O presidente. — Mas no sumário fez-se a operação na 
sua presença, e na sua presença fez-se funcionar o boneco,

A testemunha. —- Não é o mesmo “cliché”.
22*
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O presidente. — Que fazer pàra combater a sua cre
dulidade? Está provado que òs processos não têm nada de 
sobrenatural, que os médiuns são fraudulentos e que o se
nhor está enganado por suas ilusões. Veja a cabeça com 
que se fez o retrato de sua irmã.

A testemunha. — Não, essa não se parece com ela.
O presidente. — Não fizeram aparecer diante ido se

nhor um príncipe indiano?
A testemunha. — Não; um inca.
O presidente. — E o imperador Maximiliano?. . .  Tudo 

isto custou ao Sr. quatro ou cinco mil francos.
Maria de Veb (dezenove anos). — Fui à casa de Buguet 

por curiosidade, pedi um fantasma e apresentaram-se dois 
espíritos; um amigo e meu tio. '

O presidente. — E a Sra. os reconheceu?
A testemunha. — Perfeitamente.
O presidente. — E, apesar disso, Buguet- confessa que 

não é médium, mas apenas fotógrafo. Não terá havido ilu
são por parte da senhorita?

A testemunha. — Não, senhor; conheci-os perfeita
mente. ,

O presidente. — Tem a Sra. diante de si a gaveta dos 
espiritos. Daqui se tiram eles, está vendo? e ainda insiste 
em crer neles? v

O senhor Veb, pai desta testemunha, explica que levou 
a filha à casa de Buguet por recomendação do príncipe 
Wittgenstein, “um espirita convicto como todos nós”, disse 
ele. Todos nós reconhecemos o retrato, acrescenta a teste
munha; todos exclamaram: “E’ o nosso Carlos!”

O presidente. ■— Ora bem, tem o Sr. diante de si o 
cofre de onde se tiram os espíritos.

A testemunha. — Acaso me fizeram vir aqui para me 
dizerem que eu sou um imbecil?

O presidente. — Não, mas sim para lhe dizer que es
tavam atentando contra o seu bolso.

A testemunha. — Nunca me pediram dinheiro.
O presidente. — E’ que se contava com a sua genero

sidade, que foi grande.
Tiago Dessenon, comerciante de quadros (cinquenta e 

quatro anos). — Eu não queria crer nas fotografias espi
ritas, e para acabar com as dúvidas fui à casa de Buguet,
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À Oltima Hora.

“Quando os espíritos apareciam em minhas sessões, es
tes não eram outros senão Nino Pecararo em pessoa. Nun
ca vi nenhum espírito nem creio que qualquer outra pessoa 
os tenha visto; já estou cansado de enganar nas minhas 
sessões espiritas, quando outros é que tiram o proveito”-; 
Tais são as palavras do famosíssimo médium Nino Peca
raro ao repórter do "New York Times” em fins de Abril 
de 1931.

Pecararo adquiriu fama mundial como um dos mais 
poderosos médiuns da época atual, tendo enganado, entre 
outros, a Sir Artur Conan Doyle, ora falecido. As declara
ções de Nino Pecararo dizendo que não tinha nenhum po
der psíquico nem se havia jamais comunicado com os es
píritos, e que, tudo o que tinha feito em dez anos eram pu
ras trapaças, causou nos Estados Unidos e na Europa uma 
sensação extraordinária. Para demonstrar sua tese, Peca
raro, diante do prestidigitador Joseph Dunninger, de vários 
repórteres e homens de ciência, repetiu seus fenômenos. es
piritas, deixando a todos maravilhados pela sua habilidade.

Os espiritas de Filadélfia não estão conformes e asse
guram que, apesar do que diz, Nino Pecararo é um mé
dium extraordinário. Não se querem dar por vencidos, ape-, 
sar da evidência. Assim sucede sempre com os espiritistas. 
Por mais que se lhes prove a trapaça dos médiuns, eles 
crêem firmemente terem esses médiuns poderes preternatu- 
rais. (Veja-se o “Literary Digest” de 2 de Maio de 1931, 
e “The Philadelphia Record” de 12 de Abril de 1931, e o 
“New York Times” de todo o mês de Abril do mesmo ano).
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cos é uma questão opinativa, e por conseguinte os argu- 
v mentos de cada um têm valor enquanto provam, e nada mais. 

Se, apesar das quatrocentas páginas deste livro, ainda hou
ver alguns que entendam ser o Diabo a causa ordinária e 
constante destes fenômenos, que façam bom proveito e fa
çam- suar âs prensas com novos livros para defender sua 
sentença; mas não tachem de temerários ou de heterodoxos 
a nós os que como eles não opinamos, e muito menos tra
tem: de impor a outros as suas opiniões. Não há direito 
para isto. Nós não procuramos impor a ninguém as nossas.

Entre os leitores de idade provecta, assim como entre 
os Doutores de Borla e Capelo, não poucos haverá que, 
ao passarem as páginas deste livro, digam com seus bo
tões: “Isto cheira a chamusco”. Respeitamos muito tão dis
tintas pessoas, mas lhes suplicamos busquem para suas 
opiniões argumentos que sejam verdadeiramente convin
centes.

A maioria dos “jovens”, estamos certos, lerão este li
vro com verdadeiro gosto, e sem dificuldade se colocarão 
do nosso, làdo, pelo, que lhes ficamos gratos; mas adverti
mo-los de que este livro não é nenhum evangelho; é um 
mero ensaio, e, assim, terminamos dizendo com toda sin
ceridade:

Feci quod potui, faciant majora potentes.
“Fiz o que pude; façam mentes mais poderosas maio

res coisas”.
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