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REVISTA ESPÍRITA 
 

 

 

1865.FEV, OS ESPÍRITOS INSTRUTORES DA INFÂNCIA  
- CRIANÇA AFECTADA DE MUTISMO 

 
por Allan Kardec 

 
 

Revista Espírita - Jornal de Estudos Psicológicos 
 desde o início em 1858 até o ano de 1869 foi publicada sob a direcção de 

ALLAN KARDEC 
 

Todo efeito tem uma causa. 
Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. 

O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. 
 
 

Deste número da Revista Espírita - OITAVO ANO l865 do mês de Fevereiro - 
destacamos o artigo supracitado, OS ESPÍRITOS INSTRUTORES DA INFÂNCIA - CRIANÇA 

AFECTADA DE MUTISMO, e dele transcrevemos os seguintes excertos com 
objectivos de referência ao estilo e abordagem do tema: 
 

- «Uma de minhas filhas tem um menininho de três anos que, desde que 
nasceu, lhe deu as mais vivas inquietações; restabelecida sua saúde, ao 
fim do mês de Agosto último, andava com dificuldade, não dizia senão 
papá, mama, o resto de sua linguagem não era senão uma mistura de 
sons inarticulados. Há um mês mais ou menos, em consequência das 
tentativas infrutíferas para fazer seu filho pronunciar as palavras mais 
usuais, tentativas frequentemente renovadas sem nenhum sucesso, 
minha filha deitou-se, muito entristecida por essa espécie de mutismo, 
desolando-se sobretudo porque, em seu retorno, seu marido, capitão 
de longo curso, cuja ausência havia durado mais de um ano, não 
encontraria mudança na maneira de falar de seu filho, quando, às 
cinco horas da manhã, ela foi despertada pela voz da criança que 
articulava distintamente as letras A, B, C, D, que jamais havia tentado 
fazê-lo pronunciar. Crendo sonhar, ela sentou-se em sua cama, a 
cabeça pendida sobre o berço, o rosto junto do menino que dormia, 
ela o ouviu repetir, em alta voz, várias vezes, pontuando cada uma por 
um pequeno movimento da cabeça, as letras» 
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- «Este facto é, sem contradita, o resultado de conhecimentos 
adquiridos anteriormente. [Ele] é uma aptidão inata [se] é a que se 
revela espontaneamente durante o sono do corpo, quando nenhuma 
circunstância tinha podido desenvolvê-la no estado de vigília. Se as 
ideias fossem um produto da matéria, por que surgiria uma ideia nova 
quando a matéria está entorpecida, ao passo que ela é, não só nula, 
mas impossível de se exprimir quando os órgãos estão em plena 
actividade? A causa primeira, pois, não deve estar na matéria. É assim 
que o materialismo choca a cada passo contra os problemas aos quais 
é impotente para dar a solução. Para que uma teoria seja verdadeira e 
completa, é preciso que ela não seja desmentida por nenhum facto; o 
Espiritismo não formula nenhuma prematuramente, a menos que isso 
não seja a título de hipótese, caso em que se guarda de dá-la como 
verdade absoluta, mas somente como um objecto de estudo. É [na] 
razão pela qual ele caminha infalivelmente» 
 
- «Como explicarão esses factos aqueles que negam a pluralidade das 
existências ou a reencarnação sobre a Terra?  
«Mas resta saber como ocorre que o Espírito não possa dizer, desperto, o 
que articulou no sono?»  
 
- «É uma inteligência que poderá permanecer ainda velada algum 
tempo pelo sofrimento material da reencarnação à qual esse Espírito 
teve muita dificuldade em se submeter, e que tem, 
momentaneamente, aniquiladas as suas faculdades. Mas seu Guia o 
ajuda com uma terna solicitude a sair desse estado pelos conselhos, os 
encorajamentos e as lições que lhe dá durante o sono do corpo, lições 
que não são perdidas e que se reencontrarão vivazes quando essa fase 
do entorpecimento tiver passado, e que será determinada por um 
choque violento, uma emoção extrema» 
 
- «O Espiritismo não desdenha nenhum facto, por medíocre que seja em 
aparência; ele os espia, os observa e os estuda todos; é assim que 
progride a ciência espírita, à medida que os factos se apresentam para 
afirmar ou completar a sua teoria; se eles se contradizem, procura-lhes 
uma outra explicação» 
 
- «Uma crise, disseram os Espíritos, determinada por um choque violento, 
uma emoção extrema, livrará a criança do entorpecimento de suas 
faculdades. Os Espíritos disseram [verdade]» 
 
- «A criança foi causa para que sua avó tivesse uma queda terrível, na 
qual deixou rachar a cabeça, esmagando a criança. Depois desse 
abalo, a criança surpreende seus parentes, a cada instante, 
pronunciando frases inteiras, como esta, por exemplo: Tome cuidado, 
mamãe, de cair. 



  

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA LUZ E AMOR 
AELA 

___________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
Livro em destaque, publicado em 02/07/2010, no site www.aela.pt  

 

3 

«A articulação das letras durante o sono da criança era, bem 
evidentemente, o resultado do exercício que o Espírito lhe fazia praticar. 
«Numa sessão ulterior da Sociedade, onde não se ocupava de nenhum 
modo do facto em questão, a dissertação seguinte foi dada 
espontaneamente, e vem confirmar e desenvolver o princípio desse 
género de mediunidade» 
 
- «vos falaria do papel e da disposição do Espírito durante o período da 
infância no berço. 
«A acção do Espírito sobre a matéria, nesse tempo de vegetação 
corpórea, é pouco sensível. Também os Guias Espirituais se apressam em 
se aproveitarem desses instantes, em que a parte carnal não obriga a 
participação inteligente do Espírito, a fim de preparar este último, de 
encorajá-lo nas boas resoluções das quais sua alma está impregnada. 
«É nesses momentos de desligamento que o Espírito, saindo da 
perturbação em que teve que passar por sua encarnação presente, 
compreende e se lembra dos compromissos que contraiu para o seu 
adiantamento moral. É então que os Espíritos protectores vos assistem, e 
vos ajudam a reconhecer. Também, estudai a figura da criancinha que 
dorme; vós a vedes frequentemente sorrir aos anjos, como se diz 
vulgarmente, expressão mais justa do que se pensa» 
 

E terminamos com o seguinte esclarecimento de Um Espírito Protector: 
  

- «A infância propriamente dita é uma longa sucessão de efeitos 
[mediúnicos], e se as crianças um pouco mais avançadas em idade, 
quando o Espírito adquiriu mais força, às vezes não temem as imagens 
das primeiras horas, poderíeis constatar muito melhor esses efeitos. 
«Continuai a estudar e, a cada dia, como grandes crianças, a vossa 
instrução crescerá, se não vos obstinardes em fechar os olhos sobre o que 
vos cerca» 

 

 

 
DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 

 

 

O Livro em Destaque a partir do dia 15 será: 
 

 

NOSSO LAR  / de Francisco Xavier 


