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DEVASSANDO  O  INVISÍVEL 

ESTUDOS SOBRE FENÓMENOS E FACTOS TRANSCENDENTES DEVASSADOS PELA 
MEDIUNIDADE, SOB A ORIENTAÇÃO DOS ESPÍRITOS-GUIAS DA MÉDIUM 

de  YVONNE A. PEREIRA 

Nas primeiras linhas da Introdução ao tema, a autora, esclarece que publica 
estas páginas obedecendo «às instruções da entidade espiritual Charles, 
amigo desvelado que há sido o anjo bom» da sua vida. 
 

E acrescenta: 
«Nenhum sentimento de vaidade animou o nosso lápis, quando traçávamos 
factos ocorridos com nossa própria mediunidade, pois de longa data fôramos 
informados de que, se eles assim se desenrolaram, isso não significava 
privilégio à nossa pessoa, mas porque nossa faculdade a tanto se prestava, 
por predisposições particulares, no desdobrar natural de suas forças; e, 
ademais, para que viéssemos a público testemunhar, ainda uma vez, o que 
outros adeptos do Espiritismo testemunharam também, visto ser de interesse 
geral que se patenteiem sempre, por múltiplos sinais, os factos que o Além-
Túmulo, desde tempos remotos, tem concedido aos homens. 
«Quanto escrevemos aqui, existe nos códigos doutrinários espíritas. 
«Não se trata, pois, de obra pessoal, mesmo porque o pessoalismo, se se 
infiltrar na Doutrina Espírita, acarretará a sua corrupção […] 
«Cumprimos ordens do Além, apenas, como instrumentação que fomos das 
intuições positivas de amigos espirituais como Charles, Bezerra de Menezes, 
Léon Denis, Inácio Bittencourt e Leão Tolstoi, que nos assistiram durante a 
tarefa, levando-nos a compilar recordações de ocorrências passadas, que 
jaziam adormecidas, e indicando até mesmo os trechos das obras de Allan 
Kardec a citar, como tese, no cabeçalho de cada capítulo […] 
«Possam estas páginas despertar, no coração do leitor, o amor ao estudo, tão 
necessário, da Revelação Espírita; e que a observação e a análise se 
sucedam, de sua parte, ao ponto final das lições ventiladas. 
«Quanto a nós, continuaremos a fazer coro a um dos maiores devassadores do 
Invisível que a Terra conheceu – William Crookes – quando afirmou: - Não digo 
que isto é possível; digo: isto é real! » 
 

Quanto ao índice do livro, este apresenta dez capítulos e os seguintes títulos: 
Nada de Novo – Como se Trajam os Espíritos – Frederico Chopin, na 
Espiritualidade – Nas Regiões Inferiores – Mistificadores-Obsessões – Romances 
Mediúnicos – O Amigo Baletrista – Subtilezas da Mediunidade – As Virtudes do 
Consolador – Os Grandes Segredos do Além. 
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Folheando os vários capítulos fomos seleccionando algumas passagens, que a 
seguir se transcrevem, de modo a facilitar uma opinião global dos temas 
abordados neste livro, assim como do estilo da autora:  
- «Também nós acreditávamos a vida espiritual abstracta, indefinível, e 
quando o nosso Espírito era arrebatado, constatando a vida intensa dos 
planos espirituais, e suas belezas ambientes, supúnhamos haver gravitado para 
um planeta melhor, um mundo material, tais  
 

como Saturno, Júpiter ou outro qualquer, ignorando pela época, quão difícil é 
isso, tanto para um encarnado como para um desencarnado, não obstante 
as suposições em contrário. 
«Nossos amigos espirituais, porém, corrigiam nosso entusiasmo interplanetário, 
se assim nos podemos expressar, e diziam, sem serem por nós acatados em tais 
asserções durante muito tempo: - Não se trata de ambientes planetários… São 
realizações fluídicas do próprio Espaço… Não saíste dos ambientes terrenos… 
Procura aprender… Estuda, estuda» 
 

- «Pus-me a relembrar de tudo o que se passara comigo mesmo, nos últimos 
tempos, e a confusão estabeleceu-se… e terminei desconfiando que algo 
irremediável, mas muito importante, adviera em minha vida…  
«A morte é tão simples, tão pouco diferente da vida, que opera essa 
confusão…  
«Em geral se espera encontrar, depois da morte, coisas fantásticas, 
imaginárias, impossíveis e pouco lógicas, ao passo que, em verdade, o Além-
Túmulo nada mais é que a continuação da vida que deixámos…  
«Pelo menos assim o foi para mim. O senso da responsabilidade, o exame 
angustioso dos deméritos, assim como o reconforto do dever que se observou, 
somente advém mais tarde […] 
«Então, surpreendido, vi mamãe aproximar-se de mim, caminhando ao longo 
da varanda.  
«Trajava longo vestido branco e achei-a bonita e rejuvenescida, tal como na 
época em que enviuvara, isto é, nos seus vinte e cinco anos de idade.  
«Curvou-se afectadamente diante de mim, para cumprimentar, como se 
desejasse brincar, e exclamou risonha: - Louvado seja Deus, meu filho! Que 
boa surpresa, você poder vir para junto de sua mãe!...  
«Somente então, caindo em mim, recebi como um choque de espanto, como 
quem despertasse de um marasmo mental e compreendi o que se passava.  
«Em rápido rememorar, deslizou à minha imaginação tudo quanto ocorrera, tal 
se uma faixa luminosa reproduzisse diante dos meus olhos as cenas que eu 
necessitava ver para meu esclarecimento: meu corpo inerte dentro de um 
caixão mortuário, vocês chorando por mim, meu enterro, humilde e pobre, e 
minha sepultura coberta de flores ainda frescas.  
«Havia três dias que se dera o decesso. Então, eu chorei também, comovido e 
amedrontado» 
 

- «Trajava-se pobremente, com terno azul-marinho, já usado, camisa branca 
também bastante usada, gravata preta, atada com certo desleixo. 
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«Esquálido e abatido, infinitamente triste, mas já resignado à própria condição, 
colocou a mão sobre a nossa, num gesto fraterno e disse: - Venho agradecer-
lhe os votos feitos, em minha intenção, à bondade de Deus… Suas preces me 
auxiliaram tanto que até minha família, que deixei na Terra, foi beneficiada… 
Chamo-me Joaquim… e meu nome está no registo do seu caderno de 
apontamentos…  
«Constatámos, então, que esse visitante fora suicida» 
 

E terminamos com o seguinte esclarecimento, constante no último capítulo, Os 
Grandes Segredos do Além: 
- «Vós, espíritas e médiuns, trazeis convosco forças magníficas para o trabalho 
de auxílio aos vossos guardiães espirituais, na catequese desses irmãos… 
«Se os vossos núcleos de trabalhos espíritas, pela sua idoneidade, pela 
respeitabilidade e proficiência dos trabalhos a realizar, cativaram a confiança 
dos vossos instrutores da Espiritualidade, poderemos até mesmo detê-los na 
sede dos mesmos, para que aproveitem do vosso labor doutrinário, recebendo 
instruções diárias convosco… 
«A dificuldade residirá na decisão para os sacrifícios a praticardes durante os 
trabalhos indispensáveis, sacrifícios que implicarão grande série de renúncias, 
devotamento incansável, renovação diária do vosso próprio carácter, que 
deverá, tanto quanto possível, elevar-se à altura do discípulo da Revelação, 
que exige dos seus adeptos uma extensão de vistas, ou princípios, 
verdadeiramente heróica! 
«Ao vos reunirdes em preces e estudos, se vos lembrardes de dirigir a esses tais 
um pensamento amoroso, através da exortação da prece; se lerdes páginas 
conselheiras e educativas em sua homenagem, a sós ou reunidos, e se as 
comentardes após, carrearemos vossos pensamentos, vossas palavras e vossa 
imagem até onde eles se encontrem. 
«Eles vos enxergarão e ouvirão, a despeito da lonjura em que se acharem. 
«Se, pelos predicados já por vós adquiridos, suportardes a responsabilidade da 
sua presença, poderemos até mesmo trazê-los momentaneamente para junto 
de vós, pois vossas virtudes serão poderosos estimulantes para a reacção que 
necessitam aplicar a si próprios, visando a se recuperarem para o 
arrependimento […] e daí para o futuro, não será tão difícil a caminhada para 
a regeneração total» 

 

 

 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 
 

Próximo livro em Destaque a partir do dia 5 de Novembro: 

Dimensões Espirituais do Centro Espírita / de Suely Schubert 


