


"... indispensável se faz o estudo 

prévio da teoria, para todo aquele 

que queira evitar os 

inconvenientes peculiares à 

experiência".













A mesma matéria elementar é 

suscetível de experimentar 

todas as modificações e de 

adquirir todas as 

propriedades?



Resposta dos Espíritos

“Sim e é isso o que se deve 

entender, quando dizemos 

que tudo está em tudo!” (1)



(1) Este princípio explica o fenômeno 
conhecido de todos os 

magnetizadores e que consiste em 
dar-se, pela ação da vontade, a uma 

substância qualquer, à água, por 
exemplo, propriedades muito 

diversas: um gosto determinado e até 
as qualidades ativas de outras 

substâncias...



… Desde que não há mais de um 
elemento primitivo e que as 
propriedades dos diferentes 

corpos são apenas modificações 
desse elemento, o que se segue é 
que a mais inofensiva substância 
tem o mesmo princípio que a mais 

deletéria...



... Transformação análoga 
se pode produzir por meio 
de ação magnética dirigida 

pela vontade.



Por meio de cuidados 

dispensados a tempo, 

podem reatar-se laços

prestes a se 

desfazerem e restituir-

se à vida um ser que 

definitivamente 

morreria se não fosse 

socorrido?



“Sem dúvida e todos os dias tendes a 
prova disso. O magnetismo, em tais 

casos, constitui, muitas vezes, 
poderoso meio de ação, porque 

restitui ao corpo o fluido vital que 
lhe falta para manter o 

funcionamento dos órgãos”.



Qual a causa da 

insensibilidade 

física que se 

observa em alguns 

convulsionários, 

assim como em 

outros indivíduos 

submetidos às 

mais atrozes 

torturas?



“Em alguns é, 
exclusivamente, efeito do 

magnetismo que atua 
sobre o sistema nervoso, 

do mesmo modo que 
certas substâncias. Em 

outros, a exaltação do 
pensamento embota a 

sensibilidade. Dir-se-ia que 
nestes a vida se retirou do 
corpo, para se concentrar 

toda no Espírito...”





Que sentido se 
deve dar ao

qualificativo de 
feiticeiro?



“Aqueles a quem chamais feiticeiros
são pessoas que, quando de boa-
fé, gozam de certas faculdades, 

como sejam a força magnética ou a 
dupla vista. Então, como fazem

coisas geralmente incompreensíveis, 
são tidas por dotadas de um poder
sobrenatural. Os vossos sábios não

têm passado muitas vezes por
feiticeiros aos olhos dos 

ignorantes?”



O Espiritismo e o magnetismo nos 

dão a chave de uma imensidade de 

fenômenos sobre os quais a 

ignorância teceu um sem-número de 

fábulas, em que os fatos se 

apresentam exagerados pela 

imaginação... (continua)



...O conhecimento lúcido dessas 
duas ciências que, a bem dizer, 
formam uma única, mostrando a 

realidade das coisas e suas 
verdadeiras causas, constitui o 
melhor preservativo contra as 
idéias supersticiosas, porque 

revela o que é possível e o que é 
impossível, o que está nas leis da 

Natureza e o que não passa de 
ridícula crendice.



O magnetismo preparou o caminho do 

Espiritismo, e os rápidos progressos desta 

última doutrina são incontestavelmente devidos 

à vulgarização das idéias sobre a primeira. Dos 

fenômenos magnéticos, do sonambulismo e 

do êxtase às manifestações espíritas há 

apenas um passo; sua conexão é tal que, 

por assim dizer, é impossível falar de um

sem falar do outro. Se tivermos que ficar 

fora da Ciência do magnetismo, nosso 

quadro ficará incompleto e poderemos ser 

comparados a um professor de Física que 

se abstivesse de falar da luz. (continua...)



(continuação)

... Contudo, como o magnetismo 

já possui entre nós órgãos 

especiais justamente acreditados, 

seria supérfluo insistirmos sobre 

um assunto tratado com 

superioridade de talento

e de experiência.



(continuação)

... A ele (o magnetismo) não nos 

referiremos senão acessoriamente, 

mas de maneira suficiente para 

mostrar as relações íntimas das 

duas Ciências que, na verdade, 

não passam de uma.
In: Revista Espírita, edição março-1858, artigo

“Magnetismo e Espiritismo”



“O magnetismo e o Espiritismo são, com efeito, 
duas ciências gêmeas, que se completam e se 

explicam uma pela outra, e das quais  aquela das 
duas que não quer se imobilizar, não pode chegar 

a seu complemento  sem se apoiar sobre a sua 
congênere; isoladas uma da outra, elas se detêm 
num impasse; elas são reciprocamente como a 
física e a química, a anatomia e a fisiologia. A 
maioria dos magnetistas compreendem de tal 
modo por intuição a relação íntima que deve 

existir entre as duas coisas, que se prevalecem 
geralmente de seus conhecimentos e 

magnetizam, como meio de introdução junto aos 
espíritas”.

Rev. Espírita, Jan. de 1869



Cap. 8 – DO LABORATÓRIO 

DO MUNDO INVISÍVEL It. 131



Esta teoria nos fornece a 
solução de um fato bem 

conhecido em magnetismo, 
mas inexplicado até hoje: o da 
mudança das propriedades da 
água, por obra da vontade.



O Espírito atuante é o do 
magnetizador, quase 

sempre assistido por outro 
Espírito. Ele opera uma 

transmutação por meio do 
fluido magnético que (...) é a 

substância que mais se 
aproxima da matéria cósmica, 

ou elemento universal.



Ora, desde que ele pode 
operar uma modificação nas 
propriedades da água, pode 

também produzir um 
fenômeno análogo com os 

fluidos do organismo, donde o 
efeito curativo da ação 

magnética,
convenientemente dirigida...



LM- Cap. XIV – DOS MÉDIUNS – Item 175 - Mediunidade curadora

A magnetização ordinária é um 
verdadeiro tratamento 

seguido, regular e metódico; 
no caso que apreciamos 

(mediunidade curadora), as 
coisas se passam de modo 

inteiramente diverso.



LM- Cap. XIV – DOS MÉDIUNS – Item 175 - Mediunidade curadora

… Todos os magnetizadores são 
mais ou menos aptos a curar, 

desde que saibam conduzir-se 
convenientemente, ao passo 
que nos médiuns curadores a 

faculdade é espontânea e alguns 
até a possuem sem jamais terem 

ouvido falar de magnetismo...



“A força magnética pode chegar 
até aí, quando secundada pela 

pureza dos sentimentos e por um 
ardente desejo de fazer o bem, 
porque então os bons Espíritos

lhe vêm em auxílio...”

Têm algumas pessoas, 
verdadeiramente, o 
poder de curar pelo 
simples contacto?



O médium curador recebe o 

influxo fluídico do Espírito, ao 

passo que o magnetizador 

haure tudo em si mesmo. Mas 

os médiuns curadores, na 

estrita acepção da palavra, quer 

dizer, aqueles cuja 

personalidade se apaga 

completamente diante da ação 

espiritual, são extremamente 

raros... – Revista Espírita, edição setembro-1865, do 

artigo “Da mediunidade curadora”, item 7



2ª. Entretanto, o médium é um 

intermediário entre os Espíritos e o 

homem; ora, o magnetizador, 

haurindo em si mesmo a força de 

que se utiliza, não parece que seja 

intermediário de nenhuma potência 

estranha.



"É um erro; a 

força magnética 

reside, sem 

dúvida, no 

homem, mas é 

aumentada pela 

ação dos 

Espíritos que ele 

chama em seu 

auxilio…



Se magnetizas com o 

propósito de curar, por 

exemplo, e invocas um bom 

Espírito que se interessa por 

ti e pelo teu doente, ele 

aumenta a tua força e a tua 

vontade, dirige o teu fluido e 

lhe dá as qualidades 

necessárias".



5. O poder da fé se demonstra, de 
modo direto e especial, na ação 

magnética; por seu intermédio, o homem 
atua sobre o fluido, agente universal, 

modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma 
impulsão por assim dizer irresistível. Daí 

decorre que aquele que a um grande 
poder fluídico normal junta ardente fé, 

pode, só pela força da sua vontade 
dirigida para o bem, operar esses 

singulares fenômenos de cura e outros...



Cap 19, a fé humana e divina
... O Magnetismo é uma das maiores 
provas do poder da fé posta em ação. 
É pela fé que ele cura e produz esses 

fenômenos singulares, qualificados 
outrora de milagres. Repito: a fé é 

humana e divina. Se todos os 
encarnados se achassem bem 
persuadidos da força que em si 

trazem, e se quisessem pôr a vontade 
a serviço dessa força, seriam capazes 

de realizar o a que, até hoje, eles 
chamaram prodígios e que, no 
entanto, não passa de um 

desenvolvimento das faculdades 
humanas. Um Espírito Protetor, em Paris, l863



É muito comum a faculdade de curar 

pela influência fluídica e pode 

desenvolver-se por meio do exercício; 

mas, a de curar instantaneamente,

pela imposição das mãos, 

essa é mais rara e o seu 

grau máximo se deve 

considerar excepcional. –

Allan Kardec



Os Espíritos instrutores que 

vos revelam os segredos da 

Natureza, segredos pouco 

conhecidos, ou ainda ignorados, 

têm necessidade de médiuns 

compreendendo já certos 

efeitos magnéticos e tendo 

bem estudado a mediunidade.

Compreendei isto... (...) Regra 

geral: quando quiserdes um 

calculador, não vos dirijais a um 

dançarino. – In: Revista Espírita, edição fevereiro-

1865, mensagem do dia 20 de janeiro de 1865, pela 

médium, senhorita M. C., de Um Espírito Protetor



É sempre um erro cair nos 

extremos, e há tanto 

exagero em tudo reportar 

ao sonambulismo, como 

haveria, da parte dos 

espíritas, em negar as leis 

do magnetismo. Não se 

poderia roubar à matéria as 

leis magnéticas, do mesmo 

modo que, ao Espírito, as 

leis puramente espirituais.

Item 61 – Homens Duplos

http://www.febnet.org.br/file/1/139.pdf
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