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FENÔMENOS DE EFEITOS FÍSICOS

     O QUE SÃO     FENÔMENOS DE EFEITOS FÍSICOS   
Toda a categoria de mediunidade que  sensibiliza diretamente os órgãos dos sentidos físicos dos 

observadores, é conhecida por mediunidade de efeitos físicos, materiais ou objetivos.
Nesta classe de mediunidade, seus efeitos se revelam na forma de fenômenos objetivos, envolvendo 

elementos materiais que permitem exame direto por parte de todos os presentes encarnados, mesmo não 
sendo médiuns ostensivos.

O médium de efeitos físicos é aquele que serve de intermediário em todos esses fenômenos, que são 
audíveis,  visíveis  e  sensíveis  aos  sentidos  humanos,  onde,  ao  contrário  da  mediunidade  de  efeitos 
intelectuais,  ele não é o agente produtor dos fenômenos, mas unicamente um elemento que fornece 
parte dos fluidos necessários aos trabalhos, porque há também necessidade de outros fluidos provindos de 
outras fontes.

Essa modalidade de fenômenos pode se apresentar de formas  variadas, sendo as mais comuns as 
seguintes:

FENÔMENO CARACTERIZAÇÃO

MATERIALIZAÇÃO Aparição de objetos de espíritos desencarnados no meio material.

TRANSPORTE Entrada e saída de objetos de recintos hermeticamente fechados.

LEVITAÇÃO Levantamento de objetos e pessoas contrariando a “lei da gravidade”.

TRANSFIGURAÇÃO Modificação dos traços fisionômicos do médium.

BILOCAÇÃO Presença simultânea do médium aparentemente em dois lugares diferentes.

BICORPOREIDADE
Projeção  ideoplástica  de  um  encarnado  criada  consciente  ou 
inconscientemente.

VOZ DIRETA
Surgimento  de  vozes  dos  espíritos  desencarnados  no  ambiente  sem 
interferência direta do médium.

ESCRITA DIRETA
Palavras,  frases  ou  mensagens  escritas  diretamente  pelos  espíritos 
desencarnados sem interferência direta do médium. 

SEMATOLOGIA
Movimentação  de  objetos  sem  contato  físico,  revelando  com  isso  um 
significado, uma intenção do espírito desencarnado.

TIPTOLOGIA
Sinais  dados  através da repercussão  de pancadas,  formando palavras ou 
frases inteligentes, diretamente nos móveis, paredes, ou no ar (“raps”) ou por 
meio de mesas “girantes” ou “falantes”.

MATERIALIZAÇÕES DE ESPÍRITOS
As materializações de Espíritos podem ser: parciais ou completas.
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MATERIALIZAÇÕES PARCIAIS
As materializações parciais podem ser: Densificação e parciais.

Para as materializações parciais e densificações, os espíritos juntam 
em vasilhames apropriados, o ectoplasma do médium,  os fluidos que 
obtém dos demais médiuns que participam do trabalho mediúnico, os 
fluidos espirituais  e os fluidos da natureza e  preparam o ectoplasma 
elaborado.

DENSIFICAÇÃO DO PERISPÍRITO
Para atuar sobre um objeto o espírito desencarnado combina o seu fluido perispiritual com o ectoplasma 

elaborado que  foi  preparado pela equipe espiritual,  satura  os espaços  interatômicos  e intermoleculares 
tornando-o mais densificado.

Pelo fato dos espíritos mais atrasados vibrarem em faixas próximas das da Terra e terem interesses 
materiais,  possuem,  em  suas  organizações  perispirituais,  por  um  fenômeno  de  absorção  automática, 
resíduos mais grosseiros, materiais, que facilitam a obtenção de fenômenos físicos, por isto se prestam 
mais  a estes tipos de efeitos sendo dirigidos porém por espíritos superiores (Coem 2ª aula teórica pág. 9).

LIMITES AOS ESPÍRITOS INFERIORES
Mesmo havendo todas as  circunstâncias  favoráveis,  os  espíritos  atrasados são impedidos  por  uma 

vontade superior que não lhe permite agir à vontade  (Coem 2ª aula teórica pág. 10).
     Pode ser-lhe permitido fazê-lo dentro de certos limites apenas e no caso em que as manifestações sejam 
julgadas úteis, quer como meio de convicção, quer como prova para a pessoa visada  (Coem 2ª aula teórica 
pág. 10). Há limites bem nítidos no mundo espiritual impedindo que os Espíritos componham o que bem 
quiserem, tais limites são de ordem moral (Coem Apostila 7 – sumário ítem 7  pág. 160)

MATERIALIZAÇÃO PARCIAL
Nas materializações parciais o médium fica consciente durante a realização dos fenômenos físicos. Para 

a  realização  das  materializações  parciais  os  espíritos  precisam  de  uma  quantidade  bem  maior  de 
ectoplasma elaborado do que no caso da densificação  perispiritual.
     Os Espíritos fazem as materializações parciais, quando tem quantidade de ectoplasma 
elaborado superior a que necessitam para a densificação,  porém não suficiente para a 
materialização completa, sendo assim, apenas fazem materializações  de alguma parte do 
Espírito, como mão ou pé.
     Após  o  término  dos  trabalhos,  o  ectoplasma  utilizado  para  a  produção  das 
materializações parciais não retorna para a sua fonte de origem
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MATERIALIZAÇÕES COMPLETAS
    As materializações são chamadas de completas porque aparece todo o perispírito do Espírito que está 
participando do fenômeno.
    Nos fenômenos de materialização completa o médium entra em transe cataléptico e momentaneamente 
o duplo etérico se separa do perispírito. Transe cataléptico é quando o médium entra num sono profundo, e 
fisicamente fica em posição estática, com a suspensão dos movimentos voluntários.
    Os  espíritos  desencarnados  não podem materializar-se servindo-se  unicamente  do seu  perispírito, 
precisam do ectoplasma elaborado e também do duplo etérico do médium.
    Para as materializações completas, onde aparecerá todo o espírito materializado 
é necessário grande quantidade de ectoplasma, neste caso é utilizado o próprio duplo etérico do médium 
para revestir o espírito que irá se materializar

A matéria ectoplasmática é elaborado no interior duplo etérico do médium,  ou 
seja, os espíritos introduzem os fluidos espirituais e da natureza através dos 
chacras esplênico e gástrico e os misturam ao ectoplasma humano presente 
no duplo etérico do médium.

Quando o ectoplasma elaborado estiver pronto, passará em seguida ao 
aparelho digestivo do corpo físico do médium através dos laços fluídicos 
que ligam o duplo etérico ao plexo solar do corpo físico do médium. 
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Depois sobe saindo pela sua boca nariz e ouvidos, então o duplo etérico do 
médium começa a atrair o ectoplasma que vai se aglutinando ao seu redor, 
igual a imã quando atrai limalha de ferro. 

Este se aglutina em volta do duplo etérico do médium formando 
uma  espécie  de  escafandro  emborrachado.  espírito  que  irá  se 
materializar  penetra  dentro  do  duplo  etérico  do  médium  ficam 
como que um dentro do outro, e o duplo etérico do médium se 
transfigura adquirindo a forma do Espírito materializado. 

Nos  casos  das  materializações  completas,  assim  que  se 
encerram os trabalhos, o ectoplasma e demais fluidos dispersos 
retornam para sua fonte de origem e se transformam, novamente, 
nos elementos orgânicos corporais. 
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MATERIALIZAÇÕES INCOMPLETAS - DEFEITUOSAS
Em virtude da indocilidade do éter-físico, que é difícil de ser submetido completamente ao domínio dos 

desencarnados, estes vêem-se por vezes obrigados a aparecer aos encarnados de modo grotesco; ora 
recortando  nitidamente  a  sua  cabeça,  mas  deformando  o  restante  de  sua  figura  perispíritual;  ora 
incorporando as mãos, mas sacrificando a delicadeza da fisionomia.

É apenas questão de economia fluídica, tal como os técnicos siderais também o fazem na voz direta, 
em que utilizam todo o ectoplasma disponível para a confecção da laringe provisória, enquanto cessam os 
demais fenômenos, como levitação, ruídos ou materializações.

Nos  trabalhos  de  efeitos  físicos,  os  fenômenos  só  ocorrem  simultaneamente  quando  os  espíritos 
manifestantes também dispõem de bastante ectoplasma. 

Assim, os encarnados muitas vezes estranham as figuras deformadas que, por vezes, se manifestam 
nos trabalhos de fenômenos físicos, ou então se decepcionam, crentes de que os espíritos são realmente 
criaturas lúgubres, disformes e fantasmagóricas.

Quando se trata de espíritos bons, os mortos tem muito melhor aparência do que os vivos mais belos da 
Terra,  pois  o  seu  perispírito  é  um organismo  de contextura   anátomo-fisiológica  muitíssimo  superior  à 
configuração do corpo físico, sujeito às transmutações celulares e ao envelhecimento precoce.

Acontece,  no  entanto,  que  nas  materializações  os  espíritos,  ao  servirem-se  do  duplo-etérico  dos 
médiuns, tem de adaptá-los á sua plástica perispíritual, tal qual se enche um balão de gás, em que a menor 
deficiência de ar ou toque externo o deforma.
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     CUIDADOS E PROTEÇÃO AO MÉDIUM
      Nas materializações completas ou sublimadas onde ocorre o envolvimento direto do duplo etérico do 
médium que ele corre maior risco de ser prejudicado por qualquer ação de forma inadvertida, prejuízos ao 
organismo do médium e contaminação. Por isso é imprescindível haver combinação com a equipe espiritual, 
nos  casos  se  querer  tirar  fotos,  apertos  de  mão  ou  outro  envolvimento  mais  direto  com  o  Espírito 
materializado  para que  os  Espíritos  Organizadores  do fenômeno possam providenciar  o  isolamento  do 
médium, evitando-se que ele sofra algum tipo de reflexo prejudicial no corpo físico.

Os moldes de parafina são feitos somente quando das materializações parciais, porque neste caso não 
há prejuízos ao médium, que neste caso não está com o seu duplo etérico envolvido, mas mesmo assim 
ocorre proteção ao médium por parte dos Espíritos Organizadores do fenômeno.

MÉDIUNS RECEBEM DE VOLTA  ECTOPLASMA QUE DOAM 
O médium e os assistentes, “doam” algo de si:  fornecem os fluidos para que as 

providências empreendidas no mundo espiritual se concretizem.
Em  conseqüência,  tanto  o  médium  quanto  os  assistentes,  enquanto  fornecem o 

ectoplasma  de  fenomenologia  física,  perdem  peso  corporal  porque  parte  de   sua 
matéria sólida se transforma em fluidos.

Assim que se encerram os trabalhos de materializações completas, o ectoplasma e 
demais  fluidos  dispersos  retornam  para  sua  fonte  de  origem  e  se  transformam, 
novamente, nos elementos orgânicos corporais, e os médiuns de efeitos recuperam seu 
peso.  Antes  do  ectoplasma retornar  do médium  de  efeito  físico  é  feito  pela  equipe 
espiritual uma filtragem e todo o fluído ectoplasmático que oferecer o mínimo de risco 
ao médium é eliminado. 

DESIDRATAÇÃO DO MÉDIUM
Alguns médiuns de efeitos físicos ingerem muita água depois dos trabalhos, pois “desidratam-se” mais 

do que os outros durante o tempo em que fornecem o ectoplasma para os espíritos operarem na matéria.
Quando da produção de ectoplasma,  também se processa  nos  médiuns  acentuada volatização dos 

fluidos orgânicos que, em seguida, constituem-se nos fluidos de auxilio à fenomenologia mediúnica.
Às  vezes,  alguma  porção  do  ectoplasma  se  perde  no  próprio  ambiente;  certa  percentagem  é 

deliberadamente recusada pelo organismo no seu retorno, caso lhe tenham aderido os gérmens psíquicos 
ou bacilos astrais indesejáveis, o que pode acontecer devido à insuficiência na proteção do médium por 
parte da equipe de desencarnados, ou por interferência imprevista.

MÉDIUM SOFRE  DANOS PORQUE É O SEU DUPLO-ETÉRICO QUE REVESTE O 
FENÔMENO DA MATERIALIZAÇÃO

Nos trabalhos mediúnicos de fenômenos físicos, durante as materializações de espíritos, alguma ofensa 
ou agressão sofrida pelo duplo-etérico do médium depois passa a afetar-lhe o corpo físico. 

Se alguém toca o espírito materializado, o médium, à distância, estremece e sofre esse contato, porque, 
é o seu duplo-etérico que reveste o fenômeno da materialização.

Por  essa razão,  em trabalhos  mediúnicos de boa assistência  espiritual,  as  entidades materializadas 
advertem para os presentes não lhes apertarem as mãos com demasiada violência e vigor, pois o médium, 
quando em transe, é um hipersensível  vulnerável a qualquer pressão que lhe for feita no duplo-etérico 
projetado à distância. 

É o médium que fornece o “material” ou a substância ectoplásmica necessária para os desencarnados se 
tornarem perceptíveis ao tato e à vista carnal, isso só é possível porque ele consente que lhe usem o duplo-
etérico durante a produção de fenômenos de materializações.

Mas se alguém atinge o espírito materializado, o médium também acusa a ofensa, porque é ferido no seu 
duplo-etérico exteriorizado,  impregnado dos seus fluidos nervosos. 

Em certos casos,  ao retornar ao estado de vigília  no plano físico,  o médium chega a exibir  na sua 
epiderme  nódoas  ou  manchas,  correspondendo  no  corpo  físico  à  zona  ou  região  exata  ofendida 
etéricamente.

 Beliscando-se ou ferindo-se o médium durante o transe cataléptico, em que cede o seu duplo-etérico ao 
espírito materializado, ele também acusa a ofensa com forte choque vibratório que lhe atinge a  própria 
consciência como se fosse um acontecimento em vigília. 

LIVRO “MISSIONÁRIOS DA LUZ” - ANDRÉ LUIZ
 “Os  gestos  incontidos  de  entusiasmo  dos  assistentes,  que  tentavam  cumprimentar  diretamente  o  

mensageiro  materializado,  repercutiam  desagradavelmente  no  organismo  da  intermediária”.   “Se  os 
companheiros  terrenos  violentarem o mensageiro,  repentinamente  corporificado,  esfacelarão  a  médium, 
acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Produzir esta força nervosa não é propriedade e nem 
privilégio de alguns. Todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade; entretanto, é preciso  
compreender  que não nos encontramos, ainda, no tempo de generalizar as realizações”.
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ECTOPLASMA CONTAMINADO É DISSOLVIDO
Acontece, às vezes, que os próprios técnicos e protetores do médium resolvem dissolver no meio do 

ambiente a porção fluidica que poderia enfermá-lo na sua reabsorção orgânica. Reduz-se assim a cota de 
líquidos orgânicos volatilizados e que se tornam nocivos a qualquer reaproveitamento, fazendo com que o 
médium,  ao  despertar  sinta  intensa  sede  e  ingira  certa  quantidade  de  água  para  compensar  a  que  é 
desperdiçada e que se faz necessária ao equilíbrio do seu corpo físico.

CUIDADOS PARA NÃO CONTAMINAR O ECTOPLASMA
Os trabalhos de efeitos físicos exigem um cuidadoso tratamento por parte dos espíritos operadores, pois 

o ectoplasma do médium é elemento fácil de ser contaminado pelos miasmas e certas tóxicos que invadem 
o ambiente devido à imprudência ou descaso de alguns freqüentadores dos trabalhos mediúnicos. Essa 
matéria viva do próprio médium pode ser empregada para fins proveitosos quando, pela sua vontade, este 
admite a intromissão dos espíritos amigos e benfeitores; no entanto, caso se trate de criatura desregrada, os 
espíritos inferiores e malévolos podem assenhorar-se dessa energia acionável pela vontade desencarnada, 
causando perturbações nos trabalhos de efeitos físicos, ou mesmo fora do ambiente mediúnico.

NECESSIDADE DO ISOLAMENTO DO AMBIENTE (ANDRÉ LUIZ)
“Demandamos  respeitosos  o  interior  doméstico.  Admiradíssimo  notei  a  enorme  diferenciação  do 

ambiente. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores à  
porta”. “A residência particular chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano,  
num círculo de vinte metros em derredor. Percebendo-me a estranheza, Alexandre explicou:”

“Aqui é indispensável o  máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a  
saúde  física  dos  colaboradores  encarnados,  nem  a  pureza  do  material  indispensável  aos  processos  
fenomênicos. 

“Em vista disso torna-se indispensável insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-as contra o  
acesso de entidades menos dignas, através de fronteiras vibratórias”.

NECESSIDADE DA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE (ANDRÉ LUIZ )
“...  Surpreendido  notei  o  esforço  de  vinte  entidades  da  nobre  hierarquia,  que  movimentavam o  ar  

ambiente.  Em seus  gestos  rítmicos,  semelhavam-se  a  sacerdotes  antigos  que  estivessem executando 
operações magnéticas de santificação interior do recinto”.

“....  Não  se  trata,  esclarece  Alexandre,  de  sacerdotes  antigos  em gestos  convencionais.  Temos ali  
esclarecidos cooperadores do serviço, que preparam o ambiente, levando a efeito ionização da atmosfera,  
combinando recursos para efeitos elétricos a magnéticos”.

“Não decorreram muitos  instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram  trazendo 
pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos 
raios que movimentavam em todas as direções”.

IONIZAÇÃO (BACTERICIDA) DO AMBIENTE (ANDRÉ LUIZ )
“estes  amigos,  explicou  meu  generoso  instrutor,  estão  encarregados  de  operar  a  condensação  do  

oxigênio em toda a casa“. “O ambiente para a materialização de entidades do nosso plano invisível aos  
homens requer elevado teor de ozônio, e além disso, é indispensável semelhante operação a fim de que as  
larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas”.

“A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida”.
“O ectoplasma ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem 

prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos”.

A limpeza fluídica, ocorre através de descargas elétricas que ionizam e isolam  o ambiente, mantendo-o 
como que eletrificado. Durante estas descargas elétricas, produzidas por certos tipos de aparelhos, são 
destruídos os  miasmas fluídicos, as bactérias nocivas, as larvas que poderiam de alguma forma contaminar 
o ectoplasma, que é profundamente sensível. Esse ectoplasma, após utilizado pelos Espíritos é restituído ao 
médium que o forneceu. Se o ambiente se achar impregnado de substâncias nocivas, o ectoplasma quando 
retornar  ao  médium  virá  contaminado  por  estas  impurezas,  afetando  o  médium,  podendo  causar-lhe 
desajustes orgânicos. Por isso, que a espiritualidade se cerca de tantos cuidados.

Nós como médiuns devemos preservar o ambiente higienizado, cuidando da nossa disciplina espiritual, 
não ingerindo alcoólicos, fumo e nem tendo pensamentos inadequados.
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MOLDES EM PARAFINA DE MÃOS E PÉS
A mediunidade de efeitos físicos também permite aos desencarnados fabricarem moldes de parafina e 

gesso, produzir fenômenos luminosos e desmaterializar objetos. 
Eles utilizam para esse fim o fluido ectoplasmático, que extraem do médium de efeitos físicos, esteja 

ele em transe cataléptico (suspensão total dos movimentos voluntários), ou mesmo em estado de vigília 
(sendo esta uma ocorrência mais rara entre os sensitivos desses gênero).

Em geral,  os espíritos  precisam juntar ao ectoplasma do médium os fluidos que obtém dos demais 
médiuns que participam do trabalho mediúnico, ingredientes ainda desconhecidos dos encarnados.   

Para ativarem tais fenômenos e predispor os presentes à fenomenologia do médium de efeitos físicos, é 
aconselhável usar-se nessas sessões música leve e aprazível, pois ajuda a harmonizar a vibração mental 
do ambiente, de modo a favorecer a fenomenologia comandada pelos desencarnados.

COMO SÃO FEITOS OS MOLDES EM PARAFINA
Nas reuniões de materializações, geralmente, os espíritos pedem que deixem duas vasilhas de mais ou 

menos 20 litros da seguinte maneira:
Uma cheia de parafina dissolvida e fervente, sobre um fogareiro aceso, a elevada temperatura, a parafina 

líquida permanece numa temperatura de 80, 90, 100 e mais graus centígrados. Se alguém colocar a mão 
dentro dessa parafina ficará de imediato queimado gravemente.

A  outra lata colocada ao lado,  pedem os espíritos que se acha de água fria, aliás, ambas ficam até as 
bordas.

E quanto os trabalhos prosseguem, da assistência se ouve ferver e espoucar a parafina em ebulição. O 
espírito materializado para realizar o trabalho de confecção das luvas ou mãos ou pés, aproxima-se das 
latas e mergulha no líquido de parafina fervente o membro que deseja reproduzir em cera. 

Por exemplo a mão. Esta fica impregnada de parafina que se cola na mão.
O espírito com a outra mão vai derramando parafina líquida sobre a primeira mão já recoberta com a 

camada inicial. Quando julga que a luva está como deseja, mergulha a mão recoberta de parafina fervente 
na água fria e, nesse momento, desmaterializa a mão espiritual, que desaparece, deixando dentro d’agua 
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apenas a luva de parafina.  Esse é o método mais  comum  Se enchermos a luva fabricada com gesso 
molhado, fica a reprodução fiel de mão humana notando-se todas as linhas originais e até os cabelos e os 
poros da pele.

Os moldes de parafina são feitos somente quando das materializações parciais, porque neste caso não 
há prejuízos ao médium, que neste caso não está com o seu duplo etérico envolvido, mas mesmo ocorre 
proteção ao médium por parte dos Espíritos Organizadores do fenômeno.

EQUIPES ESPIRITUAIS - TRABALHOS DE EFEITOS FÍSICOS
O  sucesso  da  fenomenologia  mediúnica  não  depende   exclusivamente  do  médium  que  fornece  o 

ectoplasma, ou dos médiuns que auxiliam pela doação de fluidos, mas também depende da eficiência e 
conhecimento da equipe de espíritos que operam do Alto.  

Hábeis no manuseio da química transcendental, eles operam sobre as substâncias etéreo-astrais que, 
depois, devem ser combinadas com o ectoplasma do médium.

Disciplinados,  sensatos e conscientes de sua responsabilidade,  desempenham as tarefas  com mais 
segurança e eficiência que os encarnados.

222



Subdividem-se nas suas funções delicadas de  acordo com a aptidão individual,  participando 
ativamente da fenomenologia mediúnica. 

FUNÇÃO ATRIBUIÇÃO
DIRETOR Responsável pela supervisão de todos os processos mediúnicos.

QUÍMICO-CHEFE
Examina  o  teor  do ectoplasma  disponível  do médium em afinidade com as 
substâncias próprias do plano espiritual.

AUXILIARES
Estudam e higienizam os fluidos dos assistente, destinados a serem misturados 
com outros ingredientes que apressam a fenomenologia física.

COORDENADOR
Ensina os espíritos comunicantes a manipular o ectoplasma (materialização, 
escrita direta, etc...) ou os aparelhos ectoplasmáticos (voz direta).

COOPERADORES

Orientam  os  espíritos  comunicantes  para  se  ajustarem,   ao  círculo  de 
operações atingível pelo ectoplasma do médium,  movem as “trombetas” (voz 
direta) ou fabricam as “varetas” ectoplasmicas (levitações, ruídos e pancadas 
ou “raps”).

EQUIPE DE DEFESA OU 
SEGURANÇA

Dirigida  por  hábil  espírito  experimentado  no  comando,  se  encarregam  de 
proteger  a  área  onde  se  processam  os  fenômenos,  que  por  serem  de 
REDUÇÃO VIBRATÓRIA, são mais vulneráveis à ação de espíritos malfeitores 
ou irresponsáveis.

Além do conjunto que opera praticamente na “produção” de fenômenos físicos, ainda há o elemento que 
serve de ligação entre os desencarnados e os encarnados, espécie de sentinela, encarregado de avisar os 
técnicos siderais de quando uma reunião vai se realizar, a fim de efetuarem as providências previstas no 
ambiente, que são principalmente:

a) Higienização fluídica do ambiente; 
b) Proteção fluídica (“Tropa de Choque”); 
c) Ionização do ambiente; 
d) Emprego de recursos preventivos contra as emanações tóxicas dos assistentes viciosos.

LIVRO “MISSIONÁRIOS DA LUZ” - ANDRÉ LUIZ
 “... Não se passaram muitos minutos e a jovem médium, afável e simpática, deu entrada ao recinto,  

acompanhada por diversas entidades, dentre as quais se destacavam um amigo de elevada condição, que 
parecia chefiar o grupo de servidores. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava  
através de tênues fios de natureza magnética”.

“Alencar é orientador do aparelho mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas”.

DIFICULDADES NOS TRABALHOS DE EFEITOS FÍSICOS
OS BENFEITORES TUDO FAZEM PARA PROTEGER O AMBIENTE
O médium, que é principalmente uma das peças mais importantes dos trabalhos de efeitos físicos, 

raramente é criatura capaz de cumprir com inteligência a sua obrigação espiritual. 
Sendo independente, vivendo no mundo físico a seu modo e, muitas vezes, de conduta e sentimentos até 

opostos à exigência do intercâmbio com o Além, constitui uma barreira com que as entidades técnicas tem 
de  se  defrontar  num  labor  heróico.  Os  espíritos  amigos  e  benfeitores  tudo  fazem  para  sanar  esses 
inconvenientes e protegê-lo da infiltração subversiva do espiritual inferior durante a manifestação mediúnica:

a) higienizam-lhe a aura; 
b) ionizam o ambiente de trabalho e projetam raios terapêuticos de extinção bacteriana para evitar 

contágio nocivo; 
c) cercam-no de extremos cuidados e; 
d) intuem-no para agir de modo a se encontrar em condições favoráveis para o trabalho da noite.

LIVRO “MISSIONÁRIOS DA LUZ” - ANDRÉ LUIZ
 “Alexandre  explicou  atencioso:  -  O  trabalho  de  efeito  físico  trata-se  de  serviço  de  elevada 

responsabilidade.  Todo o perigo desses trabalhos está  na ausência  de preparo dos nossos amigos da 
Crosta,  que,  na  maioria  das  vezes,  alegando impositivos  científicos,  se  furtam a princípios  básicos  de 
elevação  moral.  Quando  não  se  verifica  o  devido  cuidado  por  parte  deles,  o  fracasso  pode  assumir  
características terríveis, porque irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias, no exterior do recinto, não 
podem impedir a entrada dessas entidades inferiores, absolutamente integradas com as vítimas terrenas.  
Quando  os  amigos  menos  avisados  ingressam  na  tarefa  em  tais  condições,  as  ameaças  são  
verdadeiramente inquietantes”.

FATORES NEGATIVOS LIGADOS AOS MÉDIUNS
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ALGUNS FATORES NEGATIVOS LIGADOS AOS MÉDIUNS
MÉDIUNS CARACTERISTICAS

GLUTÕES
Demasiadamente  afeitos  às  gorduras  e  vísceras,  momentos  antes  do  trabalho 
fenomênico empanturram o estômago com a carne de animais sacrificados.

 
ALCÓOLICOS

Ingerem álcool em quantidade, que deprime o sistema nervoso e afeta a sensibilidade do 
ectoplasma.

VICIOSOS
Esquecidos do compromisso assumido no Espaço, freqüentam lugares viciados, unem-
se às suas companhias e se cercam de entidades malévolas que tentam isolá-los de sua 
atuação útil.

a) NÃO COMER CARNE
Quem  quiser  fazer  parte  dessas  sessões  deve-se  dispor  de  todos  os  sacrifícios.  Um  de  grande 

importância é o de não comer carne.
Dizem os espíritos que a carne deixa no organismo perispiritual de quem a ingere nódoas negras, que 

deverão ser retiradas antes de se iniciarem os trabalhos de efeitos físicos. 
Por que se não fizerem assim, essas manchas, que são vibrações inferiores, atingirão o ectoplasma do 

médium e o prejudicarão em sua saúde física e espiritual. 
Não podendo retirá-las do elemento que as possui, os espíritos são obrigados a isolá-la e para esse 

isolamento gastam fluido, que seria usado para os trabalhos de materializações ou para tratamento de 
doentes. Não comendo carne, colaboramos com os espíritos. Eles não terão que nos isolar e nem gastarão 
a energia que será aplicada nos fenômenos.

Os frequentadores assíduos do grupo devem se abster completamente desse hábito. Os outros, que vão 
assistir apenas a uma ou duas vezes os trabalhos, poderão deixar de comer carne, fumar ou beber bebidas 
alcoólicos, somente no dia da reunião. 

LIVRO “MISSIONÁRIOS DA LUZ” - ANDRÉ LUIZ
Verônica (enfermeira), uma das coloboradoras de Alencar (orientador do aparelho mediúnico), disse: -  

Iniciemos  o  auxílio  magnético.  Precisamos  incentivar  os  processos  digestivos  para  que  o  aparelho  
mediúnico funcione sem obstáculos”.

“Alexandre, Verônica e mais três assistentes diretos de Alencar   colocaram as mãos em forma de coroa,  
sobre  a  fronte  da  jovem e vi  que suas  energias  reunidas  formavam vigoroso  fluxo  magnético  que foi 
projetado sobre o estômago e o fígado da médium, órgãos esses que acusaram imediatamente novo ritmo 
de vibrações..... Em poucos minutos o estômago permanecia inteiramente livre”.

b) NÃO BEBER BEBIDAS ALCOÓLICAS. NÃO FUMAR.
As bebidas alcoólicas e o fumo estão no mesmo caso da carne, e, supomos nós, com maior gravidade. 

Quem gosta de beber e de fumar deve escolher entre isso e as reuniões. Ninguém poderia imaginar Jesus 
embriagado ou fumando um cigarro assim como não imaginaremos um dos apóstolos nessas condições. 
Logo, isso não foi feito para os cristãos.

LIVRO “MISSIONÁRIOS DA LUZ” - ANDRÉ LUIZ
 “Algo aconteceu de estranho no círculo de nossas atividades espirituais. Percebeu-se grande choque de  

vibrações no recinto“. 
“Dois  servidores  aproximaram-se  de  Alencar  e  um  deles  explicou  espantadiço:  -  O  senhor  P...  

aproximou-se,  porém,  em  condições  indesejáveis...  Bebeu  alcoólicos  em  abundância  e  precisamos 
providenciar-lhe o insulamento”.

“O controlador, murmurou. - É muito grave! neutralizemos a sua influenciação, sem perda de tempo”.  
Alexandre, me esclareceu: - Nestes fenômenos, André, os fatores morais constituem elemento decisivo de  
organização”.

“Nesse instante, o senhor P... transpunha a porta. Bem posto, evidenciando excelentes disposições, não 
parecia  ameaçar  o  equilíbrio  geral,  mesmo  porque  não  revelava,  exteriormente,  qualquer  traço  de 
embriaguez“. Satisfazendo, porém, as determinações de Alencar, diversos operários dos serviços cercaram-
no à pressa, como enfermeiros a se encarregarem de doente grave”.A respiração dele, em semelhante 
estado,  emite  venenos....  os  princípios  etílicos  que  se  exterioriza  pelas  narinas,  boca,  e  poros  são  
eminentemente  prejudiciais  ao  nosso  trabalho”.  As  emanações  do  álcool  são  altamente  nocivas  aos  
delicados elementos de formação plástica....  além de constituírem sério  perigo às forças  exteriorizadas 
(ectoplasma) do aparelho mediúnico”.  O Sr. P... foi cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela 
influenciação delas”.
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OUTROS FATORES QUE DESGOVERNAM OS MÉDIUNS     
- há o médium disciplinado, frugal e adverso ao álcool, mas presunçoso e prepotente; 
- há aquele de conduta louvável, porém desconfiado a ponto de retardar o seu progresso mediúnico pelo 

pavor da mistificação;
- há ainda o sensitivo atencioso, hábil e laborioso mas que negocia com sua faculdade  espiritual.

FATORES NEGATIVOS LIGADOS A ASSISTÊNCIA
Quando os espíritos “dirigentes” dos trabalhos fenomênicos conseguem dispor de medianeiros razoáveis 

e  bem  intencionados,  ainda  tem  de  se  exaurirem  para  ajustar  os  assistentes  convidados  ou  os 
freqüentadores, ávidos de fenômenos, mas quase sempre os principais causadores dos fracassos.

FATORES NEGATIVOS LIGADOS À ASSISTÊNCIA
Enfraquecem o  nível fluídico do ambiente.

Reduzem a qualidade do ectoplasma do médium.
ASSISTENTES CARACTERISTICAS

ALCÓOLATRAS Intoxicam os fluidos do ambiente.
GLUTÕES Seu estômago é um verdadeiro sarcófago de vísceras em decomposição.
SEXUAIS Sua mente ficou presa na aventura excitante ocorrida antes dos trabalhos.
SARCÁSTICOS Depois achincalham quem os serviu.
DESCONFIADOS Eternos procuradores de “provas”.
EGOÍSTAS Tentam monopolizar a sessão.
CURIOSOS Sempre à busca de novidades.
NEGADORES
SISTEMÁTICOS

Mesmo ante o  fenômeno palpável  e  indiscutível,  trazem na ponta da língua  a 
“explicação” científica acadêmica terrena.

CAPCIOSOS Invertem o sentido do que observam.
FISCAIS GRATUITOS Buscam mistificações em qualquer oscilação mediúnica.
INTELECTUAIS Exigentes das minúcias descritivas.

DECEPCIONADOS
Apesar  de  toda  sua  fé,  não  “viram”  nem  “falaram”  com  o  parente  recém-
desencarnado.

INTERESSEIROS
Esperam dos desencarnados todas as soluções diretas e os conselhos seguros 
para os seus interesses pessoais. 

Além disso, alguns outros participam das sessões de efeitos físicos depois de acaloradas discussões no 
lar, de atitudes hostis no local de serviço, no transporte ou na rua, carreando para o ambiente os fluidos de 
irritabilidade ou violência, enquanto esquecem que o éter desempenha função de suma importância na 
transmissão dos fenômenos para a tela física.

CONFLITOS MENTAIS DOS  MÉDIUNS PRESENTES
A esfera mental do médium em transe é o centro convergente de todas as operações no tocante 

aos fenômenos físicos, razão pela qual os raios mentais nocivos e as explosões emotivas dos assistentes 
ferem-no de modo a imprimir direção contraria à desejada pelos espíritos comunicantes.

LIVRO “MISSIONÁRIOS DA LUZ” - ANDRÉ LUIZ
 “... Entre os votos de êxito dos companheiros encarnados semi-conscientes, a médium foi conduzida ao 

pequeno  gabinete  improvisado,  fazendo-se  em  seguida,  ligeira  oração.  Via-se  no  entanto,  que,  como  
acontecia em outras reuniões, os amigos terrestres emitiam muitas solicitações silenciosas, entrando as  
vibrações mentais em conflito ativo, desservindo ao invés de auxiliar no trabalho da noite, que requisitava a 
mais elevada percentagem de harmonia. À claridade fraca e suave da luz vermelha que substituira a forte  
lâmpada comum, notava-se-lhes as emissões luminosas do pensamento”.

LIVRO “MISSIONÁRIOS DA LUZ” - ANDRÉ LUIZ
 “Meu coração transbordava de contentamento e esperança; todavia, era forçoso confessar que, para 

tamanhas  manifestações  de  serviço  e  tão  sublimes  bençãos,  era  muito  reduzido  o  entendimento  dos 
encarnados. Semelhavam-se a crianças afoitas, mais interessadas no espetáculo inédito que desejosas de 
consagração ao serviço divino”.

“Francamente,  estava desapontado.  Tantos  emissários  celestes  a  se esforçarem por  meia dúzia  de  
pessoas que pareciam distantes do propósito de servir à causa da Verdade e do Bem?!”.
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A MÚSICA E OS FENÔMENOS DE EFEITOS FÍSICOS

MÚSICA  -  LIVRO “MATERIALIZAÇÕES LUMINOSAS” - RANIERI
“Toda reunião de efeitos físicos, se possível, deve ter um equipamento para tocar música. A música influi  

poderosamente na “aglutinação fluídica” do ambiente e na modificação para melhorar os pensamentos e  
sentimentos dos presentes”.

“Pois a música atua diretamente no organismo perispiritual, fazendo-o vibrar intensamente, de acordo 
com a capacidade de sintonia de cada um. Retificadora de nossas vibrações, condu-las para um mesmo 
padrão vibratório”.

A música nos trabalhos de efeitos físicos contribui para apurar e sintonizar as vibrações mentais dos 
assistentes e do ambiente onde se realizam ou se processam tais fenômenos, favorecendo assim o seu 
êxito.

Embora  os  sons  da  música  repercutam  na  atmosfera,  e  não  no  éter,  eles  influenciam  os 
assistentes integrando-os em uma só freqüência vibratória, e também favorecendo os espíritos no 
sentido de eles conjugarem o ectoplasma do médium às energias psíquicas que são mobilizadas no 
espiritual.

As ondas sonoras estimulam e combinam-se com as vibrações perispírituais dos desencarnados e dos 
encarnados, resultando assim  maior exsudação de ectoplasma do médium e das energias vitais dos 
presentes.

A  música  auxilia  vibratoriamente  esse  gênero  de  trabalho  mediúnico,  mas  como  a  música  exerce 
profunda influência na alma dos seres, é sempre conveniente preferir-se canções isentas de melodramas, 
tragédias, situações lúgubres, burlescas ou de profunda tristeza, a fim de se evitar a degradação emotiva 
dos assistentes durante a fenomenologia mediúnica.

O papel da música é o de nutrir o otimismo dos assistentes, evitando-se que seja perturbada a 
coesão da harmonia mental e psíquica, essencial ao sucesso dos trabalhos de efeitos físicos, por 
natureza bastante complexos e de certa responsabilidade.

Entretanto, em breve a música de amplitude e sentimento espiritual será elemento integrante e 
até  obrigatório  em  todos  os  ambientes  onde  se  processarem  os  fenômenos  de  psiquismo 
mediúnico.  E  não  somente  nessas  sessões  complexas,  mas  igualmente  em todas  as  reuniões 
doutrinárias.
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