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INTRODUÇÃO

Muitas vezes, os animais percebem a presença dos espíritos até mesmo antes dos
sensitivos. Mas eles podem ser “médiuns” como o homem?
Irvênia Prada - Texto extraído do livro "A Questão Espiritual dos Animais"
No capítulo XXII, item 236, de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, encontramos
um comentário do espírito Erasto no sentido de existirem evidências de que os
espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para os animais, bem como estes
compreendem certos pensamentos do homem.
Ernesto Bozzano diz que certos animais percebem a presença de espíritos antes
dos próprios sensitivos e que há aqueles que demonstram possuir certas faculdades
psíquicas, como a telepatia.
Em seu livro Mediunidade: vida e comunicação, o prof. J. Herculano Pires comenta a
respeito da ocorrência de casos impressionantes de materialização de animais em
sessões experimentais, informando ainda sobre o relato de numerosos casos de
manifestações animais na Inglaterra, que constam nos Anais das Sociedades de
Pesquisas Psíquicas.
Andrew Lang, em relato presente em outro livro de Pires, Espírito e o Tempo, conta
que fantasmas de cães foram visualizados, além de seus ganidos serem ouvidos,
por diversas pessoas, simultaneamente, na tribo de Queensland, na Austrália.
Frente a essas colocações, naturalmente surgem as perguntas.
O que tudo isso significa?
Esses fenômenos são mediúnicos?
Os animais podem atuar como médiuns?
Na época de Kardec, como indica Erasto em O Livro dos Médiuns, a questão da
mediunidade dos animais era freqüentemente proposta sobretudo em razão de fatos
que revelavam indícios de inteligência por parte de alguns pássaros educados pelo
homem, que pareciam adivinhar pensamentos, chegando a retirar de um maço de
cartas aquelas que correspondiam exatamente ao pedido feito. Dado o interesse que
despertou, essa questão foi discutida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
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estando o correspondente artigo publicado na edição de setembro de 1861 da
Revista Espírita.
Para analisarmos a possibilidade dos animais atuarem ou não como médiuns,
vamos considerar as diferentes maneiras de atuação do médium nos diversos tipos
de manifestações dos espíritos.
MANIFESTAÇÕES INTELIGENTES

Embora, à primeira vista, pareçam ser simples as questões referentes ao conceito
de fenômeno mediúnico e de médium, bem como à precisa definição de fenômenos
de efeitos físicos e de manifestações inteligentes, na realidade, elas são complexas
e envolvem muita reflexão e senso crítico. Por isso, é melhor definir de início o perfil
desses fenômenos, a fim de que tenhamos condições de avaliar como os animais
poderiam ou não participar de seu mecanismo.
Às vezes, para se referir às manifestações inteligentes, Kardec usa também o termo
“intelectual”. Aliás, como afirma Hermínio C. Miranda em Diversidade dos Carismas,
“fenômeno mediúnico, de fato, na plenitude de sua conotação semântica (Ramo da

lingüística que estuda o significado das palavras), é o de efeito intelectual, no qual o
sensitivo funciona realmente como o canal de comunicação entre encarnados e
desencarnados”. Ele lembra ainda que se lê o seguinte em O Livro dos Médiuns: “Os

efeitos inteligentes são os que o espírito produz, servindo-se dos elementos existentes no
cérebro do médium”. Segundo o autor, ter-se-ia o próprio cérebro como central nervosa, como
ponto de comando do sistema. Portanto, neste tipo de manifestação, o médium age como
intermediário, entendendo-se que a ligação é de mente para mente, com a irradiação do
pensamento. “Para uma comunicação inteligente, há necessidade de um intermediário
inteligente e esse é o espírito do médium”, diz O Livro dos Médiuns.
A psicofonia e a psicografia se caracterizam neste tipo de manifestação. Para que o
fenômeno aconteça, é necessário que o fluido do perispírito do espírito comunicante
se combine com o fluido do médium, criando-se a atmosfera mais apropriada para
que o pensamento do primeiro alcance a mente e o cérebro do segundo. A respeito
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disso, André Luiz, no capítulo 8 de Nos Domínios da Mediunidade, descreve o
mecanismo intrínseco do fenômeno de psicofonia consciente e inconsciente.
Em uma comunicação que se seguiu à discussão do assunto na Sociedade
Parisiense de Estudos Espíritas e que consta no capítulo XXII de O Livro dos
Médiuns, Erasto comenta que não havendo afinidade entre o fluido do homem e do
animal, não há possibilidade deste atuar como médium. Refere-se ainda ao fato de
que os espíritos tiram do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao
pensamento deles a forma sensível para nós. Então, questiona que elementos
seriam encontrados no cérebro de um animal. Ele admite que alguns animais,
principalmente os adestrados, compreendem certos pensamentos do homem, mas,
não os podendo reproduzir, não podem nos servir de intérpretes. Aqui temos um fato
interessante, pois se a restrição apontada é a dos animais não poderem reproduzir o
que eventualmente entendam, há, então, os que podem fazê-lo!
A ciência acaba de demonstrar que chipanzés e gorilas são capazes de se
comunicar com os homens usando a linguagem de sinais para surdos-mudos. O
casal Allen e Beatrix Garner, ambos cientistas do corpo docente da Universidade de
Nevada, nos Estados Unidos, e seu assistente Roger Fouts, autor do livro O Parente
Mais Próximo, ensinara a linguagem para a gorila Washoe e outros chipanzés,
através da qual ela é capaz de articular frases gramaticalmente corretas e expressar
sentimentos como solidariedade, raiva, compaixão, ciúme, inveja e senso de humor.
Fouts ressalta que, além da habilidade de aprender demonstrada pelos animais, o
mais importante foi a confirmação de que a capacidade de transmitir informações
não é exclusiva dos seres humanos. Em sua relação com os filhotes e outros
membros do grupo, a mãe ensina a linguagem humana aprendida, comprovando
sua capacidade de reproduzir informações. O assistente afirma ainda que o caso de
Washoe não é isolado, pois vários outros chimpanzés demonstraram a mesma
aptidão.
Essas considerações ficam como uma porta aberta para reflexões e, um dia, quem
sabe, à possibilidade de pesquisas sobre o assunto. Talvez, essa capacidade dos
animais compreenderem determinados pensamentos do ser humano esteja
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relacionada à citação de Ernesto Bozzano a respeito da participação deles em
fenômenos de telepatia. No livro Mediunidade: vida e comunicação, mais precisamente
no capitulo intitulado “Mediunidade Zoológica”, o prof. J. Herculano Pires tece
considerações sobre o desenrolar do processo evolutivo, desde o reino mineral até o
hominal, asseverando que “o animal só terá condições para a mediunidade ao atingir
a síntese dos poderes dispersos nas espécies de seu reino para se elevar ao plano
humano, só que, então, não será mais animal, mas homem”.
É evidente que existe um abismo entre a mente de um chimpanzé e a do homem,
mas certamente o julgávamos bem maior. Portanto, no caso do fenômeno mediúnico
de efeitos intelectuais ou inteligentes, parece correto admitir, de forma coerente com
o que encontramos nos livros básicos da codificação, que os animais em geral não
possuem condições de participar do processo como médiuns ou intermediários.
Dessa forma, em que pese o respeito que devemos ter com a figura de Edgard
Armond, não temos como aceitar, à luz da doutrina espírita, a descrição que
encontramos sobre o assunto no capítulo 13 de seu livro Mediunidade: “Na Índia,

homens-tigres, incorporação ou semi-incorporação de feiticeiros em tigres que funcionam
como médiuns (...) Na África e outros lugares, mulheres e homens, encarnados e
desencarnados, incorporam-se em animais domésticos, como cães ou gatos, e selvagens, como
lobos, raposas, veados, entre outros”.
EFEITOS FÍSICOS

No caso de manifestações de efeitos físicos, o médium não atua como um
intermediário, mas como um colaborador do fenômeno, fornecendo fluidos que,
combinados com aqueles do espírito agente, saturam a matéria objeto do fenômeno.
“O espírito precisa da matéria para agir sobre ela”, afirma O Livro dos Médiuns.
Entendo que isso se trate da necessidade do espírito se valer da matéria mais sutil,
ou seja, de fluidos, para agir sobre aquela mais grosseira.
Esse também é o mecanismo dos processos de materialização de espíritos
humanos e, quem sabe, venha a explicar “os casos impressionantes de
materialização de animais”, como relata Herculano Pires.
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O espírito Erasto faz o seguinte alerta: “Costuma-se dizer que os espíritos
mediunizam e fazem mover a matéria inerte, as cadeiras, as mesas, os pianos.
Fazem mover, sim, mas mediunizar, não”. Aliás, o próprio Erasto esclarece que os
espíritos agem sobre a matéria inerte com os elementos que o médium lhes fornece.
“Assim, o envoltório fluídico mais sutil do espírito, unindo-se, casando-se,
combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium, permite ao
espírito movimentar os objetos”, explicou. Lembremo-nos que a expressão “fluido
animalizado” se refere ao fluido vital do ser que tem o “anima”, ou seja, que tem
vida, que é encarnado.
Sabemos que os espíritos procuram em elementos da natureza, como determinadas
ervas e outras plantas, substâncias de que necessitam para auxiliar encarnados ou
desencarnados. André Luiz relata que espíritos ou perispíritos de enfermos
encarnados, em desdobramento durante o sono, são levados para a beira do mar,
uma fonte inesgotável de fluido vital. Ali, existe uma infinidade de seres vivos,
animais e vegetais, e o fluido vital certamente vem deles, sendo adequadamente
modificado para que possa ser devidamente utilizado. Trata-se do fenômeno de
ectoplasmia, que conta com a participação de diversos tipos de seres vivos que se
encontram na condição de doadores de fluidos vitais.
Em determinados fenômenos, discute-se se a ocorrência é de mediunidade mesmo
ou de animismo. Assim, referindo-se aos médiuns videntes, Kardec comenta no livro
Obras Póstumas: “Seria, porventura, demasiado considerar essas pessoas como
médiuns, porquanto a mediunidade se caracteriza unicamente pela intervenção dos
espíritos, não se podendo ter como ato mediúnico o que alguém faz por si mesmo.
Aquele que possui a vista espiritual vê pelo seu próprio espírito, não sendo de
necessidade, para o surto de sua faculdade, o concurso de um espírito estranho”.
A mesma observação pode ser feita em relação aos médiuns videntes, auditivos e
sensitivos ou impressionáveis, sendo, portanto, nesses casos, um fenômeno
anímico, não propriamente mediúnico.
Sabemos que o médium vê, ouve ou sente o que está na esfera de irradiação de seu
perispírito, havendo, então, uma combinação de seus fluidos com os do plano
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espiritual. Dessa forma, podemos entender o mecanismo segundo o qual os
espíritos humanos se tornam visíveis para os animais, como disse Erasto,
exemplificando com o relato bíblico da “Mula de Balaão”. Entre os vários casos com
a participação de animais que já ouvi, lembro-me de um muito interessante. Em uma
certa família, era hábito de um idoso senhor chegar em casa à tarde, sentar-se em
sua cadeira de balanço e tirar os sapatos. Como um ato contínuo, seu amigo e fiel
cão ia ao quarto e lhe trazia os chinelos. O tempo passou e esse senhor
desencarnou. Certo dia, essa família estava reunida na sala quando se percebeu
uma repentina mudança de comportamento no cão, que demonstrava alegria. O
impressionante é que o animal se dirigiu ao quarto do antigo dono e, trazendo os
chinelos, depositou-os no lugar de costume, diante da cadeira de balanço.
Surpresos e emocionados, os familiares se entreolharam e perguntaram: será que
ele está lá? Analisando o que aconteceu, não podemos afirmar que sim ou não.
Obedecendo aos rigores do método racional, podemos dizer apenas que o ocorrido
sugere que, de fato, o espírito do senhor desencarnado esteve lá, tendo a sua
presença percebida pelo cão.
SENTINDO INFLUÊNCIAS

Encontramos outra passagem interessante sobre esse item no relato bíblico da “cura
do endemoniado geraseno”. Possesso de demônios, o homem recorreu a Jesus
para curá-lo. Então, os seres rogaram a Jesus que não os mandasse sair para o
abismo. Pastando no monte, uma grande manada de porcos andava por ali e eles
pediram permissão para entrar naqueles animais. E Jesus permitiu. Os demônios
saíram do homem e entraram nos porcos, que se precipitaram para dentro do lago e
se afogaram.
Pelo texto, podemos entender que os demônios ou espíritos obsessores exerciam
uma influência deletéria sobre o homem. Certamente o vampirizavam, pois esses
espíritos se alimentavam do fluido vital de encarnados. Aliás, André Luiz relata como
esses espíritos se amontoam nos matadouros para captar o fluido vital que emana
dos animais sacrificados. Então, uma vez que tiveram de se afastar do homem, pois
a autoridade de Jesus assim determinava, serviram-se dos porcos que por ali
passavam para, com certeza, continuarem a se valer de alguma fonte do fluido vital
de que necessitavam. É o sentido que vejo no texto, já que não podemos levar ao pé
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da letra a informação de que os demônios “entraram nos porcos”. Esses animais
“sentiram” a influência ou a presença da legião de obsessores, tornando-se
extremamente perturbados por ela.
Agora, se os porcos sentiram os espíritos, será que eles atuaram como médiuns? É
uma questão complexa. Segundo O Livro dos Médiuns, “todo aquele que sente a

influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium”. Esse é um conceito
bastante amplo (“lato sensu”, como poderíamos dizer) e, nesse caso, abrangeria até
os porcos do caso do “endemoniado geraseno” ou daquele cão que foi buscar os
chinelos do senhor desencarnado. Entretanto, em uma visão mais focalizada e
remontando à origem etimológica do termo, o vocábulo “médium” seria utilizado
única e exclusivamente para manifestações de efeitos intelectuais, quando a
atuação do indivíduo é a de intermediário.
Por fim, permitam-me uma reflexão. Imagino que os prezados confrades, a essa
altura, estão entendendo bem a razão peta qual decidi tratar o assunto como
questão, ou seja, como tema a ser discutido. E se estamos com a proposta de
discutir, temos que estar abertos para as possíveis explicações, sem idéias
preconcebidas nem preconceitos, valendo-nos, é claro, de informações contidas nas
obras básicas da codificação espírita, assim como da lógica e da razão, como
recomendou Kardec. No meu entender, a questão da mediunidade dos animais
continua em aberto, pois ainda existem mais perguntas do que respostas, estando a
própria discussão do conceito de “médium” implicada na discussão do assunto.
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ERASTO

A questão da mediunidade dos animais se acha completamente resolvida na
dissertação seguinte, feita por um Espírito cuja profundeza e sagacidade os leitores
hão podido apreciar nas citações, que temos tido ocasião de fazer, de instruções
suas. Para bem se apreender o valor da sua demonstração, essencial é se tenha em
vista a explicação por ele dada do papel do médium nas comunicações.
Esta comunicação deu-a ele em seguida a uma discussão, que se travara, sobre o
assunto, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas:
Explanarei hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por
um dos vossos mais fervorosos adeptos. Pretende ele, em virtude deste axioma:
Quem pode o mais pode o menos, que podemos "mediunizar" os pássaros e os
outros animais e servir-nos deles nas nossas comunicações com a espécie humana.
E o que chamais, em filosofia, ou, antes, em lógica, pura e simplesmente um
sofisma.
Podeis animar, diz ele, a matéria inerte, isto é, uma mesa, uma cadeira, um piano; a
fortiori, deveis poder animar a matéria já animada e particularmente pássaros. Pois
bem! no estado normal do Espiritismo, não é assim, não pode ser assim.
Primeiramente, entendamo-nos bem acerca dos fatos. Que é um médium? É o ser, é
o indivíduo que serve de traço de união aos Espíritos, para que estes possam
comunicar-se facilmente com os homens: Espíritos encarnados. Por conseguinte,
sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer
natureza que seja.
Há um princípio que, estou certo, todos os espíritas admitem, é que os semelhantes
atuam com seus semelhantes e como seus semelhantes. Ora, quais são os
semelhantes dos Espíritos, senão os Espíritos, encarnados ou não? Será preciso
que vo-lo repitamos incessantemente? Pois bem! repeti-lo-ei ainda: o vosso
perispírito e o nosso procedem do mesmo meio, são de natureza idêntica, são
semelhantes. Possuem uma propriedade de assimilação mais ou menos
desenvolvida, propriedade de magnetização mais ou menos vigorosa, que nos
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permite a nós, Espíritos desencarnados e encamados, pormo-nos muito pronta e
facilmente em comunicação. Enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da
essência mesma da individualidade deles, é uma afinidade especial e, ao mesmo
tempo, uma força de expansão particular, que lhes suprimem toda refratariedade e
estabelecem, entre eles e nós, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão, que
nos facilita as comunicações. E, em suma, essa refratariedade da matéria que se
opõe ao desenvolvimento da mediunidade, na maior parte dos que não são
médiuns. (Ver: Ferromagnetismo e Mediunidade)
Os homens se mostram sempre propensos a tudo exagerar; uns, não falo aqui dos
materialistas, negam alma_aos_animais, outros de boa mente lhes atribuem uma,
igual, por assim dizer, à nossa. Por que hão de pretender deste modo confundir o
perfectível com o imperfectível? Não, não, convencei-vos, o fogo que anima os
irracionais, o sopro que os faz agir, mover e falar na linguagem que lhes é própria,
não tem, quanto ao presente, nenhuma aptidão para se mesclar, unir, fundir com o
sopro divino, a alma etérea, o Espírito que anima o ser essencialmente perfectível: o
homem, o rei da criação. Ora, não é essa condição fundamental de perfectibilidade o
que constitui a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies
terrestres? Reconhecei, então, que não se pode assimilar ao homem, que só ele é
perfectível em si mesmo e nas suas obras, nenhum indivíduo das outras raças que
vivem na Terra.
O cão que, pela sua inteligência superior entre os animais, se tornou o amigo e o
comensal do homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal?
Ninguém ousaria afirmá-lo, porquanto o cão não faz progredir o cão. O que, dentre
eles, se mostre mais bem educado, sempre o foi pelo seu dono. Desde que o mundo
é mundo, a lontra sempre construiu sua choça em cima d'água, seguindo as
mesmas proporções e uma regra invariável; os rouxinóis e as andorinhas jamais
construíram os respectivos ninhos senão do mesmo modo que seus pais o fizeram.
Um ninho de pardais de antes do dilúvio, como um ninho de pardais dos tempos
modernos, é sempre um ninho de pardais, edificado nas mesmas condições e com o
mesmo sistema de entrelaçamento das palhinhas e dos fragmentos apanhados na
primavera, na época dos amores. As abelhas e formigas, que formam pequeninas
repúblicas bem administradas, jamais mudaram seus hábitos de abastecimento, sua
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maneira de proceder, seus costumes, suas produções. A aranha, finalmente, tece a
sua teia sempre do mesmo modo.
Por outro lado, se procurardes as cabanas de folhagens e as tendas das primeiras
idades do mundo, encontrareis, em lugar de umas e outras, os palácios e os
castelos da civilização moderna. As vestes de peles brutas sucederam os tecidos de
ouro

e

seda.

Enfim,

a

cada

passo,

achais

a

prova

da

marcha_incessante_da_Humanidade_pela_senda_do_progresso.
Desse progredir constante, invencível, irrecusável, do Espírito humano e desse
estacionamento indefinido das outras espécies animais, haveis de concluir comigo
que, se é certo que existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na Terra:
o sopro e a matéria, não menos certo é que somente vós, Espíritos_encarnados,
estais submetidos a inevitável lei_do_progresso, que vos impele fatalmente para
diante e sempre para diante. Deus colocou os animais ao vosso lado como
auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestirem, para vos secundarem. Deu-lhes
uma certa dose de inteligência, porque, para vos ajudarem, precisavam
compreender, porém lhes outorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços
que são chamados a prestar. Mas, em sua sabedoria, não quis que estivessem
sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados se conservaram e se
conservarão até à extinção de suas raças.
Dizem: os Espíritos "mediunizam" a matéria inerte e fazem que se movam cadeiras,
mesas, pianos. Fazem que se movam, sim, "mediunizam", não! porquanto, mais
uma vez o digo, sem médium, nenhum desses fenômenos pode produzir-se. Que
há de extraordinário em que, com o auxílio de um ou de muitos médiuns, façamos se
mova a matéria inerte, passiva, que, precisamente em virtude da sua passividade,
da sua inércia, é apropriada a executar os movimentos e as impulsões que lhe
queiramos imprimir? Para isso, precisamos de médiuns, é positivo; mas, não é
necessário que o médium esteja presente, ou seja consciente, pois que podemos
atuar com os elementos que ele nos fornece, a seu mau grado e ausente, sobretudo
para produzir os fatos de tangibilidade e o de transportes.

O nosso

envoltório_fluídico, mais imponderável e mais sutil do que o mais sutil e o mais
imponderável dos vossos gases, com uma propriedade_de_expansão e de
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penetrabilidade inapreciável para os vossos sentidos grosseiros e quase inexplicável
para vós, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico, porém
animalizado, do médium, nos permite imprimir movimento a móveis quaisquer e até
quebrá-los em aposentos desabitados.
É certo que os Espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis aos animais e, muitas
vezes, o terror súbito que eles denotam, sem que lhe percebais a causa, é
determinado pela visão de um ou de muitos Espíritos, mal-intencionados com
relação aos indivíduos presentes, ou com relação aos donos dos animais. Ainda
com mais freqüência vedes cavalos que se negam a avançar ou a recuar, ou que
empinam diante de um obstáculo imaginário. Pois bem! tende como certo que o
obstáculo imaginário é quase sempre um Espírito ou um grupo de Espíritos que se
comprazem em impedi-los de mover-se. Lembrai-vos da mula de Balaão que, vendo
um anjo diante de si e temendo-lhe a, espada flamejante, se obstinava em não dar
um passo. E que, antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quisera
tornar-se visível somente para o animal. Mas, repito, não mediunizamos diretamente
nem os animais, nem a matéria inerte.

É-nos sempre necessário o concurso

consciente, ou inconsciente, de um médium humano, porque precisamos da união
de fluidos similares, o que não achamos nem nos animais, nem na matéria bruta.
O Sr. T..., diz-se, magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o,
porquanto o infeliz animal morreu, depois de haver caído numa espécie de atonia,
de langor, conseqüentes à sua magnetização. Com efeito, saturando-o de um fluido
haurido numa essência superior à essência especial da sua natureza de cão, ele o
esmagou, agindo sobre o animal à semelhança do raio, ainda que mais lentamente.
Assim, pois, como não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o
envoltório

fluídico

dos

animais,

propriamente

ditos,

aniquila-los-íamos

instantaneamente, se os mediunizássemos.
Isto posto, reconheço perfeitamente que há nos animais aptidões diversas; que
certos sentimentos, certas paixões, idênticas às paixões e aos sentimentos
humanos, se desenvolvem neles; que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e
odientos, conforme se procede bem ou mal com eles. É que Deus, que nada fez
incompleto, deu aos animais, companheiros ou servidores do homem, qualidades de
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sociabilidade, que faltam inteiramente aos animais selvagens, habitantes das
solidões.

Mas, daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do

pensamento dos Espíritos, há um abismo: a diferença das naturezas.
Sabeis que tomamos ao cérebro do médium os elementos necessários a dar ao
nosso pensamento uma forma que vos seja sensível e apreensível; é com o auxilio
dos materiais que possui, que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem
vulgar. Ora bem! que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Tem
ele ali palavras, números, letras, sinais quaisquer, semelhantes aos que existem no
homem, mesmo o menos inteligente? Entretanto, direis, os animais compreendem o
pensamento do homem, adivinham-no até. Sim, os animais educados compreendem
certos pensamentos, mas já os vistes alguma vez reproduzi-los? Não. Deveis então
concluir que os animais não nos podem servir de intérpretes.
Resumindo: os fatos mediúnicos não podem dar-se sem o concurso consciente, ou
inconsciente, dos médiuns; e somente entre os encarnados, Espíritos como nós,
podemos encontrar os que nos sirvam de médiuns. Quanto a educar cães, pássaros,
ou outros animais, para fazerem tais ou tais exercícios, é trabalho vosso e não
nosso. - ERASTO - O LIVRO DOS MÉDIUNS – 62a ed. – Allan Kardec (GUIA DOS
MÉDIUNS E DOS EVOCADORES) (Paris - 1861) - página 300 item 236]
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FACULDADES MEDIÚNICAS

Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo,
têm percepções psíquicas embrionárias, condizentes ao seu estado evolutivo,
através das quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras, com
fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham, em
determinadas circunstâncias. - O CONSOLADOR – 23a. edição - Francisco Cândido
Xavier – ditado pelo espírito Emmanuel * 1940
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ALMA DOS ANIMAIS

Os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, os
animais possuem um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo. É
também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta
palavra. É, porém, inferior à do homem.
Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia
entre a alma do homem e Deus. - O LIVRO DOS ESPÍRITOS – 76a. ed. - Kardec.
(Paris, 18-4-1857) - página 296 questão 596]

Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade. Mas, quanto à
consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente.
O LIVRO DOS ESPÍRITOS – 76a. ed. - Kardec. (Paris, 18-4-1857) - página 296
questão 598]

Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal depois da morte fica numa
espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um
Espírito errante. O Espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade.
De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que
constitui o principal atributo do Espírito. O do animal, depois da morte, é classificado
pelos Espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não
lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. - O LIVRO DOS
ESPÍRITOS – 76a. ed. - Kardec. (Paris, 18-4-1857)

- página 296 questão 600]

A vida do animal não é propriamente missão, apresentando, porém, uma finalidade
superior que constitui a do seu aperfeiçoamento próprio, através das experiências
benfeitoras do trabalho e da aquisição, em longos e pacientes esforços, dos
princípios sagrados da inteligência. - O CONSOLADOR – 23a. edição - Francisco
Cândido Xavier – ditado pelo espírito Emmanuel * 1940- página 82

A MEDIUNIDADE NOS ANIMAIS

Página 16 de 22

Quanto mais inferior é o Espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam
à matéria. Não o vedes? O_homem_não_tem_duas_almas; a alma é sempre única
em cada ser. São distintas uma da outra a alma do animal e a do homem, a tal ponto
que a de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas, conquanto não
tenha alma animal, que, por suas paixões, o nivele aos animais, o homem tem o
corpo que, às vezes, o rebaixa até ao nível deles, por isso que o corpo é um ser
dotado de vitalidade e de instintos, porém ininteligentes estes e restritos ao cuidado
que a sua conservação requer. - O LIVRO DOS ESPÍRITOS – 76a. ed. - Kardec.
(Paris, 18-4-1857)

- página 298 questão 605]

À alma dos animais não é dado escolher a espécie de animal em que encarne, pois
que lhe falta livre-arbítrio. - O LIVRO DOS ESPÍRITOS – 76a. ed. - Kardec. (Paris,
18-4-1857)

- página 296 questão 599]

O Espírito que animou o corpo de um homem não poderia encarnar num animal.
Isso seria retrogradar(voltar para trás; recuar) e o Espírito não retrograda. - O LIVRO
DOS ESPÍRITOS – 76a. ed. - Kardec. (Paris, 18-4-1857)- página 302 questão 612]

Os mamíferos que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, em
se desencarnando, agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os
companheiros e, qual ocorre entre os animais inferiores, nas múltiplas faixas
evolutivas em que se escalonam, não possuem pensamento_contínuo para a
obtenção de meios destinados à manutenção de nova forma.
Encontram-se, desse modo, aquém da histogênese espiritual, inabilitados a
mais amplo equilíbrio que lhes asseguraria ascensão a novo plano de consciência.
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Em razão disso, efetuada a histólise dos tecidos celulares, nos sucessos
recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente, na esfera
espiritual, onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto,
incapazes de maliar os órgãos do aparelho psicossomático que lhes é característico,
por ausência de substância mental consciente.
Quando não se fazem aproveitados na Espiritualidade, em serviço ao qual se
fluam durante certa quota de tempo, caem, quase sempre de imediato à morte do
corpo

carnal,

em

pesada

letargia,

semelhante_à_hibernação,

acabando

automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam,
retomando o organismo com que se confiarão a nova etapa de experiência, com os
ascendentes do automatismo e do instinto que já se lhes fixaram no ser, e sofrendo,
naturalmente, o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. - André Luiz
(Uberaba, 9 de Março de 1958) - EVOLUÇÃO EM DOIS MUNDOS - Francisco
Cândido Xavier e Waldo Vieira – André Luiz 20ª edição. - página 87]

A Questão Espiritual dos Animais - Irvênia Prada
Este livro pretende demonstrar que os animais não são simples máquinas, movidos
por um combustível chamado instinto, pelo contrário, suas mais variadas formas e
espécies

representam

manifestações materiais

do Princípio

Inteligente no

cumprimento da longa jornada evolutiva. A arquitetura da casa mental, projetada em
etapas que correspondem às do desenvolvimento filogenético do cérebro, surgem
como testemunha da paridade evolutiva entre o Princípio Espiritual e o Princípio
material. Temas como desencarne e reencarnação, erraticidade, figuras animais no
plano espiritual, mediunidade carma e sofrimento, "espíritos da natureza", bem como
o dilema ético e doutrinário de comer ou não comer carne são tratados de maneira
crítica nos levando à reflexão.
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Os animais têm a sua linguagem, os seus afetos, a sua inteligência rudimentar,
com atributos inumeráveis. São eles os irmãos mais próximos do homem,
merecendo, por isso, a sua proteção e amparo.
Seria difícil ao médico legista determinar, nas manchas de sangue, qual o que
pertence ao homem ou ao animal, tal a identidade dos elementos que o compõem. A
organização óssea de ambos é quase a mesma, variando apenas na sua
conformação e observando-se diminuta diferença nas vértebras.
O homem está para o animal, simplesmente como um superior hierárquico.
Nos irracionais desenvolvem-se igualmente as faculdades intelectuais.
O sentimento de curiosidade é, na maioria deles, altamente avançado
e muitas espécies nos demonstram as suas elevadas qualidades, exemplificando
o amor conjugal, o sentimento da paternidade, o amparo ao
próximo, as faculdades de imitação, o gosto da beleza.
Para verificar a existência desses fenômenos, basta que se possua um
sentimento acurado de observação e de análise.
Inúmeros espíritos trouxeram à luz o fruto de suas pacientes indagações, que
são para vós elementos de inegável valor. Entre muitos, citaremos Darwin, Gratiolet
e vários outros estudiosos dedicados a esses notáveis problemas.
Os mais ferozes animais têm para com a prole ilimitada ternura.
Aves existem que se deixam matar, quando não se lhes permite a defesa das
suas famílias.
Os cães, os cavalos, os macacos, os elefantes deixam entrever apreciáveis qual
idades de inteligência. É conhecido o caso dos cavalos de um regimento que
mastigavam o feno para um de seus companheiros, inutilizado e enfermo.
Conta-se que uma fêmea de cinocéfalo, muito conhecida pela sua mansidão,
gostava de recolher os macaquinhos, os gatos e os cães, dos quais cuidava com
desvelado carinho;
certo dia, um gato revoltou-se contra a sua benfeitora, arranhando-lhe o rosto, e
a mãe adotiva, revelando a mais refletida inteligência, examinou-lhe as patas,
cortando-lhe as unhas pontiagudas com os dentes.
Constitui um fato observável a sensibilidade dos cães e dos cavalos ao elogio e
às reprimendas.
Longe iríamos com as citações. O que podemos assegurar é que, sobre os
mundos, laboratórios da vida no Universo, todas as forças naturais contribuem para
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o nascimento do ser. - EMMANUEL - 5º livro de Francisco Cândido Xavier - @1938
– 1º livro ditado por Emmanuel, 22ª edição. * - página 96] - Emmanuel - 1938

Depois de sete anos analisando o cérebro de vários animais, um grupo liderado pelo
neurocientista Erich Jarvis, da Universidade de Duke (EUA), chegou à conclusão de
que os pássaros são mais espertos e adaptáveis do que se imaginava. Seu cérebro
é tão desenvolvido e capaz quanto o dos mamíferos. Dois exemplos são
emblemáticos:
• corvos, que fazem ferramentas,
• papagaios, que imitam a voz humana com perfeição.
Revista ISTOÉ/1843 - 9/2/2005
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EVOCAÇÃO DOS ANIMAIS

Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado
latente e é logo utilizado, por certos Espíritos incumbidos disso, para animar novos
seres, em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos
Espíritos, não há Espíritos de animais errantes.
Evoca-se um rochedo, ele te responderá. Há sempre uma multidão de Espíritos
prontos a tomar a palavra, sob qualquer pretexto.
NOTA. Pela mesma razão, se se evocar um mito, ou uma personagem
alegórica, ela responderá, isto é, responderão por ela, e o Espírito que, como sendo
ela, se apresentar, lhe tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a idéia
de evocar Tartufo e Tartufo veio logo. Mais ainda: falou de Orgon, de Elmira, de
Dâmide e de Valéria, de quem deu notícias. Quanto a si próprio, imitou o hipócrita
com tanta arte, que se diria o próprio Tartufo, se este houvera existido. Disse mais
tarde ser o Espírito de um ator que desempenhara esse papel. Os Espíritos levianos
se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes; guardam-se, porém, de
dirigir-se aos que eles sabem bastante esclarecidos para lhes descobrir as
imposturas e que não lhes dariam crédito aos contos. O mesmo sucede entre os
homens.
Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintassilgos, pelos quais se interessava
muito. Certo dia desapareceu o ninho. Tendo-se certificado de que ninguém da sua
casa era culpado do delito, como fosse ele médium, teve a idéia de evocar a mãe
das avezinhas. Ela veio e lhe disse em muito bom francês: "A ninguém acuses e
tranqüiliza-te quanto à sorte de meus filhinhos; foi o gato que, saltando, derribou o
ninho; encontrá-lo-ás debaixo dos arbustos, assim como os passarinhos, que não
foram comidos." Feita a verificação, reconheceu ele exato o que lhe fora dito. Deverse-á concluir ter sido o pássaro quem respondeu?
Certamente que não; mas, apenas, um Espírito que conhecia a história. Isso prova
quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima:
evoca um rochedo e ele te responderá. - O LIVRO DOS MÉDIUNS – 62a ed. – Allan
Kardec (GUIA DOS MÉDIUNS E DOS EVOCADORES) (Paris - 1861) - página 368
item 283
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