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SR. HOME lO Espírito Batedor de Bergzabern  
Parte ll

Alguns números atrás, publicamos a tradução de um relato escrito pelo Sr. Blanck, 
jornalista da cidade de Bergzabern, sobre eventos curiosos que estavam acontecendo na casa 
de um morador da região, o Sr. Sänger. Naquele relato, conhecemos a história do filho deste 
homem e dos estranhos acontecimentos que o cercavam. Mas o depoimento do Sr. Blanck só 
nos contou esse caso até o momento em que o menino dos Sänger foi levado para morar com 
um respeitado médico da cidade, o Dr. Beutner, para que este estudasse a situação do menino. 
Agora, iremos compartilhar com você, nosso caro leitor e nossa cara leitora, uma parte dos 
acontecimentos que se passaram depois disso. 



Depois do período em que esteve na casa do renomado Dr. Beutner, o filho caçula 
da família Sänger, Philippe, retornou para a casa de seus pais. Era o mês de 
novembro, ainda no ano de 1852, quando as batidas e os arranhões nas paredes 

voltaram à casa dos Sänger junto com o menino. No entanto, elas pareciam ter voltado ainda 
mais intensas e, nos meses seguintes, outros fenômenos interessantes se juntaram àqueles. 
Houve um momento em que ficou claro para a família que as coisas seriam diferentes nesse 
retorno do filho e de seu companheiro invisível.  
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1. Endereço onde aconteceram as primeiras reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 

   

Philippe dormia profundamente 

em seu quarto – o qual também era ocu-

pado por uma pequena oficina de seu 

pai –, enquanto o restante da família se 

encontrava numa sala próxima. Quando 

de repente, uma pequena rodinha veio 

rolando de onde o menino descansava 

até os pés da mesa em que seus pais e sua 

irmã estavam. Todos estranharam, pois 

sabiam que Philippe estava dormindo. 

Logo depois disso, um pano molhado caiu no chão, perto da Sra. Sänger, sendo 

que a água da bacia onde ele repousava antes estava tranquila como se o pano nunca 

tivesse estado ali e nenhuma gota caiu sobre a mesa. A situação ficou ainda mais estra-

nha quando eles viram que um cachimbo que estava sobre a mesa tinha sido quebrado, 

sendo que a cabeça do objeto tinha caído no chão enquanto a outra metade continuava 

no mesmo lugar que antes.
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Quando o Sr. Sänger começava a se perguntar o que aquilo tudo significava, Philippe 

acordou num salto e gritou um aviso: “Pai, fuja! Ele atira, saiam todos daí! Ele vai atirar em 

vocês também!”. Nesse momento, a parte do cachimbo que estava no chão passou voando 

perto da cabeça do pai da família! Todos correram para escapar dos objetos que atravessavam 

o ar de um lado para o outro e por pouco alguém não foi atingido.

Essa foi a primeira de várias outras vezes ao longo das duas semanas seguintes em que 

a casa dos Sänger e, principalmente o quarto de Philippe, eram tomados por uma desordem 

completa causada pela força invisível que vinha seguindo o garoto por todos aqueles meses. 
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Às vezes o Espírito produzia fenômenos mais extremos, como quando foi colocado um 

ferro de passar na cama do menino, e, mais tarde, o objeto foi arremessado para longe tendo 

o cabo arrancado e jogado numa cadeira; ou então quando o Sr. e a Sra. Sänger encontravam 

o quarto do filho completamente revirado, com cadeiras postas em cima da cama, cobertores 

jogados sobre o armário e janelas escancaradas – sendo que estas sempre eram fechadas. A 

confusão na casa da família assustava até os vizinhos e os pedestres na rua! 
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O Espírito também parecia gostar de 

pregar peças nos moradores da casa e nos 

visitantes, como nas inúmeras vezes em que 

o Sr. Sänger voltou a ser atingido por objetos 

voadores pela casa, fossem almofadas, chine-

los ou até sapatos. E ainda aconteceu de o 

Espírito levantar a cama de Philippe a vários 

centímetros do chão com quatro pessoas so-

bre ela! Enfim, foram duas semanas intensas. 

Mas depois desse período, a “bagunça” cau-

sada pelo Espírito parou, enquanto outros 

fenômenos que vinham acontecendo junto 

com aqueles continuaram. 
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São ruídos estranhos que surgem, o ar que se agita, objetos que se movem, le-
vantam e se transportam no espaço de um lugar para outro, pianos que tocam 
belas músicas, Espíritos que se materializam e aparecem, falam, e até abraçam 
as pessoas tão forte a ponto de causar dor. Muitas pessoas testemunharam o 
Sr. Home flutuar no ar sem qualquer apoio a vários metros de altura.

Tal foi o caso de um novo efeito do dom do menino que havia se manifestado algum 

tempo antes, em torno do dia 26 de outubro de 1852. Alguns convidados estavam na casa 

dos Sänger e um deles entregou a Philippe um envelope contendo algumas mechas de cabe-

lo, para ver o que o garoto faria com eles ou falaria sobre eles. 

Enquanto se encontrava num estado chamado de sono magnético, ele começou a como 

que brincar com o papel, passando-o de uma mão para outra. Até que ele fez com que o 

envelope começasse a levitar, ficando suspenso sem nenhum contato com sua mão! Depois 

disso, o menino ainda colocou o papel sobre o seu dedo e o equilibrou dessa maneira, en-

quanto ordenava que a folha não caísse. Quando ordenou que o papel se soltasse, aconteceu 

como ele mandou e a força que o sustentava desapareceu. Por fim, Philippe ainda fez com 

que o papel ficasse preso à parede por vários minutos, sem que nenhuma substância pegajo-

sa ou qualquer recurso fosse usado para isso – os presentes confirmaram esse fato depois de 

examinar o papel e a parede.
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Esse tipo de manipulação de objetos realizada pelo garoto enquanto ele se encontra-

va em estado sonambúlico se repetiu por muitas vezes, em sessões públicas nas quais ele 

mesmo pedia que todas as pessoas presentes na casa fossem até o seu quarto para vê-lo e 

entregar objetos para que ele manipulasse. Vários tipos de objetos eram entregues a ele: 

joias, relógios, chaves e moedas. Ele fazia com que todos se equilibrassem sobre seu dedo 

e se prendessem à sua mão. Algumas pessoas realizavam testes para explorar o fenômeno, 

como na vez em que um policial entregou ao menino sua espada, um tanto quanto pesada, 

e ele a equilibrou sobre seu dedo por bastante tempo. 
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FIM

Outro homem ainda sugeriu que fosse usada uma bússola nas sessões para iden-

tificar se os efeitos produzidos pelo garoto eram da mesma natureza que aqueles pro-

duzidos por imãs. Na primeira vez que Philippe manipulou um objeto com a bússola 

no cômodo, a agulha do instrumento se moveu levemente; mas em todas as outras 

tentativas, ela permaneceu imóvel.
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Muito bem, caras e caros leitores da Revista Espírita. Interrompemos essa continuação da 

história do Espírito batedor de Bergzabern para concluirmos sua publicação numa próxima edição. 

Tal será a última parte dessa história, onde iremos conhecer ainda melhor a mediunidade do pequeno 

Philippe Sänger, além de podermos discutir as formas como essa faculdade de todo ser humano – ain-

da que mais intensa em alguns do que em outros – deve (ou não) ser desenvolvida e acompanhada.
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Comentários aos Pais e Evangelizadores
 

 Essa seção oferece comentários sobre a 
história que servirão de subsídio para que pais, 
evangelizadores ou educadores espíritas possam 
atingir dois grandes objetivos. O primeiro é trabalhar 
os conceitos espíritas, reforçando na criança e 
no jovem o entendimento da ciência espírita. O 
segundo é, através de reflexões e questionamentos, 
revisitar a história, procurando extrair lições morais 
importantes que sedimentem o desejo do bem e de 
tornar-se melhor.

Allan Kardec se debruçou intensamente 
a estudos de fatos como os narrados, em 
Bergzabern. Diferentemente da sociedade, que 
imergia na curiosidade nada produtiva para o 
espírito, o Codificador procurava conversar com 
esses seres invisíveis que se prestavam às batidas.  

Quais eram os seus objetivos? Como 
o faziam? De que forma obtinham a 
força necessária para arremessar objetos? 

Não se tratava de pura especulação, sem 
objetivos nobres, mas sim de tirar o véu do 
desconhecimento sobre o comportamento 
da natureza, num novo olhar para os fatos. 

No texto em questão, temos um fenômeno 
muito intrigante que é o de transporte de objetos. 
E é sobre ele que iremos nos dedicar nesse número. 
Para poder fazê-lo, iniciaremos relembrando alguns 
conceitos referentes aos fenômenos mediúnicos de 
forma geral. Alguns elementos são necessários para 
que um fenômeno mediúnico ocorra: a permissão 
de Deus, a ação de um Espírito e a presença de 
um médium que faculte a ação dos Espíritos.  
Consideramos também o papel importante que o 
perispírito tem nesse processo. O perispírito é feito 
de fluido cósmico e ele é parte constituinte tanto 
do Espírito que executa os fenômenos quanto do 

médium, sendo, dessa forma, o elo que possibilita a 
ocorrência de tais fenômenos. 

 
Como pode uma matéria tão sutil, atuar 
sobre corpos tão pesados? 

Encontramos, no item 59 do capítulo “Ação 
dos Espíritos sobre a matéria” em O livro dos 
médiuns, a seguinte observação do mestre lionês: 

“Talvez alguém pergunte como pode o 
Espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar 
sobre corpos pesados e compactos, suspender 
mesas etc. Certamente não será um homem 
de ciência que fará semelhante objeção, visto 
que, sem falar das propriedades desconhecidas 
que esse novo agente pode possuir, não temos 
exemplos análogos sob as vistas? Não é nos 
gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis 
que a indústria encontra os seus mais possantes 
motores? Quando vemos o ar derrubar edifícios, 
o vapor deslocar enormes massas, a pólvora 
gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar 
árvores e fender paredes, por que estranhar que o 
Espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa 
levantar uma mesa, sobretudo quando se sabe que 
esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e 
comportar-se como um corpo sólido?” 

Tais considerações de Kardec abalam 
beneficamente o modus operandi do pensamento 
filosófico da época, ainda não tão subsidiado pela 
metodologia científica, e com parceria explícita 
do mundo invisível - uma vez que Kardec 
obtém informações tanto de São Luiz quanto de 
Espíritos que provocavam os fenômenos físicos. 

No capítulo “Teoria das Manifestações Físicas”, 
do mesmo livro, item 74 - Movimentos e Suspensões, 
iremos ver nas questões de 1 a 22, perguntas muito 
importantes para entender o processo.
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 8. Como um Espírito pode mover um 
corpo sólido?

“Combinando uma parte do fluido 
universal com o fluido que se desprende do 
médium apropriado a produzir aquele efeito.” 

9. Será com os seus próprios braços, de 
certo modo solidificados, que os Espíritos 
levantam a mesa?

“Esta resposta ainda não te levará até 
onde desejas. Quando uma mesa se move sob 
vossas mãos, o Espírito evocado vai extrair do 
fluido universal o que é necessário para lhe dar 
uma vida artificial. Assim preparada, o Espírito 
atrai a mesa e a move sob a influência do fluido 
que de si mesmo desprende, por efeito da sua 
vontade. Quando a massa que deseja mover é 
muito pesada para ele, chama em seu auxílio 
outros Espíritos, cujas condições sejam idênticas 
às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o 
Espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre 
a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem 
o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, 
que constitui o que chamais perispírito, vos 
faculta a chave de todos os fenômenos espíritas 
de ordem material. Creio que me expliquei 
com bastante clareza, para ser compreendido.” 

13. Se bem compreendemos o que 
dissestes, o princípio vital reside no fluido 
universal; o Espírito tira desse fluido o 
envoltório semimaterial que constitui o seu 
perispírito e é ainda por meio desse fluido 
que ele atua sobre a matéria inerte. É isso 
mesmo?

“Sim. Vale dizer que ele anima a matéria de 
uma espécie de vida artificial; a matéria se anima 
da vida animal. A mesa que se move sob as vossas 
mãos, vive como animal; obedece por si mesma 
ao ser inteligente. Não é o Espírito que a impele, 
como faz o homem com um fardo. Quando 
a mesa se eleva do solo, não é o Espírito que a 
levanta, com o esforço do seu braço: é a própria 

mesa que, animada, obedece à impulsão que o 
Espírito lhe dá.”

 
 14. Qual o papel do médium nesse 
fenômeno?

“Eu já disse que o fluido próprio do 
médium se combina com o fluido universal que o 
Espírito acumula. É necessária a união desses dois 
fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido 
universal para dar vida à mesa. Mas notai bem que 
essa vida é apenas momentânea; extingue-se com 
a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo 
que a quantidade de fluido deixa de ser suficiente 
para animá-la.”

 
 15. O Espírito pode atuar sem o concurso 
de um médium? 

“Pode atuar à revelia do médium. Isto 
significa que muitas pessoas servem de auxiliares 
aos Espíritos, para a produção de certos 
fenômenos, mesmo sem o saberem. Os Espíritos 
extraem delas, como se extraíssem de uma fonte, 
o fluido animalizado de que necessitam. É por 
isso que o concurso de um médium, tal como o 
entendeis, nem sempre é preciso, principalmente 
no que se refere aos fenômenos espontâneos.”

 
 19. Por que nem todos podem produzir o 
mesmo efeito e nem todos os médiuns têm o 
mesmo poder?

“Isto depende da organização e da maior 
ou menor facilidade com que se pode operar a 
combinação dos fluidos. Influi também a maior ou 
menor simpatia do médium para com os Espíritos 
que encontram nele a força fluídica necessária.” (...) 

A explicação recebida por Kardec é que o 
Espírito anima a mesa com uma espécie de vida. Para 
fazer isso, ele utiliza o fluido do próprio médium em 
combinação com o fluido universal que o Espírito 
acumula. É necessária a união desses dois fluidos, 
isto é, do fluido animalizado e do fluido universal 
para dar vida à mesa. 
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Trazendo agora o conteúdo aprendido para 
a nossa reflexão pessoal e a nossa vivência nos 
ambientes que frequentamos, existem três pontos 
a destacar. O primeiro é que, para o fenômeno 
acontecer, será necessária a combinação dos fluidos 
dos Espíritos com os fluidos do médium. O segundo 
é que será extraído do médium uma quantidade de 
fluidos. E o terceiro é que tudo isso sofre influência 
da maior ou menor simpatia (afinidade) entre o 
médium e os Espíritos.

Cabe-nos refletir sobre a nossa influência 
nos ambientes em que vivemos, desde a nossa 
casa e outros ambientes da sociedade, como 
também no centro espírita. Pelo nosso caráter, 
pelos nossos hábitos, atraímos Espíritos que têm 
afinidade conosco. De algum modo, estabelecemos 
uma psicosfera ao nosso redor que vai compor o 
ambiente em que vivemos, unindo-se também aos 
fluidos emitidos por outras pessoas e Espíritos. 
As reflexões que surgem são: qual a qualidade 
do material fluídico tenho oferecido para o lugar 
em que vivo? Que categoria de Espíritos estarão 
vinculados a mim por afinidade? Qual é a qualidade 
da ambiência espiritual dos lugares que eu frequento? 
O que esses Espíritos conseguem operar com a 
minha contribuição? Serão curas ou serão doenças?  
 
No momento da evangelização

 
 Considerando toda a compreensão sobre 
médiuns e mediunidade que tivemos até aqui, 
tanto através dos artigos anteriores quanto com 
os estudos da corrente edição a respeito dos 
fenômenos mediúnicos e os mecanismos utilizados 
pelos Espíritos para atuar sobre corpos materiais, 
pudemos obter elementos importantes para o nosso 
aprendizado. 

Mas o ponto que gostaríamos de destacar 
hoje é a contribuição que nós damos aos 
Espíritos. As maravilhas que eles podem fazer 
em nosso benefício e os males que podem nos 
causar em função da nossa própria invigilância. 

 As crianças e jovens necessitam fazer uma 

pausa para refletir nessas questões. O que é ambiência 

espiritual, como ela se constrói? O que é sintonia e 

afinidade espiritual?  O educador pode apresentar 

esses conceitos através de algum método expositivo, 

enfatizando sempre a nossa participação no processo 

em termos de sentimentos e pensamentos, como 

também demonstrando os recursos que temos para 

alcançar faixas mais elevadas de vibração.

Uma vez compreendido isso, pode ser 

proposto um exercício com eles para identificar os 

pensamentos que surgiram ao longo do dia e ao 

longo da semana. Sugerimos que seja criado um 

momento de relaxamento e recolhimento para isso. 

Convidar as crianças ou jovens para observarem sua 

respiração, esquecerem o mundo lá fora. Depois de 

1 minuto de recolhimento, o educador irá pedir que 

procurem se lembrar dos pensamentos que tiveram 

naquele dia e naquela semana. Em seguida, num 

trabalho individual, sem exposição da criança ou 

do jovem, eles deverão analisar a qualidade daquele 

pensamento em termos de vício e virtude. Eram 

pensamentos bons ou pensamentos maus? Eram 

puros? Qual tipo de Espírito estaria interessado 

naqueles pensamentos?

Essas e outras reflexões podem ser feitas, talvez 

pedindo para escreverem numa folha de papel (que 

não seria compartilhada). Depois, eles poderiam (por 

livre vontade) comentar algo sobre a experiência.


