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P oucas vezes na vida, conheceremos pessoas tão fascinantes quanto 
Daniel Dunglas Home. Ele era um médium de muitos poderes e 
que teve um papel 

muito importante para que 
as ideias espíritas ganhassem 
força e se espalhassem na Terra.                        
 
Nasceu na Escócia, no dia 
20 de março de 1833, em um 
vilarejo próximo à cidade de 
Edimburgo, e mudou-se para os 
Estados Unidos aos nove anos, 
acompanhando a tia e seu marido. 
 

SR. HOME lA Curiosa História do Sr. Home  - Primeira Parte



         Nos escritos que ele deixou 

sobre a sua vida, diz não se lembrar 

da primeira vez que os fenômenos 

espirituais surgiram, mas ouvia 

sempre histórias da sua tia e de 

pessoas próximas de que, quando 

era bebê, seu berço balançava 

sozinho, como se um espírito 

protetor estivesse cuidando dele 

enquanto dormia.  

Em seus primeiros anos, ele era tão frágil que mal podia se sustentar, mas quando es-

tava sentado no chão brincando, os brinquedos se transportavam na direção de sua mão.
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1. Endereço onde aconteceram as primeiras reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 

E então, impressionados com essas coisas de vida após a morte, os dois meninos 

fizeram um acordo: O primeiro que viesse a morrer iria voltar no terceiro dia para se 

encontrar com o outro.

“Eu andei lendo uma história muito estranha. Sabe aquelas histórias de fantasmas que assom-

bram a casa das pessoas? Então, eu sei que parece bobeira, mas essas histórias parecem tão 

reais para mim! Imagino se essas coisas acontecem de verdade...”

A primeira visão de que Daniel real-

mente se lembra ocorreu por volta dos seus 13 

anos. Estava ele junto de seu amigo Edwin na  

floresta, lendo a Bíblia e contemplando a na-

tureza silenciosa, observando as plantas que  

brotavam, quando Edwin disse:
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E assim aconteceu. Um mês depois da conversa, Daniel havia se mudado para a cidade 
de Troy em Nova York, enquanto Edwin permanecia em Norwich, distante cerca de 500 
quilômetros dali. 

Quando numa noite, enquanto Daniel se preparava para dormir e fazia suas orações, 
uma estranha escuridão se espalhou pelo seu quarto, e então, na frente de sua cama, surgiu 
seu querido amigo Edwin, coberto por um raio de luz! Ele parecia o mesmo, seu rosto estava 
igual ao dia em que se encontraram pela última vez, mas agora ele estava envolvido por um 
brilho espiritual. 

Depois de alguns segundos de surpresa do dono da casa, Edwin olhou para Daniel com 
um sorriso carinhoso, levantou o braço bem devagar apontando para cima e fez três círculos 
no ar. Pouco depois, a mão de Edwin começou a desaparecer lentamente, e por fim, todo o 
seu corpo se dissolveu. 

Daniel ficou intrigado com o que aquela visão significava e qual era a mensagem que 
seu amigo queria transmitir, até que, na manhã seguinte, a família do pequeno Home re-
cebeu uma carta comunicando que Edwin tinha morrido havia três dias. Depois dessa situ-
ação, muita coisa mudou na vida daquele menino...
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Nós agora vamos dar um salto no tempo, estamos em fevereiro do ano de 1858, e ire-

mos ter contato com o primeiro artigo que Allan Kardec publica na Revista Espírita falan-

do de Daniel Dunglas Home.

Kardec está atento aos comentários que estavam 

sendo feitos na Europa sobre o médium e entra 

em sua defesa, assim como também defende os 

fenômenos espíritas autênticos.  

Ele comenta que o Sr. Home havia 

chegado em Paris em outubro de 1855, em  

companhia de sua irmã, e que ambos  

frequentavam a alta sociedade, sendo 

por isso, talvez, que as pessoas fizessem  

muitos comentários maledicentes, dizen-

do que o referido médium não tinha recursos  

suficientes para arcar com viagens tão caras.  

  Os exageros em torno do médium eram tão grandes que as pessoas diziam 

que sua irmã era ainda mais poderosa que ele, e que juntos fariam os prodígios de Moisés 

ficarem até pequeninos.  
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Mas Kardec, muito ponderado, afirma que o Sr. Home, ao chegar à França, não 

se dirigiu ao público; “ele não gosta e nem procura publicidade”, dizia o Codificador. 

E ainda concluiu que se o Sr. Home quisesse levar vantagem sobre sua condição, 

teria corrido o país inteiro fazendo propaganda de si mesmo, o que, na verdade, ele 

evitava ao máximo.

E pondo de lado todos esses comentários, vejamos a opinião de Allan Kardec 

sobre o médium:

“Não vemos, pois, no Sr. Home, mais que uma coisa: um homem dotado de 

uma faculdade notável. O estudo dessa faculdade é tudo quanto nos interessa e tudo 

quanto deve interessar a quem quer que não seja movido apenas da curiosidade.”
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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.

Realmente, as pessoas 

tinham um assunto para 

inventarem mil histórias, 

mas se o Sr. Home fosse um 

impostor, ele precisaria ter 

muitas mágicas escondidas 

na sua sacola.

O que as pessoas não conseguem entender é que esses fenômenos não surgem de 

acordo com a vontade do médium. Eles são espontâneos, e, se o Sr. Home quisesse ficar 

fazendo shows por aí, ele teria o grande risco de ter seus poderes suspensos e passar 

uma grande vergonha entre o público.
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Kardec explica que Daniel é um médium que produz manifestações ostensivas, ou seja, 

aqueles fenômenos que chamam a nossa atenção por interagirem fisicamente com as pessoas.  

E que o seu organismo, o seu corpo, veio dotado de condições especiais para essas manifestações.

São ruídos estranhos que surgem, o ar que se agita,  

objetos que se movem, levantam 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.
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Nesse momento, o médium disse: “parece que voltaram”. Depois do almoço, os dois es-

tavam sentados conversando quando um empregado veio lhes servir um chá. Porém, antes 

que o empregado colocasse a bandeja sobre a mesa, o pesado móvel se ergueu sozinho uns 20 

centímetros para pegá-la. Uma cena engraçada, se não fosse assustadora, pois o criado ficou 

apavorado e largou a bandeja! Mas não é que a mesa foi mais rápida e conseguiu pegá-la antes 

que derramasse tudo?! O móvel, então, foi descendo e descendo na direção do Sr. Home para 

que ele pudesse se servir.

 E para demonstrar isso, Kardec narra um fato bem interessante ocorrido  

com o Sr. Home. Durante mais de duas semanas, o médium não havia obtido nen-

huma manifestação, quando num certo dia, enquanto estava almoçando com um  

amigo, subitamente os dois ouviram várias batidas nas paredes, nos móveis, no teto.  

FIM
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Comentários aos pais, evangelizadores e 
educadores espíritas

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. 
 
 A equipe da Revista Espírita Ilustrada tem 
o prazer de apresentar, nessa edição, a história de 
um dos maiores médiuns dos tempos de Kardec: 
Daniel Dunglas Home, também conhecido como 
Sr. Home. Os artigos produzidos por Kardec na 
Revista Espírita de 1858, bem como trechos da 
biografia desse grande vulto, serão abordadas 
nas próximas edições da Revista Espírita Ilustrada, 
se intercalando com outras histórias adaptadas, 
carinhosamente, pelas nossas equipes de 
desenho e escrita.

Mas quais elementos poderiam ser 
aproveitados na evangelização espírita 
das crianças usando essas histórias quase 
inacreditáveis do Sr. Home? Acreditem, os casos 
e a biografia desse personagem não servem 
apenas para chamar a atenção dos pequenos e 
trazer algo mais impressionante às aulinhas. Aqui, 
deve ser trabalhado com bastante atenção um 
dos pilares da Doutrina Espírita: a mediunidade.

Mas afinal, o que é mediunidade? Quem 
são os médiuns? Eles são seres com superpoderes 
e capazes de mover objetos ou conversar com 
espíritos? Em “O Livro dos Médiuns”, capítulo XIV, 
Kardec nos esclarece que “Todo aquele que sente, 
num grau qualquer, a influência dos Espíritos 
é, por esse fato, médium”. Pensando que todos 
somos influenciados em nossos pensamentos, 
sentimentos e escolhas, diariamente, pelos 
Espíritos que nos rodeiam, talvez seja melhor 
perguntarmos quem de nós não é médium. De 
fato, todos possuímos a mediunidade como 
uma capacidade inerente ao organismo, como 
o próprio codificador coloca no mesmo capítulo 
do livro já mencionado: “Pode, pois, dizer-se que 
todos são, mais ou menos, médiuns”. No entanto, 
Allan Kardec também pontua que o termo 
“médium” é usualmente utilizado para designar 
aqueles indivíduos que apresentam esse 
atributo em um grau mais elevado, com efeitos 
que podem ser facilmente observados, como 
os que produzem efeitos físicos, os sensitivos, 
os audientes e os videntes. É nesse sentido que 
trabalharemos o “médium” nessa seção.

Uma pergunta que naturalmente surge com 
a definição já dada por Kardec para mediunidade 
é: por que ela existe? Bem, recorrendo novamente 
ao Livro dos Médiuns, mas dessa vez a um 
capítulo intitulado “Da formação dos médiuns”, 
encontraremos a seguinte pergunta feita pelo 
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“A mediunidade é uma faculdade 
sagrada, que deve ser praticada santamente, 
religiosamente.” (O Evangelho Segundo 
o Espiritismo – cap. XXVI – item 10). 
 
 E o Sr. Home? Onde ele entra nessa 
história? Bem, assim como todos os médiuns, a 
missão do Sr. Home também era sagrada. Em uma 
época na qual o Espiritismo estava começando a 
florescer e muitas pessoas ainda duvidavam da 
existência de médiuns verdadeiros, os fenômenos 
físicos que ocorriam à sua volta (a mobília que se 
movia, os instrumentos que tocavam sozinhos, 
os Espíritos que se materializavam) chamavam 
naturalmente a atenção. É muito provável que 
o Sr. Home tenha encarnado com esse elevado 
grau de mediunidade para que todos aqueles que 
testemunhassem seus feitos incríveis tivessem a 
prova da existência dos Espíritos. 

O que nos chama a atenção na história, tanto 
quanto os próprios efeitos físicos provocados 
pelo médium, é a sua humildade. Kardec relata 
que, se Daniel Dunglas Home quisesse se tornar 
uma pessoa conhecida e prestigiada, facilmente 
o conseguiria fazendo apresentações com seus 
“poderes” por toda a Europa. No entanto, o 
que Allan Kardec nota na figura do Sr. Home é 
um homem tranquilo e que evita a exposição, 
a publicidade, e que não busca, de nenhuma 
forma, tirar vantagem desse “dom” que Deus 
lhe confiou, apesar do clamor popular que o 
rondava. Essa virtude do médium vai ao encontro 
de uma frase bastante conhecida na tradição 
cristã e pronunciada pelo próprio Cristo: “Dai 
gratuitamente o que gratuitamente recebeste”.  
 

Levando isso em consideração, não 
podemos deixar de lembrar que os dons 
mediúnicos devem ser utilizados de maneira 
gratuita, pois Deus e os espíritos não cobram nada 
do médium além de, em realidade, a produção 

intelectual pertencer a eles, e não àquele que 
lhes serve de intermediário. Sendo assim, a 
criança precisa ter a capacidade de discernir que 
o médium, em qualquer crença religiosa, incorre 
em erro quando cobra pela utilização desses 
dons. 

Da mesma forma que o sr. Home possuía 
habilidades que chamavam a atenção das pessoas 
e as faziam se admirar, muitas vezes as crianças 
vão apresentar habilidades que as colocarão em 
evidência em algum momento de sua vida, seja 
na evangelização, na escola ou na família (por 
exemplo através da música, da inteligência, da 
simpatia). Por isso, se utilizando dessa edição da 
história de Daniel Dunglas Home, é importante 
realçar a sua postura de humildade diante da 
atenção que recebia, sem querer se beneficiar 
pessoalmente da capacidade mediúnica de que 
seu organismo era portador. Assim, é importante 
que o evangelizador identifique essas habilidades 
“naturais” nos seus evangelizandos, orientando-
os a um emprego útil (por exemplo, no caso 
da criança que sabe tocar algum instrumento, 
auxiliando na ambientação das reuniões de 
evangelização; no caso da criança inteligente, 
auxiliando os colegas na compreensão de algum 
tema), mas realçando sempre a importância de 
se manter a humildade diante da posição de 
destaque.  

 
Sugestões de atividades e perguntas

 A forma de abordar a história é livre e deve 
ser adaptada segundo os objetivos do educador 
que conhece as necessidades específicas de seus 
evangelizandos/filhos. A sugestão abaixo serve 
apenas para inspirar e valorizar o importante 
recurso das perguntas. Os questionamentos 
favorecem o engajamento da criança, porque 
permitem que ela tenha o prazer de extrair por 
si mesma as principais reflexões da história, 
exercitando seu raciocínio e sensibilidade. Cabe 
ao educador atento aproveitar suas contribuições 
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e complementá-las, de forma a ampliar o 

conhecimento da criança. 

Tendo em mente os principais tópicos 

abordados nessa edição da Revista Espírita, que 

são a mediunidade, a utilidade da mediunidade e 

a humildade na utilização de nossas habilidades, 

sugerimos as seguintes perguntas e atividades:  

 

Antes da história: 

•  O que é um médium? Será que todo médium 

tem uma missão? Qual a missão de um médium? 

O que um médium é capaz de fazer? Quais suas 

habilidades? Será que um médium pode usar seus 

“poderes” da forma que quiser? 

•  Atividade com telefone de copos*: Pode 

ser realizada uma dinâmica com as crianças em que 

uma delas (a criança que teria o papel de médium) 

recebe o copo de uma extremidade, e outra criança 

(que teria o papel de espírito no plano espiritual) 

recebe o da outra extremidade. Assim, a “criança-

médium” faria perguntas sobre a vida espiritual 

com a ajuda dos outros evangelizandos à “criança-

espírito”, que estaria atrás de um lençol ou fora da 

visão das outras crianças e responderia às questões 

com a ajuda do evangelizador. O intuito dessa 

atividade é mostrar às crianças como funciona a 

mediunidade de uma maneira simbólica, sendo o 

médium o portador de uma ferramenta orgânica 

que permite sua comunicação com os espíritos.  

 

• Telefone de copos: dois copos descartáveis ligados 

no fundo por um barbante (aprenda a fazer em 

h t t p s ://www. you tub e . c om/wa t c h ? v=9c9za2 jGg j0 ) . 

 

 

Depois ha história:

 

 •  Quais eram as habilidades do Sr. Home? 

Como ele as utilizava?  

 

 • Qual era a missão do Sr. Home?  

 

 • Ele cobrava para usar seus dons 

mediúnicos? Alguém que estivesse passando fome 

poderia cobrar para conversar com os espíritos, 

prever o futuro ou coisa parecida?  

 

 • Como as pessoas reagiam às habilidades 

do sr. Home? Qual era a ação do sr. Home diante 

de toda a atenção que ele recebia?  

 

 • Como o Sr. Home, você tem habilidades 

que te colocam em evidência em algum momento? 

O que você faz com essas habilidades? Age com 

humildade quando te elogiam ou quando sabe que é 

bom em alguma tarefa?  

 

Nessa última pergunta é importante que sejam 

sondadas as habilidades das crianças e a forma 

como elas reagem ao elogio, sempre orientando-as 

sobre a importância de se agir com humildade.  

A curiosa história do Sr. Home - Parte 1


