


 Li algo curioso no jornal há alguns 
meses, e acredito que você, caro leitor, 
terá grande interesse em refletir comigo 
sobre os acontecimentos que compartilha-
rei aqui. A partir deste parágrafo, irei re-
produzir o texto do Sr. Frédéric Thomas, 
advogado da Corte Imperial e responsável 
por narrar a situação à qual me refiro.

 Temos um caso surpreendente sendo julgado em nossos tribunais. 
Mas antes de apresentá-lo, é importante resgatar os incidentes que pre-
cederam o processo. Pois bem: um rico homem de Paris viu num jornal o 
anúncio da venda de um antigo castelo, e decidiu comprá-lo para aprovei-
tar a primavera com seus amigos. 



 Porém, depois de um jantar alegre, a noite de sono dos hóspedes foi 
perturbada por visões e sons de outro mundo... Móveis se deslocavam sozi-
nhos, criaturas estranhas passeavam pelos corredores, vozes assustadoras 
e correntes enferrujadas foram ouvidas por todos, e muitos sentiram seus 
pés sendo puxados por baixo dos lençóis!



 Depois de uma reunião povoada de rostos assustados, a maioria dos 
convidados decidiu deixar apressadamente o castelo. Mas aqueles dotados 
de mais coragem combinaram em ficar mais uma noite. Não deram sorte: 
assim que as doze horas soaram no relógio, os últimos convidados experi-
mentaram uma segunda madrugada ainda mais aterrorizante. 



 Dessa forma, todos os hóspedes restantes abandonaram o lugar ao 
primeiro raiar do dia, e o novo dono do lugar não teve outra opção a não 
ser processar aqueles que o venderam tal lugar amaldiçoado, exigindo seu 
dinheiro de volta e uma compensação pelo inconveniente.

 E é aqui em que chegamos ao caso em processo de julgamento nas 
nossas cortes. Os antigos donos de um imóvel sendo processados por aque-
le a quem o venderam por conta de supostas “assombrações” perturbando 
o lugar! Estranho, não? Pois saibam que esta não é a primeira vez que algo 
do tipo acontece em nosso país. Há um registro, datado do ano de 1595, de 
outro processo tão intrigante quanto aquele...



 Um homem chamado Jean Latapy, que havia alugado uma casa na 
cidade de Bourdeaux, apresentou ao juiz da cidade uma denúncia contra 
o proprietário do imóvel, chamado Robert de Vigne. Latapy afirmava que 
a casa se encontrava infestada com espíritos, que constantemente assusta-
vam a ele e os outros moradores, se apresentando às vezes como crianças, 
outras como monstros, e sempre fazendo barulhos, derrubando móveis e 
provocando os moradores.

Como normalmente o rompimento do contrato de aluguel exigiria que 
Latapy pagasse uma taxa adicional a de Vigne, o inquilino 
buscava conseguir na justiça o direito de rescindir o contra-
to sem pagar tal valor. Mas o dono da casa contratou um  

advogado para o defen-
der na causa, buscando 
invalidar o processo do 
cliente. 



 Esse advogado argumentou primeiramente que aquela perturbação 

causada a Latapy pelos espíritos era na verdade uma benção que de Vigne lhe 

proporcionava, já que, segundo a fé católica, o sofrimento em vida o liberta-

ria do sofrimento no inferno e garantiria ao homem um lugar no paraíso! 

 Latapy ainda foi acusado de negligência por não ter usado os méto-

dos conhecidos pela sabedoria popular para afastar aquelas assombrações, 

como jogar sal à porta da casa e na lareira, espalhar plantas como o loureiro, 

ou ainda outros recursos como couro de testa de hiena e fel de cachorro.



 Mas no fim, o juiz decidiu em favor de Latapy por entender que ele 
não poderia ter conseguido um ingrediente tão estranho quanto couro de 
testa de hiena (já que tal animal com certeza não pode ser encontrado na 
França).

 Que interessante pensar que neste caso, julga-
do há mais de dois séculos atrás, nenhuma 
das partes questionou a existência 
dos espíritos e a possibilidade 
de eles causarem tamanha 
confusão! Resta saber se o 
caso ao qual nos depara-
mos nos dias de hoje to-
mará um caminho pa-
recido.



 Vejam só, as manifestações espí-
ritas alcançando os tribunais! Quem 
diria, não? Mas sabemos que, embo-
ra as leis dos homens muitas vezes 
ainda falhem ao julgar circunstân-
cias como estas, o Espiritismo pode 
nos auxiliar no entendimento delas 
e na escolha do proceder mais ade-
quado. 

 Num primeiro momento, é im-
portante que seja analisada a vera-
cidade dos fatos relatados. Mesmo 
que a existência dos espíritos esteja 
mais do que provada pelas nossas 
observações e estudos, ainda existem 
pessoas que, em busca de ganhos ma-
teriais ou de outras naturezas, simulam os fenômenos geralmente atri-
buídos a espíritos. Se os acontecimentos que motivarem uma denúncia 
como aquela forem forjados, o denunciante imediatamente perde a razão 
no caso. Porém, se as manifestações forem reais, a investigação deve ter 
prosseguimento.

 O próximo passo no estudo de processos como aqueles deve ser o de 
entender o tamanho da perturbação que as manifestações estariam cau-
sando. Se os eventos julgados forem insignificantes e não atrapalharem a 
permanência e o descanso dos moradores, não há motivo para o dono do 
imóvel ser condenado. Mas no caso de as aparições tornarem o repouso 
e a convivência impossíveis no lugar, como acontecia com a família Sän-
ger, de Bergzabern (cuja história também está sendo publicada em nossa 
revista), esse ponto deve ser levado em consideração a favor daquele que 
denuncia.



Há um último critério importante no julgamento de casos como os que vimos, o 
qual também pode ser mais bem compreendido ao citarmos os acontecimentos 
de Bergzabern. As manifestações do espírito batedor pareciam seguir o jovem 
Philippe, filho mais novo dos Sänger, e não estavam presas à residência da fa-
mília. Considerando essas duas possibilidades – do espírito estar vinculado ou 
a uma pessoa, ou a um lugar -, no primeiro caso a responsabilidade é daquele 
que está morando no imóvel alugado, e no segundo, daquele que é dono do 
imóvel e escondeu do cliente o fato de tais manifestações.

 Considero que tais critérios seriam extremamente úteis para fazer justiça 
ao recente processo relatado pelo Sr. Thomas. Mas se há algo que entendo não 
ser justo, seria a invalidação da denúncia apenas pela suposição de que espíri-
tos não são reais. As provas de sua existência estão por toda parte, e se tal erro 
for cometido, então teremos pecado tanto quanto aqueles que vieram antes de 
nós e eram tão crédulos a ponto de se convencerem da efetividade de métodos 
como o uso de sal para afastar os “demônios”. Mas no nosso caso, pecaríamos 
não por acreditarmos de mais, e sim por não acreditarmos o suficiente.



Questões de Espiritismo Legal

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.

Essa história foi baseada no artigo 
“Questões de espiritismo legal”, publicado 
originalmente na Revista Espírita em outubro de 
1858.

 
 Dois casos relatados: um em 1595 e outro em 
1858. Ambos retratam manifestações de Espíritos, 
causando contratempos tão grandes, que houve 
necessidade da participação de advogados, onde os 
juízes precisariam decidir o rumo das peças. Em ambos 
os casos, os juízes não questionaram a veracidade da 
participação dos Espíritos.

A vida após a morte biológica já era aceita 
por alguns, mas ainda precisava ser documentada de 
forma irretocável. E Allan Kardec, em O evangelho 
segundo o espiritismo, na sua introdução, traz um item 
que fala sobre a “Autoridade da Doutrina Espírita”. 
Trata-se de um documento de impressionante valor 
argumentativo, que fortalece a quem quiser fazer 
uso dos instrumentos que a Doutrina proporciona 
ao mundo, seja no valor das revelações apresentadas, 
seja no cuidado para com os embusteiros. 

Graças à qualidade do trabalho do codificador, 
temos, hoje, inúmeros casos onde as psicografias são 
tratadas pela justiça, como qualquer outro material que 

possa ser elegível a provas de valor legal, assegurando 
ao acusado, o princípio pátrio da ampla defesa e do 
contraditório.

Não se despreza o fato dessas provas virem 
por um intercâmbio mediúnico, mas poderão ser 
recusadas, caso não contribuam para com a análise 
dos fatos, assim como vários recursos são rejeitados, 
quando não devidamente qualificados, quanto à sua 
constitucionalidade, moralidade e legalidade

Sugestão de atividades para os 
Evangelizadores:

Uma atividade interessante seria dramatizar um 
dos casos apresentados. As próprias crianças poderiam 
escrever o roteiro da peça, definindo os personagens. 
Teríamos o juiz, os advogados de ambas as partes. Mas 
o interessante seria a descrição da argumentação.

Um dos advogados poderia perguntar, seguindo a 
orientação de Kardec:

“Considerando essas duas possibilidades – do 
espírito estar vinculado ou a uma pessoa, ou a um lugar 
-, no primeiro caso a responsabilidade é daquele que 
está morando no imóvel alugado, e no segundo, daquele 
que é dono do imóvel e escondeu do cliente o fato de 
tais manifestações”

Assim o advogado perguntaria ao seu cliente 
se as manifestações já haviam acontecido em outra 
residência dele. Em seguida perguntaria ao acusado se 
as manifestações já haviam ocorrido antes naquele local.

E o restante do enredo ficaria por conta da 
criatividade da turma.

Após a dramatização, ou mesmo em 
outra reunião caso o tempo não comportasse, o 
Educador poderia trazer questões instigantes como: 



Questões de Espiritismo Legal

• Se você encontrasse um castelo sendo 
vendido a um preço baratinho e você tivesse 
esse dinheiro, você compraria?

• E se você descobrisse que o castelo está 
cheio de espíritos se manifestando, o que você 
faria?

Após essas perguntas provocativas, o 
Evangelizador poderia reforçar com as crianças 
e jovens, que as manifestações espíritas são reais 
e estão em toda parte. Elas podem acontecer de 
forma ostensiva, mas também de forma sutil, 
em mínimas ocorrências do dia a dia. É preciso 
ter olhos de ver.

Em seguida pediria que as crianças 
relacionassem situações onde eles acham que 

há interferência dos Espíritos nas vidas das 
pessoas. O Educador poderia auxiliar caso eles 
tivessem dificuldade de trazer exemplos.

Por fim poderia concluir que cada vez 
mais os temas Espíritas aparecem nos filmes 
e no contexto de vida das pessoas. Tanto das 
manifestações deles como da sobrevivência da 
alma e da reencarnação. 

Também traria a reflexão de como somos 
felizes e até privilegiados pelo fato de sabermos 
a ciência espírita e as implicações de tudo isso 
em nosso destino e nossa felicidade. Cabe-nos 
agora perceber também a responsabilidade que 
temos diante de tudo isso.

Confira outras histórias da Revista Espírita Adaptada e 
Ilustrada nas edições anteriores do Dirigente Espírita

O Espírito Batedor de 
Bergzabern - Parte 2
Dirigente Espírita, Edição 189

O Espírito Batedor de 
Bergzabern - Parte 1
Dirigente Espírita, Edição 187

Um Aviso de 
Além-túmulo

Dirigente Espírita, Edição 188
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