


 Ferdinando era um rapaz bem instruído, muito bem-educado, com 
um jeito suave e bom com as pessoas. Entretanto era um pouco fraco e in-
deciso, tornou-se médium psicógrafo com bastante rapidez.

Acontece, porém, que um Espírito havia se apoderado dele – uma verdadei-
ra obsessão. O jovem escrevia sem parar. Não podia ver um lápis e imedia-
tamente começava a escrever freneticamente, preenchendo várias páginas 
em poucos minutos. Se faltasse o lápis, imaginava escrever com os dedos 
no lugar que estivesse, na rua, nas paredes, nas portas...



 Ele ditava coisas bem estranhas, do tipo: “ – O homem é composto de 

três coisas: o homem, o Espírito bom e o Espírito mau. Todos vocês têm 

o Espírito mau, que está ligado ao corpo por 

laços materiais. Para expulsar o Espírito mau, 

é necessário romper esses laços e, para isso, é 

preciso enfraquecer o corpo. Quando este se en-

contra suficientemente enfraquecido, o laço se 

parte e o Espírito mau o abandona, permane-

cendo apenas o bom.”



	 Em	consequência	dessa	bela	teoria,	fizeram-no	jejuar	durante	cinco	
dias	consecutivos	e	ficar	acordado	à	noite.

Quando	ficou	exausto,	o	Espírito	falou:	

“ – Agora a coisa está feita e o laço rompido; teu Espírito mau partiu 
e ficamos apenas nós, em quem deves crer sem reserva.” 

E ele, convencido de que seu Espírito mau havia fugido, acreditava cega-

mente em todas as suas palavras.

O	jovem	havia	ficado	de	tal	forma	dominado	que	se	lhe	tivessem	dito	

“ – Jogue-se na água”, ou “ – Dê cambalhotas”, ele o teria feito.

Isso se tornou uma subjugação.

Uma outra orientação que recebeu desse Espírito foi:



“ – É necessário orar e jejuar durante vários dias, uns mais, outros me-

nos; o jejum enfraquece os laços que existem entre o eu e um demônio par-

ticular ligado a cada ser humano. Esse demônio está ligado a cada pessoa 

pelo envoltório que une o corpo e 

a alma. 

Enfraquecido pela ausência de 

nutrição, o envoltório permi-

te que os Espíritos arranquem 

aquele demônio. Então Jesus 

desce ao coração da pessoa 

possessa, em lugar do Espíri-

to mau. Esse estado de possuir 

Jesus em si é o único meio de al-

cançar toda a verdade e muitas 

outras coisas.

Quando a pessoa conseguiu 

substituir o demônio por Jesus, 

ainda não possui a verdade. 

Para tê-la, é preciso crer; Deus 

jamais dá a verdade aos que du-

vidam: seria fazer algo inútil e 

Deus nada faz em vão. Como a maior parte dos médiuns novatos duvida 

do que diz ou escreve, os Espíritos bons são forçados, lamentavelmente e 

por ordem formal de Deus, a mentir, e podem mentir enquanto o médium 

não esteja convencido; mas, vindo a crer firmemente numa dessas men-

tiras, os Espíritos elevados se apressam em revelar os segredos do céu: 

a verdade completa dissipa num instante essa nuvem de erros com que 

tinham sido forçados a envolver seu protegido.



Chegado a esse ponto, nada mais tem o médium a temer; os Espíritos 
bons jamais o deixarão. Todavia, que não acredite ter sempre a verdade, 
e nada mais que a verdade. Seja para o experimentar, seja para o punir 
de suas faltas passadas, seja ainda para o castigar por perguntas egoís-
tas ou curiosas, infligindo-lhe correções físicas e morais, os Espíritos bons 
vêm atormentá-lo por ordem de Deus. 

Muitas vezes esses Espíritos elevados se queixam da triste missão que de-
sempenham: um pai persegue o filho durante semanas inteiras, um ami-
go ao seu amigo, tudo para maior felicidade do médium. Então os nobres 
Espíritos dizem loucuras, blasfêmias e até torpezas. 

É necessário que o médium 
seja firme e diga: Vocês es-
tão me tentando; sei que 
me encontro entre mãos 
caridosas de Espíritos ter-
nos e afetuosos; que os 
maus já não podem apro-
ximar-se de mim. Boas al-
mas, que me atormentam, 
não me impeçam de crer 
no que me disseram e no 
que ainda dirão.

“Os católicos expulsam mais facilmente o demônio [esse jovem médium 
era protestante] porque por um instante ele se afastou no dia do batismo. 
Os católicos são julgados pelo Cristo e os outros por Deus; é preferível ser 
julgado pelo Cristo. Erram os protestantes em não admitir isso: assim, é 
necessário que te tornes católico o mais cedo possível; enquanto 
esperas, vai tomar água benta: será o teu batismo.”



 Pedimos a esse jovem que nos es-
crevesse essa história e nos fornecesse o 
próprio	 texto	que	 lhe	haviam	sido	dita-
dos. Transcrevendo-os, ...

... És Shakespeare reencarnado. Shakes-
peare não é tua Bíblia ? [O Sr. Ferdi-
nando conhece perfeitamente o inglês e 
se compraz na leitura das obras-primas 
dessa língua].

No dia seguinte escreve: Tu és Satã.

... “Maria vem ver-te; ... Serás o rei da 
Polônia; ... Esta lição fará a ciência es-
pírita dar um grande passo. ... Dize isso 
a Kardec.”

Entre	outras	coisas,	fizeram-no	desenhar	um	edifício,	cujas	dimensões	eram	
de	tal	monta	que	as	folhas	de	papel,	coladas	umas	às	outras,	ocupariam	a	
altura	de	dois	pavimentos.	Todavia,	no	meio	de	todas	essas	extravagâncias,	
era fácil reconhecer um Espírito bom que lutava, fazendo de quando em 
quando ouvir algumas palavras boas para desmentir os absurdos do outro; 
havia, evidentemente, um combate, mas a luta era desigual.

O moço estava de tal forma subjugado, que sobre ele era impotente a voz 
da razão.



O Espírito de seu pai fez-lhe escre-
ver especialmente isso:

“Sim, meu filho, coragem! Sofres 

uma rude prova que será para o 

teu bem, no futuro; infelizmente, 

neste momento, nada posso fazer 

para te libertar e isto me custa 

bastante. Vai ver Allan Kardec; 

escuta-o; ele te salvará.”

Realmente, o Sr. Ferdinando veio procurar-me e contou-me sua história. 

Fiz com que escrevesse diante de mim e, desde logo reconheci a influência 

perniciosa sob a qual se achava submetido, seja pelas palavras, seja por 

certos sinais materiais que a experiência dá a conhecer e que não nos po-

dem enganar.



Voltou diversas vezes; empreguei toda a minha força de vontade para cha-
mar os Espíritos bons por seu intermédio, toda a minha retórica para pro-
var-lhe que era vítima de Espíritos detestáveis; que aquilo que escrevia não 
tinha o menor sentido e, além disso, era profundamente imoral. Para essa 
obra de caridade associei-me a um de meus companheiros mais devotados, 
e aos poucos conseguimos fazer com que escrevesse coisas sensatas. To-
mou seu mau gênio em aversão, repelindo-o voluntariamente toda vez que 
tentava manifestar-se e, pouco a pouco, apenas os Espíritos bons prevale-
ceram.

Para	renunciar	às	suas	ideias,	e	seguindo	conselhos	dos	Espíritos,	entre-
gou-se	completamente	a	um	rude	trabalho,	que	não	lhe	deixa-

va	tempo	para	ouvir	as	sugestões	más.	O	próprio	Dillois	
acabou	por	confessar-se	vencido,	exprimindo	o	desejo	
de	melhorar-se	numa	nova	existência;	 confessou	o	
mal	que	tinha	tentado	fazer	e	deu	demonstrações	de	
arrependimento. A luta foi longa, penosa, e ofere-
ceu particularidades realmente curiosas para o ob-

servador. Hoje, o Sr. Ferdinando sente-se libertado 
e é feliz; parece que se livrou de um fardo. Recuperou 

a alegria e nos agradece pelo serviço que lhe prestamos.



O Obsessor de Ferdinando

Comentários aos Pais e Evangelizadores

Existe um tema muito importante que se 
destaca na história “Obsediados e subjugados”, 
é com relação aos cuidados que devemos ter 
diante das comunicações com os espíritos. Essa 
foi sempre uma preocupação de Kardec pelas 
consequências que podem acontecer. No caso em 
questão há um desdobramento mais impactante 
pela ocorrência de uma obsessão e subjugação.

Sobre o que vem a ser obsessão, trouxemos 
a seguinte definição contida no livro “O Evangelho 
Segundo o Espiritismo”, de Allan Kardec , Cap XXVIII, 
coletânea de preces espíritas:

“A obsessão é a ação persistente que um Espírito mau 
exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito 
diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores 
perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das 
faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas.”

E, em “O Livro dos Médiuns”, do mesmo autor, 
iremos encontrar no cap. XXIII - Obsessão, os seguintes 
ensinamentos.

“237. Entre as dificuldades que a prática do 
Espiritismo pode apresentar, devemos colocar em 
primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns 
Espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada 
unicamente pelos Espíritos inferiores, que procuram 
dominar, pois os Espíritos bons não impõem nenhum 
constrangimento. Aconselham, combatem a influência 
dos maus e, se não são ouvidos, retiram-se. Os maus, ao 
contrário, agarram-se àqueles a quem podem aprisionar. 
Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o 
Espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira 
criança.”

“A obsessão apresenta características diversas, que é 
preciso distinguir e que resultam do grau do constrangimento e 
da natureza dos efeitos que produz. A palavra obsessão é, de 
certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa esta espécie de 

fenômeno, cujas principais variedades são: a obsessão simples, a 
fascinação e a subjugação.”

Recomendamos assim a leitura completa do 
referido capítulo onde essas variedades da obsessão 
são muito bem explicadas por Kardec e possibilitam ao 
leitor o conhecimento direto na fonte da Doutrina.

Trazendo a reflexão para uma abordagem com 
as crianças e jovens, entendemos que alguns pontos 
importantes se destacam:

1) existe uma ação real de espíritos maus sobre as 
pessoas e que todos nós precisamos nos prevenir. 

2) A gravidade dessa ocorrência está diretamente 
ligada à sintonia com que as pessoas se vinculam a tais 
espíritos. 

3) Essa sintonia se dá pela afinidade de gostos, 
hábitos e pensamentos. 

4) Compete-nos com isso uma postura de 
vigilância e cuidado para não sermos nós mesmos 
vítimas de tais situações.

Considerando que todos nós estamos sujeitos 
a essas ocorrências, independente de sermos médiuns 
ostensivos ou não.

Na história acima são tantos os sinais de que a 
comunicação desse ou desses espíritos eram inferiores, 
que sugerimos como exercício e até como dinâmica 
para a Evangelização que se procure ler e relacionar no 
texto todos os indicativos de se deveria estar em guarda 
com aquelas mensagens mediúnicas. Citaremos abaixo 
alguns desses sinais encontrados no texto para auxiliar a 
construção desse exercício com a turma.

 1) Comportamentos estranhos, mesmo 
bizarros.

“O jovem escrevia sem parar. Não podia 
ver um lápis e imediatamente começava a escrever   
freneticamente, preenchendo várias páginas em poucos 
minutos. Se faltasse o lápis, imaginava escrever com os 
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dedos no lugar que estivesse, na rua, nas paredes, nas 
portas...”

Kardec recomenda como primeiro critério na 
avaliação de uma comunicação, o uso da razão. E, 
precisamos olhar de maneira muito simples e básica. 
Comportamentos esquisitos como esse são um atentado 
à razão.

2) Teorias e sistemas não comprovados (falta 
do Controle Universal do Ensino dos Espíritos)

“O homem é composto de três coisas: o homem, 
o Espírito bom e o Espírito mau. Todos vocês têm 
o Espírito mau, que está ligado ao corpo por laços 
materiais. Para expulsar o Espírito mau, é necessário 
romper esses laços e, para isso, é preciso enfraquecer 
o corpo. Quando este se encontra suficientemente 
enfraquecido, o laço se parte e o Espírito mau o 
abandona, permanecendo apenas o bom.”

Além do fato de ser a opinião de um Espírito 
apenas, o sistema conduzia as pessoas ao risco de sua 
saúde.

“Em consequência dessa bela teoria, fizeram-no 
jejuar durante cinco dias consecutivos e ficar acordado 
à noite.”

3) Os Espíritos Superiores não constrangem 
as pessoas a fazerem os seus desejos

Quando ficou exausto, o Espírito falou: “ – Agora 
a coisa está feita e o laço rompido; teu Espírito mau 
partiu e ficamos apenas nós, em quem deves crer sem 
reserva.” E ele, convencido de que seu Espírito mau 
havia fugido, acreditava cegamente em todas as suas 
palavras.

Em “O Livro dos Médiuns” no capítulo XXIII – 
Obsessão, item 242, iremos encontrar as explicações de 
Allan Kardec:

“Sendo a obsessão, seja qual for o grau em que se apresente, 
resultado de um constrangimento e não podendo este ser exercido 
jamais por um Espírito bom, conclui-se que toda comunicação 
dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece 
nenhuma confiança.”

Esses e outros sinais poderemos encontrar 
na história apresentada, tendo em vista todas as 
esquisitices que o Espírito escreveu através do Médium. 
A experiência de se realizar uma análise crítica de 
comunicações como essa será muito produtiva para 
desenvolver o raciocínio e o discernimento das pessoas.

Feliz da criança e do jovem que pode saber 
dessas coisas antecipadamente pois, uma vez que esteja 
verdadeiramente consciente desses cuidados, isso 
vai privar-lhe de muitos dissabores no trato com os 
Espíritos.


