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Todos os dias a experiência vem nos confirmar que as dificuldades e 
as decepções que muitos encontram na prática do Espiritismo têm a sua 
origem na falta de conhecimento dos princípios desta Ciência. Sentimo-nos 
felizes ao constatar que o trabalho que realizamos, para prevenir seus segui-
dores contra os perigos do aprendizado, produziu seus frutos e que muitos 
puderam evitá-los, graças à leitura atenta desta obra.

Um desejo muito natural, entre as pessoas que se dedicam ao Espiritis-
mo, é o de poderem se comunicar, elas mesmas, com os Espíritos. Esta obra 
tem por objetivo ajudá-las a conseguir essa comunicação, permitindo que 
aproveitem o resultado de nossos longos e laboriosos estudos. Aquele que 
julgasse que, para se tornar perito na Ciência Espírita, basta saber colocar 
os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar ou segurar um lápis para que ele 
escreva, estaria formando uma ideia muito falsa.

Aquele que acreditasse encontrar nesta obra uma receita universal e 
infalível para formar médiuns, também se enganaria. Embora cada um traga 
em si o gérmen das qualidades necessárias para se tornar médium, essas qua-
lidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento depende 
de causas que ninguém pode provocar à sua vontade.

Os indivíduos que não têm vocação para poesia, pintura e música não 
se tornam poetas, pintores e músicos apenas porque conhecem as regras 
destas artes. Essas regras servem apenas para guiar aqueles que já possuem 
talento natural para elas. O mesmo acontece com o nosso trabalho; o seu 
objetivo é indicar os meios para desenvolver a faculdade mediúnica em quem 
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já a possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o 
seu emprego para que ela seja utilizada da maneira mais proveitosa possível. 
Mas esse não é o único objetivo desta obra. 

Ao lado dos médiuns propriamente ditos, aumenta diariamente o nú-
mero de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Orientá-las 
em suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontra-
rão por se tratar de uma Ciência nova, ensinar-lhes a maneira de como se 
comunicar com os Espíritos para que obtenham boas comunicações, tudo 
isso é o conjunto de medidas que devemos adotar, sob pena de fazermos um 
trabalho incompleto. 

Assim, ninguém se surpreenda se encontrar em nosso trabalho instru-
ções que, à primeira vista, podem parecer descabidas. A experiência mostra-
rá que são instruções úteis. Aquele que estudar cuidadosamente este livro 
compreenderá melhor os fatos que vier a observar, e a linguagem de alguns 
Espíritos lhe parecerá bem menos estranha. Na prática, esta obra não se 
destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que estão em con-
dições de observar os fenômenos espíritas.

Algumas pessoas gostariam que tivéssemos publicado um manual prá-
tico, bem mais resumido, contendo em poucas palavras a indicação dos pro-
cedimentos que devem ser empregados para se comunicar com os  Espíritos. 
Elas pensam que um livro dessa natureza, mais barato, poderia ser difun-
dido em profusão e representaria um poderoso meio de propaganda, pela 
multiplicação do número de médiuns. Entendemos que semelhante obra 
seria mais nociva do que útil, ao menos por enquanto.

A prática do Espiritismo é difícil e nem sempre está isenta de contra-
tempos, que só um estudo sério e completo pode prevenir. Temos medo 
de que uma explicação muito resumida provoque experiências feitas com 
leviandade, nas quais seus experimentadores possam ter motivos para se ar-
repender; são atitudes inconvenientes e imprudentes, com as quais não se deve 
brincar. Acreditamos prestar um mau serviço colocando-as à disposição do 
primeiro irresponsável que achasse divertido conversar com os mortos. Di-
rigimo-nos às pessoas que veem no Espiritismo um objetivo sério, que com-
preendem toda a sua importância e que não fazem das comunicações com o 
Mundo Invisível um mero passatempo. 

Chegamos a publicar uma Instrução Prática com o objetivo de guiar os 
médiuns: essa obra encontra-se hoje esgotada e, embora feita com um ob-
jetivo eminentemente elucidativo e sério, não vamos reimprimi-la, porque 
não a consideramos ainda bastante completa para esclarecer acerca de todas 
as dificuldades que podem ser encontradas. Vamos substituí-la por esta, na 
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qual reunimos todos os dados de uma longa experiência e que um estu-
do consciencioso nos permitiu colher. Esperamos que O Livro dos Médiuns 
contribua para dar ao Espiritismo o caráter sério que constitui a sua essência 
e para evitar que vejam nele uma ocupação fútil e divertida.

A essas considerações ainda acrescentaremos outra, muito importante: 
a má impressão que causa nos iniciantes e nas pessoas de má vontade a visão 
de experiências feitas com leviandade e sem conhecimento de causa. Essas 
experiências têm o inconveniente de dar uma ideia muito falsa acerca do 
mundo dos Espíritos e de se prestarem à zombaria e à crítica, quase sempre 
procedentes. É por isso que os incrédulos raramente saem dessas reuniões 
convertidos e dispostos a enxergar algo de sério no Espiritismo. A igno-
rância e a leviandade de certos médiuns têm causado, na opinião de muita 
gente, mais prejuízos do que se imagina.

O Espiritismo progrediu bastante nesses últimos anos; mas, desde que 
entrou no caminho filosófico, seu progresso foi imenso, porque ele passou a 
ser apreciado pelas pessoas esclarecidas. Hoje, deixou de ser visto como um 
espetáculo; é uma doutrina da qual não riem mais aqueles que zombavam 
das mesas girantes. Com os nossos esforços para conduzir e manter o Espi-
ritismo nesse terreno, temos a convicção de que lhe conquistaremos mais 
seguidores úteis, do que provocando, sem qualquer critério, manifestações 
que se prestariam a abusos. Temos a prova disso todos os dias pelo número 
dos que se tornam espíritas, pela simples leitura de O Livro dos Espíritos. 

Após a exposição do aspecto filosófico da Ciência Espírita, em O Livro 
dos Espíritos, apresentamos nesta obra a sua parte prática, para uso daqueles 
que desejam se ocupar com as manifestações, seja por iniciativa própria, seja 
pela observação de experiências alheias. Nela, trataremos das dificuldades 
que podem ser encontradas e dos meios que devem ser utilizados para evi-
tá-las. 

O Livro dos Espíritos e O Livro dos Médiuns, embora sendo a continua-
ção um do outro, são até certo ponto independentes. Mas, para aquele que 
quiser se ocupar seriamente com o assunto, aconselhamos que leia primeiro 
O Livro dos Espíritos, porque ele contém os princípios fundamentais, sem os 
quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra.

Alterações importantes foram introduzidas nesta segunda edição de O 
Livro dos Médiuns, e ela ficou muito mais completa do que a primeira. Os 
próprios Espíritos, com um cuidado muito especial, fizeram a correção e lhe 
acrescentaram um grande número de observações e de instruções do mais 
alto interesse. Como eles revisaram tudo, aprovando-a ou modificando-a à 
sua vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles, porque 
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a intervenção dos Espíritos não se limitou apenas a alguns artigos que assi-
naram. 

 Somente citamos os nomes de alguns Espíritos quando isso nos pa-
receu necessário, para caracterizar alguns textos mais extensos ditados por 
eles mesmos. De outra forma, seria necessário citá-los quase que em todas as 
páginas, principalmente nas respostas dadas às nossas perguntas, providên-
cia que nos pareceu inútil. Nesses assuntos, como se sabe, os nomes pouco 
importam. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda aos obje-
tivos a que nos propusemos.

Como acrescentamos muitas coisas, muitos capítulos inteiros, suprimi-
mos alguns artigos que ficariam em duplicidade, entre eles o que tratava da 
“Escala Espírita”, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos 
igualmente do “Vocabulário Espírita” aquilo que não se ajustava bem ao ob-
jetivo desta obra, substituindo com vantagem o que foi excluído por coisas 
mais práticas.

Além do mais, esse “Vocabulário Espírita” não estava completo e pre-
tendemos publicá-lo mais tarde, separadamente, sob o formato de um pe-
queno dicionário de Filosofia Espírita. Conservamos nesta edição apenas as 
palavras novas ou específicas, relativas ao assunto com o qual nos ocupamos. 
Depois da segunda edição, o texto de O Livro dos Médiuns não sofreu mais 
alterações.

Observações
Espiritismo: Doutrina codificada por Allan Kardec (1804–1869). Baseia-

se nos ensinamentos morais de Jesus, na existência dos Espíritos, nas suas mani-
festações e na possibilidade de eles se comunicarem com os homens. Ensina que 
para chegar à perfeição, que é o objetivo de todo Espírito, é necessário reencar-
nar diversas vezes. Trata também da existência dos diversos mundos habitados 
e da evolução desses mundos, conforme instruções que o próprio Codificador 
recebeu dos Espíritos.

 Espírito: Segundo a Doutrina Espírita, os Espíritos são os seres inteligen-
tes da Criação, que vivem no Universo, fora do mundo material, e constituem 
o que chamamos de o “mundo invisível”. São as almas dos homens que viveram 
na Terra ou em outros orbes e que deixaram o seu corpo físico. 
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1. A dúvida em relação à existência dos Espíritos tem como causa prin-
cipal o desconhecimento quanto à sua verdadeira natureza. Geralmente, os 
Espíritos são imaginados como seres à parte da Criação, cuja necessidade 
não está demonstrada.

Muitas pessoas só os conhecem pelos contos fantásticos que ouviram 
na infância, mais ou menos como aquelas que só conhecem a História pelos 
romances. Não procuram saber se esses contos, desprovidos dos acessórios 
ridículos, possuem ou não algum fundo de verdade. Essas pessoas só se dei-
xam impressionar pelo lado absurdo que esses contos trazem. Não se dão 
ao trabalho de quebrar a casca da noz para descobrir a amêndoa. Assim, re-
jeitam toda a História, como fazem os religiosos que, chocados com alguns 
abusos, afastam-se da Religião.

Seja qual for a ideia que se faça dos Espíritos, a crença na existência 
deles decorre necessariamente do fato de haver um princípio inteligente no 
Universo, além da matéria. A crença nos Espíritos é incompatível com a 
negação absoluta de que existe um princípio inteligente no Universo, além 
da matéria. Sendo assim, adotamos como ponto de partida a existência, a 
sobrevivência e a individualidade da alma, cuja demonstração teórica e dog-
mática está a cargo do Espiritualismo, e a demonstração experimental está 
a cargo do Espiritismo. Deixemos de lado, por alguns instantes, as mani-
festações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a que 
consequências chegaremos.

Observação 
Raciocinar por indução – É o método de raciocínio que utiliza certos 

fatos conhecidos, mediante observação, para chegar a uma conclusão genérica. 
É uma consequência tirada dos fatos que se examinam. Exemplo: Pedro joga 
basquete e é alto; portanto, todo jogador de basquete é alto.

ExIstEm EspírItos?

CAPÍTULO 1
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2. A partir do momento em que se admite a existência da alma e a sua 
individualidade após a morte, é preciso admitir também que:

1º - A natureza da alma é diferente da natureza do corpo físico, pois, ao 
separar-se dele, ela deixa de ter as propriedades que são específicas ao corpo.

2º - A alma tem consciência de si mesma, pois lhe atribuímos a capa-
cidade de ser feliz ou infeliz. Do contrário, seria um ser inerte e de nada 
valeria para nós possuí-la.

Admitindo isso, é claro que esta alma tem que ir para algum lugar após 
a morte. Mas o que acontece com ela e para onde ela vai?

Segundo a crença popular, ela vai para o Céu ou para o Inferno. Mas 
onde ficam o Céu e o Inferno? Antigamente se dizia que o Céu ficava em 
cima e o Inferno embaixo. Entretanto, o que significa o alto e o baixo no 
Universo, uma vez que sabemos que a Terra é redonda e os astros giram, 
fazendo com que o que está em cima, doze horas depois, esteja embaixo? 
O que significa o infinito do espaço no qual o olhar mergulha a distâncias 
incomensuráveis?

É verdade que por lugares baixos também se designam as profundezas 
da Terra. Mas o que são hoje essas profundezas, depois que a Geologia as 
pesquisou? O que são igualmente essas esferas concêntricas chamadas céu 
de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro do 
Universo? Que o nosso próprio Sol não é o único e que existem milhões de 
sóis que brilham no espaço, sendo cada um deles o centro de um turbilhão 
de planetas? 

A que ficou reduzida a importância da Terra, perdida nessa imensidão? 
Graças a que privilégio injustificável este imperceptível grão de areia, que 
não se distingue pelo seu tamanho, nem pela sua posição, nem por um papel 
particular no Universo, seria o único planeta povoado por seres racionais? 
A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito e tudo nos diz que 
outros mundos também são habitados.

Assim, se existem outros mundos habitados, eles também fornecem 
seus contingentes para o mundo das almas. Então, voltamos a perguntar: 
Em que se tornam as almas, depois da morte do corpo, e para onde elas vão? 
A Astronomia e a Geologia destruíram as moradas que lhes estavam des-
tinadas, ao entenderem que só na Terra existe vida. Entretanto, a teoria tão 
racional, da pluralidade dos mundos habitados, multiplicou essas moradas 
ao infinito.

Não havendo concordância entre a doutrina que estabelece um lugar de-
terminado para as almas e os dados da Ciência, temos que aceitar outra dou-
trina mais lógica. Essa outra doutrina não lhes marca um lugar  determinado 
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e circunscrito, mas indica como morada para a alma o espaço universal. É 
todo um mundo invisível, no meio do qual vivemos, que nos cerca e nos en-
volve incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa 
que não esteja de acordo com a razão? De modo algum; ao contrário, tudo 
nos diz que não pode ser de outra maneira.

Mas, então, em que se transformam as penas e as recompensas futuras, 
se as almas não vão para um lugar determinado? Observem que a ideia des-
sas penas e recompensas é tão absurda, que dá motivo à incredulidade. Di-
gam, em vez disso, que as almas desfrutam de sua felicidade ou sofrem suas 
penas em seu próprio íntimo; que a sua sorte está subordinada ao seu estado 
moral; que a reunião das almas boas e simpáticas constitui para elas uma 
fonte de felicidade; que, de acordo com o grau de depuração que tenham 
alcançado, elas penetram e entreveem coisas inacessíveis às almas grosseiras, 
e todos compreenderão sem dificuldade. 

Digam, ainda, que as almas só chegam ao grau supremo da perfeição 
pelos esforços que fazem para se melhorarem e depois que passam por uma 
série de provas que servem para a sua purificação; que os anjos são almas que 
alcançaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir, desde 
que tenham boa vontade; que os anjos são os mensageiros de Deus, encar-
regados de zelar pela execução de Seus desígnios em todo o Universo; que 
eles sentem-se felizes por desempenhar essas missões gloriosas, e estaremos 
dando à felicidade deles um objetivo útil e mais atraente do que o de uma 
contemplação perpétua, que não seria outra coisa senão uma inutilidade 
perpétua. 

Digam, finalmente, que os demônios são simplesmente as almas dos 
homens maus, que ainda não se purificaram, mas que podem, como todas 
as outras, chegar à perfeição, e isso estará mais de acordo com a justiça e a 
bondade de Deus, do que a doutrina que apresenta os seres criados para o 
mal e a ele perpetuamente destinados. Eis o que a razão mais severa, a lógica 
mais rigorosa, o bom senso, podem admitir.

As almas que povoam o espaço são justamente aquilo que chamamos 
de Espíritos. Assim, os Espíritos são apenas as almas dos homens, sem o seu 
corpo físico. Se os Espíritos fossem seres à parte da Criação, sua existên-
cia seria incerta. Portanto, se admitirmos a existência das almas, temos que 
admitir também a existência dos Espíritos, que nada mais são do que as 
próprias almas. Se admitirmos que as almas estão por toda parte, é preciso 
admitir que os Espíritos também estão. Desse modo, não podemos negar a 
existência dos Espíritos sem negar a existência das almas.
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Observações 
Esferas concêntricas – Antigamente se acreditava que a Terra fosse o cen-

tro do Universo; os Céus ficavam nas esferas mais superiores e, por isso, mais 
iluminadas, e as trevas ou o Inferno, nas esferas mais inferiores, ou melhor, 
dentro da Terra, em direção ao centro. Na Divina Comédia, Dante Alighieri 
(1265-1321) utiliza o modelo do mundo com nove esferas; é a doutrina da 
localização das almas, circunscritas pelas esferas.

A Astronomia e a Geologia destruíram as moradas que estavam destina-
das à alma – Aqui é preciso entender essa afirmação em seu sentido figurado, 
ou seja, a Astronomia, ao estudar os astros, não encontrou nenhum que tivesse 
vida similar à da Terra, e a Geologia, ao estudar as camadas geológicas do pla-
neta, também não encontrou a alma.

3. Na verdade, a teoria que admite a existência da alma e a sua indi-
vidualidade após a morte é apenas uma teoria mais racional do que aquela 
que lhe é contrária. Contudo, já é admirável uma teoria que nem a razão e 
nem a ciência contradizem. Além disso, ela é confirmada pelos fatos e tem 
a aprovação do raciocínio e da experiência. Encontramos esses fatos nos fe-
nômenos das manifestações espíritas, que são a prova evidente da existência 
e da sobrevivência da alma. 

Para muitas pessoas, a crença se resume nisso; elas acreditam na exis-
tência das almas e, consequentemente, na dos Espíritos, mas negam a possi-
bilidade de nos comunicarmos com eles; elas dizem que seres imateriais não 
podem agir sobre a matéria. Essa dúvida tem como causa o desconhecimen-
to da verdadeira natureza dos Espíritos, da qual, em geral, se faz uma ideia 
muito falsa, ao considerá-los seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não 
é verdade.

Primeiramente, vamos imaginar o Espírito em sua união com o corpo. 
O Espírito é o ser principal, pois é o ser que pensa e sobrevive. O corpo não 
passa de um acessório do Espírito, um envoltório, uma vestimenta que ele 
abandona quando dela não mais precisa. Além do envoltório material, que 
é o nosso corpo físico, o Espírito tem um segundo envoltório, semimaterial, 
que se liga ao primeiro. Por ocasião da morte, o Espírito abandona o corpo fí-
sico, mas não abandona o segundo envoltório, que chamamos de perispírito. 

Este envoltório semimaterial, que possui a mesma forma do corpo fí-
sico, constitui para o Espírito um corpo fluídico, vaporoso, mas que, pelo 
fato de ser invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de possuir 
algumas das propriedades da matéria. Portanto, o Espírito não é um ponto, 
uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual só falta ser visível 
e palpável para se assemelhar às criaturas humanas. 
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Por que, então, o Espírito não agiria sobre a matéria? Pelo fato de ser 
fluídico o seu corpo? Mas não é entre os fluidos mais rarefeitos, aqueles que 
são imponderáveis, como a eletricidade, por exemplo, que o homem encon-
tra os seus motores mais potentes? A luz imponderável não exerce uma ação 
química sobre a matéria ponderável? Não conhecemos a natureza íntima 
do perispírito; vamos imaginar que ele seja formado de matéria elétrica, ou 
de outra tão sutil quanto ela; por que então o perispírito não teria a mesma 
propriedade da matéria rarefeita, quando dirigido por uma vontade?

Observação
Ponderabilidade – É a possibilidade que se tem de pesar, medir ou quan-

tificar um objeto material qualquer. 

4. A existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da ou-
tra, constituem a base do Espiritismo. Antes de iniciarmos qualquer discus-
são espírita, precisamos saber se o leitor admite essa base. Se ele responder 
negativamente às seguintes perguntas: 

Você acredita em Deus?
Acredita que possui uma alma?
Acredita na sobrevivência da alma após a morte? 
Ou se ele responder simplesmente: “Não sei; gostaria que fosse assim, 

mas não estou certo disso”, o que, quase sempre, equivale a uma negação 
polida, disfarçada sob uma forma menos contundente, para evitar ferir mui-
to bruscamente aquilo que ele chama de preconceitos respeitáveis, seria inútil 
prosseguir. 

Seria o mesmo que querer demonstrar as propriedades da luz a um 
cego que não admitisse a sua existência. Porque, definitivamente, as mani-
festações espíritas não passam de efeitos das propriedades da alma. Assim, 
com pessoas que possuam esta espécie de dúvida, é necessário seguir uma 
ordem diferente de ideias, se não quisermos perder tempo. 

Se a base da Doutrina Espírita for admitida, não como uma simples 
probabilidade, mas como algo verdadeiro, incontestável, a existência dos Es-
píritos será uma decorrência natural dessa base.

5. Resta saber, agora, se o Espírito pode comunicar-se com o homem, 
se pode trocar ideias com ele. Mas por que não poderia? O homem não é 
um Espírito aprisionado em um corpo físico? Por que o Espírito livre não 
poderia se comunicar com o Espírito que está aprisionado ao corpo? O ho-
mem livre não pode se comunicar com um prisioneiro?
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Desde que se admita a sobrevivência da alma, será racional não admitir 
a sobrevivência das afeições? Uma vez que as almas estão por toda parte, não 
é natural acreditar que aquela que nos amou durante a sua vida na Terra 
venha para perto de nós e queira comunicar-se conosco, utilizando-se para 
isso dos meios que estão à sua disposição?

Enquanto estava “viva”, a alma não agia sobre o seu corpo físico? Não 
era ela quem lhe dirigia os movimentos? Por que razão a alma não poderia, 
após a sua morte, usar o corpo de um Espírito encarnado para manifestar 
o seu pensamento? Um mudo não se utiliza de uma pessoa que fala para se 
fazer compreender?

6. Deixemos de lado, por alguns instantes, os fatos que, para nós, tor-
nam incontestável a realidade dessa comunicação. Entretanto, vamos ad-
mitir a comunicação apenas como hipótese. Pedimos aos incrédulos que 
nos provem, não através de uma simples negação, visto que suas opiniões 
pessoais não constituem Lei, mas por meio de razões categóricas, que não 
possam ser contestadas, que essa comunicação não é possível.

Vamos nos colocar no terreno em que os incrédulos se colocam, uma 
vez que eles desejam apreciar os fatos espíritas com o auxílio das Leis ma-
teriais. Que eles tirem desse arsenal científico alguma prova matemática, 
física, química, mecânica, fisiológica, demonstrando por A mais B, sempre 
partindo do princípio da existência da alma e da sua sobrevivência, que:

1º - O ser pensante que existe em nós, durante a vida na Terra, não 
deve mais pensar após a morte;

2º - Se o Espírito desencarnado continua a pensar, não deve mais pen-
sar naqueles a quem amou;

3º - Se o Espírito desencarnado continua a pensar naqueles a quem 
amou, não deve mais querer se comunicar com eles;

4º - Se o Espírito desencarnado pode estar em toda parte, não pode 
estar ao nosso lado;

5º - Se o Espírito desencarnado está ao nosso lado, não pode comuni-
car-se conosco;

6º - O Espírito desencarnado, por meio do seu corpo fluídico, não 
pode agir sobre a matéria inerte;

7º - Se o Espírito desencarnado pode agir sobre a matéria inerte, não 
pode agir sobre um ser animado.

8º - Se o Espírito desencarnado pode agir sobre um ser animado, não 
pode dirigir a sua mão para fazê-lo escrever;
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9º - Se o Espírito desencarnado pode fazer esse ser animado escrever, 
não lhe pode responder às perguntas e nem lhe transmitir os seus pensa-
mentos.

Quando os adversários do Espiritismo nos demonstrarem que isso é 
impossível, por meio de razões tão evidentes como aquelas apresentadas por 
Galileu para provar que não é o Sol que gira em torno da Terra, então po-
deremos dizer que as suas dúvidas têm fundamento. Infelizmente, até hoje, 
toda a argumentação daquele que é incrédulo se resume nestas palavras: Não 
acredito, logo isto é impossível.

Os incrédulos dirão que cabe a nós provar a realidade das manifesta-
ções; nós já provamos a sua veracidade pelos fatos e pelo raciocínio; se eles 
não aceitam os fatos e nem o raciocínio, se eles negam até mesmo o que 
veem, compete a eles provar que o nosso entendimento é falso e que os fatos 
espíritas são impossíveis.


