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Yvonne A. Pereira

Reencarnou em 24/12/1900 na antiga Vila de Santa Tereza 
de Valença, hoje Rio das Flores, sul do estado do Rio de 
Janeiro.

Desencarnou em 9/3/1984.

Foi uma das mais respeitadas médiuns brasileiras, autora 
de romances psicografados bastante conhecidos entre os 
espíritas.



Yvonne A. Pereira
Aos 29  dias  de  nascida  depois  de  um acesso  de  tosse, 
sobreveio  uma  sufocação  que  a  deixou  como  morta 
(catalepsia ou morte aparente). O fenômeno foi fruto dos 
muitos  complexos  que carregava no espírito,  já  que,  na 
última existência terrestre, morrera afogada por suicídio.

Durante 6 horas permaneceu nesse estado. O médico e o 
farmacêutico atestaram morte por sufocação. O velório foi 
preparado. A suposta defunta foi vestida com grinalda e 
vestido  branco  e  azul.  O  caixãozinho  branco  foi 
encomendado.



Yvonne A. Pereira
A mãe se retirou a um aposento, onde fez uma sincera e 
fervorosa prece  a Maria de Nazaré, pedindo para que a 
situação fosse  definida,  pois,  não acreditava que a  filha 
estivesse  morta.  Instantes  depois,  a  criança  acorda  aos 
prantos. Todos os preparativos foram desfeitos. O funeral 
foi cancelado e a vida seguiu seu curso normal.



Yvonne A. Pereira
Aos 4  anos  já  se  comunicava  com os  espíritos,  aos  quais 
considerava pessoas normais encarnadas. 

Duas entidades eram particularmente caras: 

Charles,  a  quem considerava seu pai terreno real,  que foi 
seu  orientador  durante  toda  a  sua  vida  e  atividade 
mediúnica.

Roberto  de  Canalejas,  médico  espanhol  em  meados  do 
século XIX,  por  quem nutria  um profundo afeto  e  com a 
qual  tinha  ligações  espirituais  de  longa  data  e  dívidas  a 
saldar.



Yvonne A. Pereira
Na vida adulta,  manteria  contatos mediúnicos regulares 
com  outras  entidades  não  menos  evoluídas,  como  o 
Bezerra  de  Menezes,  Camilo  Castelo  Branco,  Frederic 
Chopin e outras.



Yvonne A. Pereira
O seu lar era espírita. 

Aos 8 anos teve o primeiro contato com um livro espírita;

Aos 12, o pai deu-lhe de presente "O Evangelho Segundo 
o Espiritismo" e "O Livro dos Espíritos". 

Aos 13 anos começou a frequentar as sessões práticas de 
Espiritismo,  que  muito  a  encantavam,  pois  via  os 
espíritos comunicantes. 



Yvonne A. Pereira
Foi médium psicógrafo e receitista.

Praticou a mediunidade de incorporação e passista. 

Possuía  mediunidade  de  efeitos  físicos,  chegando  a 
realizar sessões de materialização. 

Mais  gostava  do  desdobramento,  incorporação  e 
receituário.

Pôde  entrar  em  contato  com  obsessores,  obsidiados  e 
suicidas, aos quais, devotava um carinho especial.



Yvonne A. Pereira
Foi uma médium independente, que não se submetia aos 
entraves  burocráticos  que  alguns  centros  exercem sobre 
seus trabalhadores, seguia sempre a "Igreja do Alto" e com 
ela exercia a caridade a qualquer hora e a qualquer dia em 
que fosse procurada pelos sofredores.

fonte: http://www.famososquepartiram.com/search/label/Esp%C3%ADrita

http://www.famososquepartiram.com/search/label/Esp%C3%ADrita


O Que Significa Ser Médium?



Mediunidade

✓ A forma mais básica de comunicação entre espíritos;

✓ A mais eficiente:

✓ Não falta sinal;

✓ Não falta luz;

✓ Não precisa instalar antenas;

✓ Não existe modelos de última geração;

✓ Não tem interferência*.



Médium (enquanto função)

Pessoa que pode servir de 
intermediária entre os espíritos e os 

homens.

✓Livro: O Livro dos Médiuns

✓Cap. XXXII:



Médium (enquanto matéria)

✓Livro: Médiuns e Mediunidades

✓Citando o pesquisador Gustavo Geley:

"Os médiuns são pessoas cujos 
elementos constitutivos são 

capazes de, momentaneamente, 
ser descentralizados".

Psiquiatra e pesquisador espírita 
francês  (*1868,  +1924).  Um  dos 
mais  notáveis  pesquisadores  no 
campo das materializações.



Médium (enquanto psique)

Os médiuns são pessoas com 
maior  permeabilidade do 

psiquismo.



Representações da psique

Consciente

Inconsciente



A Natureza da Psique - Jung
§134. A natureza determinada e dirigida dos conteúdos da 
consciência  é  uma  qualidade  que  só  foi  adquirida 
relativamente tarde na história da humanidade... Também 
esta qualidade é frequentemente prejudicada nos pacientes 
neuróticos que se distinguem dos indivíduos normais pelo 
fato  de  que  o  limiar  da  consciência  é  mais  facilmente 
deslocável,  ou,  em  outros  termos:  a  parede  divisória 
situada entre a consciência e o inconsciente é muito mais 
permeável.  O  psicótico,  por  outro  lado,  se  acha 
inteiramente sob o influxo direto do inconsciente.



Médiuns e Mediunidades
Cap. V - Consciência Mediúnica 

Consideram-se normais alguns dos estados de consciência, 
nos  quais  ocorrem  os  fenômenos  habituais,  situando-se 
aqueloutros, os parapsicológicos e os mediúnicos, como de 
natureza patológica. 

A linha  divisória  que  assinala  a  transferência  do  estado 
paranormal para o patológico é muito sutil, dando margem 
à crença de que alguns níveis de consciência mística sejam 
confundidos com distonias esquizofrênicas.



Mediunidade em três níveis
1. Médium como medianeiro: 

• função do médium.
2. Médium  como  descentralização  dos  elementos 

constitutivos: 
• nível material, onde há, ao menos, um afrouxamento 

da ligação perispírito - copo físico.
3. Médium como alto  grau de permeio dos limites  da 

psique: 
• nível mental.



Qual a diferença entre fenômeno 
físico e fenômeno inteligente?



Fenômenos inteligentes (LM - 2˚ Parte - Cap. III)

66. Para uma manifestação ser inteligente,  indispensável 
não é que seja eloquente, espirituosa, ou sábia; basta que 
prove  ser  um  ato  livre  e  voluntário,  exprimindo  uma 
intenção, ou respondendo a um pensamento.



Fenômenos inteligentes (LM - 2˚ Parte - Cap. III)

66. cont.  Decerto, quando uma ventoinha se move, toda 
gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica: 
à  do  vento;  mas,  se  se  reconhecessem  nos  seus 
movimentos  sinais  de  serem  eles  intencionais,  se  ela 
girasse  para  a  direita  ou  para  a  esquerda,  depressa  ou 
devagar, conforme se lhe ordenas-se, forçoso seria admitir-
se,  não  que  a  ventoinha  era  inteligente,  porém,  que 
obedecia a uma inteligência. Isso o que se deu com a mesa.



Qual a diferença entre fenômeno físico e 
fenômeno inteligente?

Fenômenos Inteligentes: 

Fenômenos Físicos: 

Ocorrem na estrutura física do médium.

Ocorrem fora da estrutura física do médium.Nesta sequência de estudos, por “Fenômeno 

Inteligente” serão considerados aqueles que ocorrem 

na estrutura física do médium.



Pelos Caminhos da 
Mediunidade Serena 

Yvonne A. Pereira



Primeira Entrevista
Quando e como começou a psicografar?

YP. Aos doze anos de idade jé eu escrevia impulsionada 
pelos espíritos…

Sentia indomável impulso no braço e atordoamento, sem 
se verificar o transe…

Nunca  procurei  desenvolver  a  mediunidade… 
Apresentou-se  naturalmente  …  procurei  imprimir-lhe  o 
rumo  conveniente,  educando-me  na  moral  evangélica  e 
nas disciplinas recomendadas pela Doutrina Espírita.



O  psicógrafo  interfere  na  qualidade  literária  da 
mensagem?

YP. Médiuns desse tipo (que não interferem) são raros.

O mais comum é haver influência do médium, sobretudo 
quando ele não observa uma disciplina rigorosa e não se 
empenha em bem compreender a mediunidade a fim de 
exercê-la criteriosamente.

Primeira Entrevista



O médium muito intelectualizado, por sua vez, mantendo 
ideias  e  opniões  muito  pessoais  e  preconceitos  às  vezes 
inveterados,  poderá  influir  bastante,  alterando  o 
pensamento da entidade comunicante, produzindo o que 
denominamos de 'enxerto'.

Primeira Entrevista



Animismo



“Tipos” de animismo
1. Manifestação do espírito encarnado quando se encontra 
emancipado;

A. Utilizando um médium;
B. Utilizando sua própria organização física.

2.  Conteúdos  do  inconsciente  do  médium  se  juntam  à 
comunicação. 

A. Parcial;
B. Total.

Atenção: Não estamos falando de mistificação.



Animismo Tipo 1 
e 

Não lembrarmos o que acontece 
durante o período de desdobramento



No desdobramento
A Doutrina nos diz que o espírito não dorme;

Durante o desdobramento, seja natural (sono), mediúnico 
(sonambulismo)  ou  induzido  (por  meio  de  passes),  não 
lembramos dos eventos que vivenciamos;

Por que?

A estrutura psíquica fornece uma 
explicação.



"O sonho é a lembrança do que o Espírito viu durante o 
sono. Notai,  porém, que nem sempre sonhais.  Que quer 
isso dizer? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, 
ou de tudo o que haveis visto, enquanto dormíeis."

LE - questão 402 (resposta parcial)



LE - questão 403
403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos?

“...  Mas,  como  é  pesada  e  grosseira  a  matéria  que  o 
compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que 
o  Espírito  recebeu,  porque  a  este  não  chegaram  por 
intermédio dos órgãos corporais.”



Sujeito secundário

Existência de um 
sujeito secundário.inconsciente

consciente

inconscienteN
ív
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A Natureza da Psique pg 112-115

“Por  definição,  isto  seria  colocar  uma  consciência  no 
inconsciente…”

Intermédio dos órgãos 
corporais



Animismo Tipo 2 
e 

Interferência do médium



“Tipos” de animismo
1.  Manifestação  do  espírito  encarnado  quando  se 
encontra emancipado;

A. Utilizando um médium;
B. Utilizando sua própria organização física.

2.  Conteúdos do inconsciente  do médium se juntam à 
comunicação. 

A. Parcial;
B. Total.

Atenção: Não estamos falando de mistificação.



O Livro dos Médiuns - cap. XIX
223.  6ª  O  espírito,  que  se  comunica  por  um  médium, 
transmite diretamente seu pensamento, ou este tem por 
intermediário o espírito encarnado no médium?

"O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado 
ao corpo que serve para falar  e  por  ser  necessária  uma 
cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam…”



Cadeia de comunicação

Comunicante        Médium          Médium             Ouvinte
                            (espírito)          (corpo)



O Livro dos Médiuns - cap. XIX
223. 7ª O espírito encarnado no médium exerce alguma 
influência  sobre  as  comunicações  que  deva  transmitir, 
provindas de outros espíritos?

"Exerce, porquanto, se estes não lhe são simpáticos, pode 
ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias 
ideias  e  a  seus  pendores;  não  influencia,  porém,  os 
próprios  espíritos,  autores  das  respostas;  constitui-se 
apenas em mau intérprete."

"constitui-se apenas em mau intérprete"



As comunicação devem ser analisadas 
como um sistema comunicante-
médium e não comunicante ou 

médium isoladamente. 



O Livro dos Médiuns - cap. XIX
223. 8ª Será essa a causa da preferência dos espíritos por 
certos médiuns?

"Não  há  outra.  Os  espíritos  procuram  o  intérprete  que 
mais  simpatize  com  eles  e  que  lhes  exprima  com  mais 
exatidão os pensamentos…”

Os médiuns mecânicos serão os melhores?



O Livro dos Médiuns - cap. XIX
223.  9ª Compreende-se que seja assim, tratando-se dos 
médiuns  intuitivos,  porém,  não,  relativamente  aos 
médiuns mecânicos.

"É que ainda não percebeste bem o papel que desempenha 
o  médium.  …  para  uma  comunicação  inteligente,  ele 
precisa  de  um  intermediário  inteligente  e  que  esse 
intermediário é o espírito do médium."



O Livro dos Médiuns - cap. XIX
223. 10ª Dessas explicações resulta, ao que parece, que o 
espírito do médium nunca é completamente passivo?

"É passivo, quando não mistura suas próprias ideias com 
as do espírito que se comunica, mas nunca é inteiramente 
nulo. Seu concurso é sempre indispensável, como o de um 
intermediário,…”
A passividade é uma postura do médium na 

comunicação, não é inerente a nenhum dos 

processos conhecidos.



O médium nunca é passivo
“... o espírito haure, não as suas ideias, porém, os materiais 
de que necessita para exprimi-las, no cérebro do médium e 
que, quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto 
mais fácil será a comunicação.”

Pg. 281 – Nota de rodapé
Nota referente à dissertação dos espíritos
Erasto e Timóteo no item 225 do LM



Segunda Entrevista
Como vê o problema da obsessão atualmente…? E em 
termos de Espiritismo? Como encara as atuais sessões de 
desobsessão?

YP. Creio que a obsessão, na atualidade, é produto, além 
do  comportamento  moral  preexistente,  da  vida 
tumultuada que a humanidade, em geral, vem levando. 

Cremos,  no  entanto,  que  só  mesmo  a  terapia  espírita 
poderá solucioná-la, e, ainda assim, se a ficha cármica de 
seu  portador  contiver  dispositivos  que  prevejam  o 
desfecho favorável, nesse sentido… 



A terapia principal será a do passe, da água fluidificada, e 
das  sessões  especiais.  Esse  trabalho  é  extremamente 
delicado,  necessitando  de  médiuns  especiais,  de 
circunstâncias próprias: não será todo médium que estará 
em condições de receber espíritos obsessores, assim como 
nem todo doutrinador sabe lidar com eles.

Segunda Entrevista



…é  preciso  contar  com  médiuns  aptos  a  trabalhar 
verdadeiramente nesse setor. 

Muitas  vezes,  será  imprescindível  passar  o  obsessor,  do 
obsediado para um médium que esteja presente, como era 
feito  antigamente  e  como ainda se  faz  hoje  em dia,  em 
alguns centros verdadeiramente bem orientados…

…há  sofredores  desse  mal  que  jamais  poderão 
desenvolver-se.

Segunda Entrevista



Durante  a  incorporação  de  espíritos  sofredores,  alguns 
médiuns chegam a gritar,  esmurrar  a  mesa e,  às  vezes, 
quase  se  machucam…  Mas  seria  necessária  a 
exteriorização  completa,  pelo  médium,  dessas 
características infelizes?

YP. …há exageros que o médium poderia evitar com algum 
esforço e atenção às instruções d'O Livro dos Médiuns. A 
grande  maioria  dos  médiuns,  não  sendo  inconsciente, 
pode, portanto, evitar tais escândalos, embora seja razoável 
que  alguma  agitação  do  espírito  comunicante, 
inevitavelmente, seja traduzida…

Terceira Entrevista



Não obstante o grau de sensibilidade do médium ou os 
excessos  do  fluido  nervoso  que  possua  pode  contribuir 
para essa agitação durante o transe, e vemos isso até na 
aplicação de passes e na impetuosidade com que alguns 
praticam a psicografia. 

O único tipo de médium que é  admissível  se  comporte 
assim, mal educadamente, é o sonambúlico, o único que é 
inconsciente  e  o  único  que  se  pode  denominar  de 
incorporação. Os demais, sendo médiuns falantes, que são 
a  maioria,  de  intuição  ou  de  sugestão  e,  portanto, 
conscientes  ou  semi-inconscientes,  podem  perfeitamente 
corrigir esses exageros.

Terceira Entrevista



Tipos de ligação (LM - 2˚ Parte - Cap. XIX)

225.  "Quando queremos  transmitir  ditados  espontâneos, 
atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e 
preparamos os nossos materiais com os elementos que ele 
nos fornece e isto à sua revelia. E como se lhe tomássemos 
à  bolsa  as  somas  que  ele  aí  possa  ter  e  puséssemos  as 
moedas que as formam na ordem que mais conveniente 
nos parecesse."

Erasto e TimóteoMédium (enquanto psique)



Tipos de ligação (Gênese - Cap. XIV)

47. -  Na obsessão, o espírito atua exteriormente,  com a 
ajuda  do  seu  perispírito,  que  ele  identifica  com  o  do 
encarnado, ficando este afinal enlaçado por uma como teia 
e constrangido a proceder contra a sua vontade. 

Na  possessão,  em  vez  de  agir  exteriormente,  o  espírito 
atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado; 
toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, 
seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar 
pela morte.



A Gênese - Cap. XIV
47. cont. - De posse momentânea do corpo do encarnado, o 
espírito se serve dele como se seu próprio fora: fala pela 
sua  boca,  vê  pelos  seus  olhos,  opera  com  seus  braços, 
conforme  o  faria  se  estivesse  vivo.  Não  é  como  na 
mediunidade  falante,  em  que  o  espírito  encarnado  fala 
transmitindo o pensamento de um desencarnado; no caso 
da possessão é mesmo o último que fala e obra…48. - N

a obsessão há sempre um espírito
 malfeitor. 

Na possessão pode tratar-se de um espírito
 bom que 

queira falar e que, para causar maior im
pressão nos 

ouvintes, toma do corpo de um encarnado, que 

voluntariamente lho empresta...



Tipos de ligação (Gênese - Cap. XIV)

47.cont.  -  A  possessão,  conseguintemente,  é  sempre 
temporária  e  intermitente,  porque  um  espírito 
desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de 
um encarnado, pela razão de que a união molecular do 
perispírito e do corpo só se pode operar no momento da 
concepção.



Agindo externamente



Agindo internamente

Corpo físico do médium
Espírito do médium

Espírito comunicante
Interpretação comum.



Um pouco de história
O telégrafo

Surgiu em meados do século XIX;

Necessidade  da  instalação  de  fios  condutores  que 
ligavam os aparelhos telegráficos.



Um pouco de história
O telefone

Primeira ligação telefônica - de um quarto para outro - 
1876;

Necessidade  da  instalação  de  fios  condutores  que 
ligavam os aparelhos telefônicos.



Um pouco de história
O telefone celular:

Lançamento do primeiro telefone celular - 1973;

Sem a necessidade da instalação de fios condutores.

A comunicação generalizada entre 
pessoas e aparelhos é wifi - sem fios.



O avanço do conhecimento propicia condições de 
reinterpretar alguns conceitos.

O homem comum somente pode elaborar pensamentos 
comportamentais correlacionando com o que lhe é 

conhecido. 

Como interpretar a comunicação mediúnica hoje?



1. Seleção da peça de 
roupa; 

2. Pagamento; 
3. Re t i r ada do senso r 

(esquecimento); 
4. Cliente passa pela porta 

da loja com a sacola. 
5. Portal localizado à porta 

da loja soa a sirene; 
6. Cliente é impedido de 

prosseguir.

Compras em uma loja de roupas
1. Seleção da peça de roupa; 
2. Pagamento; 
3. Retirada do sensor; 
4. Cliente vai embora com a sacola.

Sistema de comunicação por indução.



Como funciona

Tag

Portal
Forte campo eletromagnético.

Geração de 
corrente 
elétrica.Sinal resposta.A

la
rm

e 
so

a.



Como funciona?

Bobina B

Bobina A

R

S
F



Como funciona?

Bobina B

Bobina A

R

S
F



Eu me via na inteira dependência daqueles médicos, e, como 
doente  grave,  não  reagia  a  coisa  alguma  nem  opinava, 
inteiramente entregue à ação protetora daqueles beneméritos 
amigos. Mas para ingerir os remédios passava-se o seguinte:

Os tutores espirituais ou, mais acertadamente, enfermeiros do 
plano astral traziam-me para junto do leito onde permanecia 
meu corpo carnal inerte.  O perispirito,  pois,  aproximava-se 
do  corpo  sem,  contudo,  despertá-lo,  nem  mesmo  tocá-lo. 
Ministravam  o  remédio  ao  perispirito,  a  fim  de  que  suas 
essências interferissem no envoltório fisico.

Recordações da Mediunidade



Eu tudo via, a tudo assistia, em espírito, inclusive o corpo 
semimorto  e  o  aposento  em  que  este  se  encontra… 
compreendia o que se passava e até sentia o paladar do 
medicamento,  com  a  sensação  de  tudo  no  próprio 
aparelho carnal, pois sentia a extraordinária afinidade, ou 
correlação,  do  perispírito  com  o  corpo,  fato 
impressionante,  que  faz  crer  numa  comunicação 
eletromagnética intensíssima entre ambos.

Recordações da Mediunidade (Os Arquivos da Alma)



Aura (Evolução em Dois Mundos)

Cap. 17 - Mediunidade e corpo espiritual  
Mediunidade inicial

Aura, portanto, a nossa plataforma onipresente em toda 
comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito, 
em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida 
que nos rodeia…



Aura (Evolução em Dois Mundos)

Cap. 17 - Mediunidade e corpo espiritual  
Mediunidade inicial

É por essa couraça vibratória, espécie de carapaça fluídica, 
em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que 
começaram todos os  serviços  de  mediunidade na Terra, 
considerando-se  mediunidade como atributo do homem 
encarnado para corresponder-se com os homens liberados 
do corpo físico.



Agindo externamente



Agindo internamente

Corpo físico do médium
Espírito do médium

Espírito comunicante



fim
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