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RESUMO

Em artigo recente na rede, um cético argumenta que as descrições de Marte no livro Cartas de uma Morta em
1935 pela psicografia de F. C. Xavier são fantasias. Argumentamos neste artigo que o livro de F. C. Xavier contém
ao invés disso evidências de uma descrição correta do planeta Marte que só foi confirmada recentemente com as
explorações espaciais naquele planeta e que não poderiam existir em 1935. Adicionalmente explicamos que vários
são os obstáculos que impedem a interpretação literal de textos psíquicos (principalmente se não são sobre ética e
mensagens privadas): o fato de que o autor espiritual pode não ser um especialista em uma dada ciência e, portanto,
ser ignorante de um vocabulário científico específico, o efeito de filtro exercido pela mente mediúnica e, finalmente,
o fato de que o Espírito descreve uma realidade que está além de nossos sentidos ordinários. Também apresentamos
evidências, baseadas nos trabalhos de A. Kardec, de que a existência de mundos paralelos no sentido material já
foi predita em muitas comunicações espíritas como sugerem algumas questões em O Livro dos Espíritos. Tais
revelações justificam as afirmações no livro sobre a existência de uma civilização não observável em Marte.

Palavras-Chave: Marte, canais de marte, psicografia, Chico Xavier.

I INTRODUÇÃO: O APELO ÀS “EVIDÊN-
CIAS VERIFICÁVEIS”

Nós, Espíritos, só podemos responder de
acordo com o grau de adiantamento em
que vos achais. Quer dizer que não de-
vemos revelar estas coisas a todos, porque
nem todos estão em estado de compreendê-
las e semelhante revelação os perturbaria.
(Resposta à questão 182 de O Livro dos
Espíritos, (KARDEC, 1995) ).

Em um artigo crítico, Antônio L. M. C. Costa (2008)
conclui sua “análise” de algumas passagens tiradas de um
livro de F. C. Xavier com a seguinte afirmação:

Confrontados com a realidade, a maioria dos espíritas
diria hoje que os supostos marcianos, saturninos etc.
realmente existem, mas de uma maneira não física.
Isso seria deslocar a doutrina espírita da ciência su-
postamente verificável para a vala comum dos dogmas
tradicionais, pois uma civilização marciana invisível
e inacessível à observação não é mais “científica” do
que o Inferno dos cristãos.

O contexto são as descrições feitas pelo Espírito M.
J. De Deus em Cartas de uma Morta (Xavier, 1935), que
descreve a paisagem observada por esse Espírito comuni-
cante no planeta Marte. O comentário acima apela para
o argumento das “evidências verificáveis”. Para o autor,
a Doutrina Espírita deveria ser uma “ciência verificável”,
precisamente no sentido das ciências da matéria. Ele
justifica isso pinçando uma afirmação de Kardec, que tem
sido usada por alguns espíritas mais inclinados aos aspec-

tos científicos como um critério de filtragem ou demar-
cação ao conhecimento espírita. Nas palavras do autor:

É contrariar a afirmação do próprio Kardec no pri-
meiro capítulo de seu Gênese: “o Espiritismo jamais
será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe
demostrarem estar em erro acerca de um ponto qual-
quer, ele se modificará nesse ponto.”

É conveniente, porém, não se esquecer desta observa-
ção de Kardec, feita logo na Introdução de O Livro dos
Espíritos (KARDEC, 1995), “Introdução ao Estudo da
Doutrina Espírita, VII”:

Com relação às coisas notórias, a opinião dos cientis-
tas é, com toda razão, fidedigna, porquanto eles sa-
bem mais e melhor do que o vulgo. Mas, no tocante a
princípios novos, a coisas desconhecidas, essa opinião
quase nunca é mais do que hipotética, visto que eles
não se acham, menos que os outros, sujeitos a precon-
ceitos. Direi mesmo que o cientista tem, talvez, mais
preconceitos que qualquer outro, porque uma propen-
são natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista
donde mais aprofundou os seus conhecimentos: o ma-
temático não vê prova senão numa demonstração al-
gébrica, o químico refere tudo à ação dos elementos,
etc. Aquele que se fez especialista prende todas as
suas idéias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e
o vereis quase sempre desarrazoar, por querer subme-
ter tudo ao mesmo cadinho: conseqüência da fraqueza
humana.

Ora, o texto atribuído à Maria João de Deus, “Paisa-
gem de Marte”, tem uma seção que descreve o ambiente
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marciano como observada por um Espírito e interpretada
pela mediunidade de Chico Xavier. É importante ressal-
tar que o livro, quase que inteiramente, traz observações
feitas por um Espírito desencarnado e, portanto, não tra-
tam da contraparte “corpórea” de seu ambiente. Eis aí o
“princípio novo, a coisa desconhecida”, como diria Kar-
dec. Para quem lê o livro com conhecimento espírita,
está bastante claro que as descrições são desse ambiente
espiritual imediato, que não está sujeito - tanto quanto
sabemos - às mesmas descrições que se aplicam à ma-
téria. Infelizmente, a “realidade” aqui não é a mesma
que Costa (2008) pensa. A falácia de falsa analogia que
o autor desse texto faz ao comparar a realidade espiritual
à existência do céu ou inferno cristão não passa mesmo
de uma falácia, pois, se fosse assim, muito das coisas que
a ciência postula para explicar fenômenos da matéria - e
que são inverificáveis pelos sentidos humanos ordinários
(por exemplo, átomos) - teria o mesmo status desse céu
ou inferno cristão, por analogia.

Nosso objetivo aqui é fazer uma análise espírita mais
adequada do texto em (Xavier, 1935), com referência
ao que era conhecido no século XIX (o texto, porém,
é do ano 1935) e que contrasta com essas análises céticas
apressadas que pregam a inverdade dos textos mediú-
nicos. Para isso, utilizaremos alguns trechos de Xavier
(1935) e referências da rede, tanto da época como atuais,
para demonstrar como é possível dizer que Xavier (1935)
contém, de fato, mais pontos de revelação e acordo do que
contradições. Também levamos em consideração o poten-
cial existente para a existência de outros mundos inaces-
síveis à observação como revelados pela codificação já no
Livro dos Espíritos. Consideramos importantes proble-
mas de tradução e sensibilidade que podem ser encon-
trados nas mensagens espíritas, ressalvado os problemas
de interpretação que impedem que “traduções ao pé da
letra” sejam feitas.

II O CONHECIMENTO ASTRONÔMICO DE
MARTE NA DÉCADA DE 1930

Marte (Figura 1) é, sem dúvida, o planeta que mais
atraiu a curiosidade humana. Por ter algumas caracterís-
ticas físicas semelhantes à Terra, as primeiras observações
telescópicas desse planeta criaram a expectativa de que
ele, de fato, seria habitado. Por volta do ano de 1935, o
conhecimento sobre esse planeta era limitado ao que se
podia observar com telescópios a partir da Terra (Lowell,
1905a,b) e ao auxílio que alguns detectores rudimentares
de temperatura e espectroscópios (Slipher, 1921) revela-
ram sobre valores numéricos de temperatura e composi-
ção química. Observar um corpo a aproximadamente 40
milhões de quilômetros (que é a distância mínima ape-
nas observada em momentos de melhor aproximação),
dispondo de telescópios desde a Terra, não é uma tarefa
fácil. Muito raramente a atmosfera terrestre dá uma “tré-
gua” e permite observar detalhes mais finos. Na maior
parte das vezes, porém, a imagem é bastante inconstante,
deformada pela imensa camada de ar que existe entre o
telescópio e aquele planeta pela presença da atmosfera

terrestre e de Marte. Pode-se dizer que, na década de 30,
não havia um consenso entre a comunidade científica so-
bre as estruturas observáveis por telescópio naquele pla-
neta. Havia os que defendiam que Marte era um imenso
deserto sem água, enquanto outros viam Marte como um
orbe cheio de vida material (Manara &Wolter, 2011) com
água e, possivelmente, abrigando uma civilização extra-
terrestre - no sentido material mais denso do termo.

Figura 1: Marte como visto pelo telescópio espacial
Hubble. (http://nssdc.gsfc.nasa.gov/image/
planetary/mars/hst_mars270.jpg).

Mas eis que, no ano de 1935, uma série de mensagens
mediúnicas – reunidas na forma de um livro – chamou
a atenção na forma de relatos de uma visita feita por
um Espírito desencarnado da Terra àquele mundo dis-
tante. O objetivo desse livro claramente nunca foi fazer
ciência, nem fornecer descrições científicas precisas dos
ambientes visitados pelo seu autor. Esse Espírito afirma,
porém, a existência de uma “humanidade” naquele pla-
neta, formada por homens parecidos aos da Terra, além
de estruturas como cidades, máquinas aéreas, presença
de vegetação e outras características que, materialmente,
não foram confirmadas pelas recentes visitas de sondas
terrestres aquele planeta.

III RESSALVAS IMPORTANTES SOBRE A IN-
TERPRETAÇÃO LITERAL DE COMUNI-
CAÇÕES ESPÍRITAS

Por causa dessa enorme diferença de descrição, céti-
cos sem o conhecimento espírita interpretam o texto ao
“pé da letra” e imputam um caráter de fantasia a ele.
Ignorando o obstáculo que descrevemos anteriormente,
admitem que mensagens espíritas devem conter revela-
ções científicas em pé de igualdade com os rigores dos
desenvolvimentos e metodologias do campo científico da
matéria. Portanto, em (Costa, 2008), seu autor declara:
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As sondas não mostraram nada de oceanos, canali-
zação, vegetação e muito menos homens alados em
Marte. Por ironia, lá descobriram, porém as maiores
montanhas do Sistema Solar. Ninguém esperava por
isso no século XIX, porque se supunha que Marte era
um planeta “velho”, desgastado pela erosão.

Mas as descrições de M. J. de Deus em (Xavier, 1935)
não são as de um geógrafo: trata-se de uma mente “não
acadêmica”, tentando relatar o que viu, sem os rigo-
res esperados de um cientista. Se no desenvolvimento
das ciências comuns dificilmente levamos em considera-
ção observações de “pessoas comuns” com relação a fa-
tos científicos, o estado de emancipação que goza a alma
desencarnada não faz dela um cientista também com re-
lação a esses fatos e, menos ainda, aqueles que nos são
desconhecidos. Temos aqui o primeiro obstáculo na ten-
tativa de se utilizar os Espíritos como testemunhas para
geração de conhecimento científico relacionado às ciên-
cias materiais.

Além disso, ao se comparar as descrições do Espírito
com o conhecimento material da questão, temos outro
problema. Apenas por paralelos é que se pode tentar
inferir o que um Espírito desencarnado percebe de sua
vizinhança à descrição dessa mesma vizinhança por um
encarnado. Ora, no estado de liberdade, a sensibilidade
e percepção do Espírito é muito maior (KARDEC, 1995)
do que a de um encarnado. Portanto, rigorosamente, não
se pode tomar as impressões de um Espírito como equi-
valentes à sua sensibilidade quando encarnado. Temos
aqui, assim, um segundo obstáculo para o uso das men-
sagens espíritas como representando impressões sensíveis
equivalentes a de um encarnado. Em termos simples:
se um Espírito e um encarnado fosse colocados em um
mesmo ambiente, eles descreveriam a cena e os fenôme-
nos nela de forma completamente diferente e, portanto,
dificilmente poderíamos tomar as duas descrições como
equivalentes. Um exemplo trivial disso são as inúmeras
descrições de Espíritos de ambientes e cenas em sessões
espíritas, onde encarnados nada conseguem ver além de
escuridão.

IV ANÁLISE DE ALGUNS TRECHOS DE
Cartas de uma morta
(Trecho 1) Percebi, perfeitamente, a existência de
uma atmosfera parecida com a da Terra, mas o ar,
na sua composição, afigurava-se-me muitíssimo mais
leve. Assegurou-me então o Mestre, que me acom-
panhava, que a densidade em Marte é sobremaneira
mais leve, tornando-se a atmosfera muito rarefeita.
(Xavier, 1935, p. 127).

Usamos aqui apenas os trechos em (Xavier, 1935) que
parecem descrever o ambiente físico (a “aerografia”) de
Marte. O exemplo do texto acima é desse tipo, embora
a percepção da atmosfera que um Espírito possa ter seja
bastante diferente daquela de um encarnado. Apenas por
um paralelo – comparando-se a impressão de um Espírito

da atmosfera terrestre com a de Marte – é que podería-
mos sugerir que se trata de uma descrição da densidade
atmosférica daquele planeta. Guardando-se essa cautela,
concluímos que a descrição apresentada é correta. A di-
ferença é imensa em relação a um encarnado: na Terra
podemos respirar perfeitamente, enquanto que em Marte
não. O fato de a atmosfera de Marte ser menos densa do
que a da Terra era conhecida desde o século XIX (Xavier,
2015), porque Marte é um planeta menor do que a Terra
tendo, portanto, uma gravidade que não consegue manter
sua atmosfera na mesma densidade que a terrestre.

Com relação à questão da água e dos canais, é rele-
vante esta passagem em (Xavier, 1935, p. 128):

(Trecho 2) Vi oceanos apesar da água se me afigurar
menos densa e esses mares muito pouco profundos.
Há ali um sistema de canalizações, mas não por obra
de engenharia de seus habitantes, e sim por uma de-
terminação natural da topografia do planeta que põe
em comunicação contínua todos os mares.

Esse trecho em particular foi usado em (Costa, 2008)
para desqualificar a comunicação. Acontece que, ainda
na década de 1930, a questão dos canais em Marte era
bastante conhecida, estando a opinião acadêmica não de-
cidida com relação a sua natureza e existência (Xavier,
2015). A maior parte das opiniões era favorável à exis-
tência dos canais1, que se apresentavam regularmente
nas oposições de Marte e que podiam ser observados
(conforme mostramos em (Xavier, 2015)) sob condições
excepcionais de observação. O astrônomo Carl Sagan
(1934-1996) em seu livro Cosmos (Sagan, 2013), acredi-
tava que ainda existiria um segredo nos canais marcia-
nos, mesmo com as visitas não tripuladas àquele planeta
mais recentes. A comunicação, entretanto, caracteriza os
canais como uma “determinação natural da topografia”,
o que deve ser comparado a diversas imagens recentes
(Figura 2), mostrando a existência de rios antigos ou ca-
nalizações em Marte. Ressaltamos que tais estruturas
eram impossíveis de serem vistas em 1935 por qualquer
tipo de telescópio. Também é importante ressaltar: por
suas dimensões, esses leitos de rios não correspondem aos
supostos canais marcianos, popularmente conhecidos até
a década de 1960, quando as missões espaciais revelaram
uma nova “aerografia”.

V MAS NÃO HÁ ÁGUA EM MARTE...

Não obstante a visão de oceanos em Marte, o seguinte
trecho traz uma observação diferente (Xavier, 1935, p.
128):

(Trecho 3) As águas são muito raras. As chuvas
quase que se não verificam, mostrando-se o céu geral-
mente sem nuvens. Afirmou-me o protetor que grande
parte das águas desse planeta desapareceram nas
infiltrações do solo, combinando-se com ele-
mentos químicos das rochas, excluindo-se da cir-
culação ordinária do orbe. (Grifos em negrito nossos).

1Ver, em especial a referência (1896).
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Figura 2: Imagens recentes mostrando a presença do que parecem ser leitos de antigos rios em Marte. Essas estruturas
eram inobserváveis com telescópios em 1935 e não correspondem aos supostos canais marcianos popularmente conhe-
cidos na época. (http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2001/ast05jan_1/).

A que se deve a diferença entre os Trechos 2 e 3?
Há várias hipóteses possíveis. Uma delas nos leva ao
terceiro problema relacionado à interpretação literal de
textos mediúnicos: a influência do médium. É possível
que o Trecho 2 tenha sofrido com essa influência, contras-
tando com a afirmação da inexistência de água em Marte.
Outra possibilidade é imaginar que o Espírito interpre-
tou as regiões de menor albedo da superfície do planeta
como sendo oceanos. Isso era, de fato, o que acredita-
vam alguns astrônomos até meados da década de 1960,
quando as primeiras sondas espaciais mostraram que as
regiões escuras não eram oceanos. De qualquer forma,
lembrando das ressalvas em relação ao segundo problema
com as comunicações mediúnicas, é possível que a água
descrita no Trecho 2 não se trate de água no sentido mate-
rial. Considerando a afirmativa do Trecho 3, a conclusão
é que, em 1935, tínhamos uma revelação que afirmava
a inexistência de água na superfície de Marte, fato que
não estava de acordo com o que se observava na época –
lembrando que a presença de calotas polares observáveis
ao telescópio indicava que o gelo poderia se converter em
vapor d’água ou água líquida.

Menos conhecida ainda era a possibilidade de que
água líquida teria fluido em Marte, mas desaparecido
no solo. De fato, apenas muito recentemente é que
imagens de alta resolução (como as da Figura 2) fo-
ram obtidas da superfície marciana, indicando que, há
muito tempo atrás, água líquida existiu na superfície
de Marte (Martin-Torres J. et al., 2015; Harbele et al.,
2001). Portanto, a afirmação grifada no Trecho 3 é algo
verdadeiramente revelador. Dado o tamanho de Marte,
sua gravidade e as condições físicas necessárias para que
água líquida exista em sua superfície (pressão, densidade
e temperatura), há, até hoje, quem acredite que água
nunca tenha existido em Marte. Não obstante a peque-
nez desse planeta, cientistas recentemente reviram suas
teorias (Mouginis-Mark, 1990; Haskin et al., 2005; Held-
mann et al., 2005; Conway et al., 2015).

Portanto, M. J. de Deus parece ter revelado em 1935
algo que apenas recentemente2 foi conhecido. Ressalta-
mos adicionalmente que, na época datada para a existên-
cia de oceanos em Marte (há aproximadamente 3 bilhões
de anos), a Terra supostamente era um planeta inóspito
e sem vida. Com o passar do tempo, a água que existia
em Marte se infiltrou no solo e se combinou com os ma-
teriais da superfície, dando ao planeta a aparência aver-
melhada (presença de ferro nas rochas). Essa descrição,
entretanto, só foi conhecida pelos meios científicos depois
que os primeiros robôs pousaram na superfície de Marte.
Em (Haskin et al., 2005), por exemplo, podemos ler no
abstract:

The physical and chemical characteristics of the ma-
terials analysed provide evidence for limited but une-
quivocal interaction between water and the volcanic
rocks of the Gusev plains. This evidence includes the
softness of rock interiors that contain anomalously
high concentrations of sulphur, chlorine and bromine
relative to terrestrial basalts and martian meteorites;
sulphur, chlorine and ferric iron enrichments in multi-
layer coatings on the light-toned rock Mazatzal; high
bromine concentration in filled vugs and veins within
the plains basalts; positive correlations between mag-
nesium, sulphur and other salt components in trench
soils; and decoupling of sulphur, chlorine and bromine
concentrations in trench soils compared to Gusev sur-
face soils, indicating chemical mobility and separa-
tion.

As características físicas e químicas dos materiais
analisados evidenciam a limitada mas inequívoca in-
teração entre água e rochas vulcânicas dos planos de
Gusev. Esta evidência inclue a maciez das rochas
interiores que contém altas concentrações de enxo-
fre, cloro e bromo relativo aos meteoritos basálticos e
marcianos; enriquecimentos de enxofre, cloro e ferro
nas camadas das rochas de tom claro de Mazatzal;
alta concentração de bromo em cavidades e veias dos

2É importante dizer que outras marcas de fluidos em Marte são atribuídas à movimentação de lava. Evidências recentes, entretanto,
mostram que Marte foi coberto por um Oceano. Ver, por exemplo, (Di Achille & Hynek, 2010).
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Figura 3: Vista em direção à borda da cratera Endeavor como capturada pela sonda exploradora “Opportunity” em
Marte. Esta imagem reproduz o que um humano veria no local – ou seja, a reprodução é feita com cores próximas
às verdadeiras. O que se vê no horizonte não são montanhas do ponto de vista geológico, mas a borda da cratera.
(http://www.jpl.nasa.gov/spaceimages/details.php?id=PIA13667).

planos basálticos; correlações positivas entre magné-
sio, enxofre e outros sais em valas; e desacoplamento
das concentrações de enxofre, cloro e bromo em valas
quando comparado com as superfícies do solo de Gu-
sev, indicando mobilidade química e separação. (Tra-
dução livre para o português).

Além dessas observações mais atualizadas, o Trecho
3, em sua parte inicial acrescenta uma informação mete-
orológica de Marte: “. . .mostrando-se o céu geralmente
sem nuvens”. Desde a Terra, sabia-se em 1935 ser pos-
sível observar, em algumas oposições marcianas, nuvens
sobre o disco minúsculo daquele planeta (Wright & Kui-
per, 1935):

The photographs show at once that the white mar-
kings of the telescopic view are characteristic blue-
white Martian clouds of exceptional size and brilli-
ancy.

As fotografias mostram que as marcas brancas como
vistas ao telescópio são nuvens marcianas azul-
brancas de tamanho e brilho excepcionais. (Tradução
livre para o português).

Entretanto, a maior parte das imagens trazidas pelas
rovers mostra um céu limpo e sem nuvens. Na histó-
ria das missões não tripuladas àquele planeta, as nuvens
fotografadas foram descritas como “nuvens brancas dis-
cretas” (Smith & Smith, 1972). Isso acontece por causa
da densidade atmosférica daquele planeta, onde não se
observam nuvens do tipo nimbus ou cumulus suas vari-
antes – que não são vistas a dez quilômetros de altitude
na Terra, que é a altura de camada de ar equivalente à
da atmosfera de Marte. Vê-se tanto aqui como em Marte
apenas os leves tipos cirrus. Portanto, a julgar pelo co-
nhecimento da época, o céu em Marte deveria ter sido
descrito como apresentando nuvens, o que não aconteceu
em (Xavier, 1935).

VI NÃO HÁ MONTANHAS EM MARTE...
Se um alienígena fosse trazido à Terra e deixado em

alguma região do deserto do Saara, acreditaria que nosso
planeta não tem montanhas. Isso foi o que provavel-
mente aconteceu ao Espírito de M. J. de Deus, conforme
se deduz desse outro trecho contendo uma “observação
geográfica” (Xavier, 1935, p. 128):

(Trecho 4) Não vi montanhas, sendo notáveis as pla-
nícies imensas onde os felizes habitantes desse orbe
desempenham suas atividades consuetudinárias.

O Espírito apenas afirma não ter visto montanhas em
Marte. De fato, a imagem da Figura 3, capturada pelo
robô “Opportunity” da NASA, confirma essa visão. Des-
cobertas recentes descrevem Marte essencialmente como
um planeta com poucas montanhas. Do ponto de vista
geofísico, montanhas são formadas por obra de forças
tectônicas ou por vulcanismo, não sendo quaisquer ele-
vações de terreno consideradas como montanhas. Em
Marte, a maior parte das montanhas (mons) tem ori-
gem vulcânica, sendo o terreno descrito como majorita-
riamente plano (se comparado à Terra). Por exemplo,
Vastitas Borealis é o nome dado a uma grande planície
que cobre quase que metade de Marte e que se acredita
ter sido leito raso de um antigo oceano (Kreslavsky &
Head, 2002). Portanto, não seria improvável a alguém
deixado aleatoriamente em algum ponto da superfície de
Marte não registrar a presença dessas estruturas geológi-
cas. Novamente ressaltamos que a comunidade científica
não dispunha de informação alguma sobre existência ou
não de montanhas em Marte por volta de 1935.

VII A QUESTÃO DA EXISTÊNCIA DE UMA
“HUMANIDADE” EM MARTE E O
APOIO DA LITERATURA ESPÍRITA FUN-
DAMENTAL.

Nesta seção analisamos a possibilidade da existência
de uma civilização em Marte, existindo em um mundo
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“paralelo” ao nosso. Em que pese a descrição de M. J.
de Deus seja atribuível à visão de um Espírito e, por-
tanto, trata-se da visão de uma existência desencarnada,
ainda assim mostramos aqui que há espaço para uma rea-
lidade material inacessível aos nossos sentidos ordinários
segundo algumas questões em O Livro dos Espíritos. Isso
serve como resposta a possíveis questionamentos mesmo
no meio espírita de que a “pluralidade das existências”
apenas valeria para planos materiais como o nosso.

A principal obra lançada por Allan Kardec foi O Li-
vro dos Espíritos (KARDEC, 1995). É nesse livro que
encontramos um capítulo inteiro (o Cap. IV) destinado à
introdução e ao detalhamento da “pluralidade de existên-
cias”, que têm como princípio auxiliar outra pluralidade,
a dos “mundos habitados”. Não é possível compreender o
princípio da reencarnação sem assumir que existem mui-
tos mundos no Universo. Da questão 172 até 180, Kardec
está interessado em obter mais detalhes sobre como a va-
lidade geral das leis das múltiplas existências é estendida
para os muitos mundos do universo. É explicado nessa
parte que:

• As diversas existências corporais não ocorrem to-
das na Terra. Portanto, elas não se processariam
todas em um mesmo “globo”, haveria possibilidade
de migração dos Espíritos entre diferentes mundos;

• A razão para que as múltiplas existências não ocor-
ram todas em um mesmo mundo;

• O que o Espírito leva consigo quando faz a migra-
ção entre diferentes mundos.

Embora a possibilidade de migração para diferentes
mundos seja algo considerado “fantástico” para a maioria
das pessoas, é importante entender que não se trata de
uma “migração física”. Da mesma forma que um Espírito
pode ocupar diferentes corpos em várias encarnações, não
haveria impedimento para que a encarnação ocorresse em
diferentes mundos. É uma conclusão tirada a partir dos
princípios assumidos, que são bastante simples. Confu-
sões e especulações sobre como se daria essa migração
(a questão das distâncias imensas entre os mundos, dife-
renças de densidade, presença do vácuo interestelar, etc.)
surgem por se tomar um elemento por outro, por se con-
siderar como equivalentes “matéria” e “espírito”.

Em particular, o Espírito não precisa levar do mundo
anterior o seu corpo anterior. Para isso, ele faz uso dos
“elementos” já presentes no novo mundo. Devemos exa-
minar com atenção a questão #181. Por sua importância,
reproduzimos integralmente a pergunta e a resposta:

181. Os seres que habitam os diferentes mundos tem
corpos semelhantes aos nossos?
“É fora de dúvida que têm corpos, porque o Espírito
precisa estar revestido de matéria para atuar sobre
a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos
material, conforme o grau de pureza que chegaram
os Espíritos. É isso o que assinala a diferença entre
os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas
moradas há na casa de nosso Pai, sendo, conseguinte-

mente, de muitos graus essas moradas. Alguns o sa-
bem e desse fato têm consciência na Terra: com ou-
tros, no entanto, o mesmo não se dá”. (Grifos em
itálico, nossos).

Em primeiro lugar, invoca-se na resposta a necessi-
dade do envoltório material para facultar a encarnação.
Espírito, perispírito e corpo material são três ingredien-
tes gerais que entram na composição de um “encarnado”
com descrito pelos princípios em O Livro dos Espíritos.
A pergunta feita por Kardec usa a palavra “corpo”. Na
questão 181 reproduzida acima, não se fala em perispí-
rito. Portanto, a resposta afirma que é possível existir
“corpos menos materiais” do que o nosso, e que isso é im-
posto pela existência de uma escala de progresso (pureza)
dos Espíritos. Além disso, a resposta caracteriza a dife-
rença entre os mundos muito mais do que simplesmente
pelo estado físico deles, é uma diferença entre “densida-
des”. Muito além do que comentamos acima, essa res-
posta leva uma conclusão muito mais importante: a de
que a matéria pode ser encontrada em diferentes graus
de “densidade” – mas não se trata aqui da densidade or-
dinária da física ou da química! Existiria, portanto, um
tipo de matéria invisível, não acessível aos nossos sen-
tidos ordinários (e nem a dispositivos ou equipamentos
que usam esses sentidos). Portanto, segundo essas passa-
gens da obra de Kardec, as descrições de M. J. de Deus
são plenamente possíveis e previstas no arcabouço dos
fundamentos espíritas.

Mas, Kardec tenta então obter mais detalhes sobre
como seria o estado físico e moral desses diferentes mun-
dos, que é a questão #182. Somos então surpreendidos
por esta resposta, que já reproduzimos no início deste
artigo:

Nós, Espíritos, só podemos responder de acordo com
o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer
que não devemos revelar estas coisas a todos, porque
nem todos estão em estado de compreendê-las e se-
melhante revelação os perturbaria. (Grifos originais
do autor).

Ora, isso soa como uma maneira polida de se negar
uma resposta! O que haveria ainda a ser revelado sobre a
existência desse novo “elemento material”? Que a ques-
tão #181 não trata do perispírito pode ser apreciada ao
se ler as questões #186 e #187:

186. Haverá mundos onde o Espírito, deixando de
revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o
perispírito?
Há e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que
para vós é como se não existisse. Esse o estado dos
Espíritos puros.

187. A substância do perispírito é a mesma em todos
os mundos?
Não; é mais ou menos etérea. Passando de um mundo
a outros, o Espírito se reveste da matéria própria
desse outro, operando-se, porém, essa mudança com
a rapidez do relâmpago.

Dentro da lógica interna dos princípios do Livro dos
Espíritos, se um encarnado é formado por três elementos,
espírito, perispírito e matéria, é preciso detalhar como se
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processa essa mudança em cada um desses elementos ao
se migrar de um mundo a outro. Por isso temos ques-
tões diferentes para cada um deles. A resposta parte
do princípio da existência de uma escala de aperfeiço-
amento (pureza), que determina o grau de “densidade”
para cada outro componente dele dependente: corpo e
perispírito seriam adaptados a esse aperfeiçoamento. É
bom ler ainda a subquestão da #186, que afirma não
haver “saltos” entre os estágios de aperfeiçoamento, isto
é, esses se dariam de forma contínua. De um jeito ou
de outro, a existência de mundos inacessíveis mesmo que
materiais ao nosso grau de densidade parece ser prevista
desde a codificação.

VIII CONCLUSÕES

O espírito de prevenção, má fé ou má vontade pode
interpretar literalmente qualquer texto. Quando se trata
de defender ou atacar uma ideia ainda pouco conhecida,
é possível parecer convincente através de um texto que
justifique ou negue um determinado autor. Mensagens
espíritas – quando não destinadas a notas sobre a moral e
a ética – podem sofrer de pelo menos três problemas que
impedem sua interpretação literal. Além do problema
de interferência mediúnica, o pouco conhecimento espe-
cializado do comunicante aliado a sua alta sensibilidade
podem resultar em descrições que apenas em alguns tre-
chos são comparáveis ao que esperaríamos de observações
científicas das ciências da matéria.

Lembramos finalmente que as ciências da matéria se
escoram em teorias para realizar a descrição dos fenôme-
nos. Essas teorias têm um vocabulário próprio, com se-
mântica altamente específica. Apenas aqueles que detêm
conhecimento dessa semântica podem descrever fenôme-
nos físicos aproveitáveis para quem faz ciência da maté-
ria. Parece ingênuo esperar que um comunicante espi-
ritual, desprovido desse vocabulário e sob influência da
mente mediúnica, pudesse trazer descrições que compe-
tissem com nossos maiores cientistas. Mesmo assim, al-
gumas conclusões que fizemos parecem indicar que algo
foi revelado no que diz respeito a aspectos puramente
materiais de Marte em (Xavier, 1935). Além disso, essas
revelações estão de acordo com o que é previsto nos tra-
balhos iniciais da codificação, a julgar a possibilidade da
existência de “muitos mundos no Universo” abrigando
vida. Porém, o Espiritismo segundo Kardec parece ter
sido a primeira doutrina a prever que esses “mundos”
não só se estendem muito distantes no espaço em relação
à Terra, mas também que existem em outras densida-
des - em linguagem moderna, seriam “mundos em outras
dimensões ou mundos paralelos”. Acreditamos que a cos-
mologia e astronomia, talvez, estejam a um passo de re-
velar essa realidade através das descobertas de matéria
escura, mas isso é assunto para outro artigo.

Longe assim de parecerem fantasias, as descrições dos
Espíritos, ainda que imperfeitas no vocabulário das ciên-
cias naturais modernas, soam como mensagens precur-
soras e proféticas de uma realidade mais além que essas
mesmas ciências estudarão um dia.
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Title and Abstract in English

The problem of interpreting mediumistic texts: Martian landscapes according to M. J.
de Deus under F. C. Xavier physchography

Abstract: In a recent article on the web, a skeptic regarded as fantasies the descriptions of planet Mars in the book Cartas
de uma Morta (Letters of a dead lady, Ed. FEB) through the psychography of F. C. Xavier written in 1935. We argue in this
article that F. C. Xavier book instead contains some evidences of a fair description of planet Mars that was only confirmed
recently with the space explorations to that planet, that were not possible to exist in 1935. We further explain that several are
the obstacle impeding a straighforward interpretation of psychic texts (mainly if they are not about ethics or private messages):
the fact that the Spirit author may not be a specialist in a given science and therefore be ignorant on regard to the very specific
scientific vocabulary, the filtering effect of the medium’s mind and, finally, the fact that the Spirit describes a reality far beyound
our common senses. We also presents some evidences - based on A. Kardec’s works - that the existence of paralell worlds in
the material sense was already predicted in many Spirit’s communications as some questions of The Spirit’s Book may suggest.
Such revelation justifies the statements in the book about the existence of a non-observable civilization in Mars.
Key–Words: Mars, martian cannals, pyschography, Chico Xavier.
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