
NASCIDA DE NOVO 
Os transes de quase-morte da carioca Yvonne do Amaral começaram ainda no berço 
 
1. Yvonne do Amaral Pereira nasceu em 24 de dezembro de 1900, já com uma 
impressionante capacidade mediúnica. Aos 29 dias de vida, foi dada como morta após 
ficar seis horas sem pulso e respiração. Só no velório sua mãe notou que ainda estava 
viva. Ela havia entrado num estado de catalepsia, que lhe permitia fazer viagens 
astrais. 
 
2. Mesmo mal sabendo falar, aos 3 anos ela já se negava a reconhecer seus parentes. 
Dizia que seu verdadeiro pai era um senhor de paletó comprido, chapéu alto, cabelos 
grisalhos e bigode, que só ela via. Chamava-o de Charles. Ele estava quase sempre 
presente e ela o amava profundamente. Já pelo homem que diziam ser seu pai não 
sentia nada. 
 
3. Aos 4 anos já se comunicava com vários espíritos. Achava que eram parentes, 
porque pareciam reais e estavam sempre bem vestidos. Um deles, Roberto, tinha jeito 
triste e ficava sentado numa cadeira da sala enquanto ela brincava de boneca. Tempos 
depois, começou a tratá-lo como namorado e, aos 12 anos, passou a psicografar 
textos dele. 
 
4. A experiência de quase-morte se repetiu aos 8 anos. Acordou só no dia seguinte, 
lembrando-se do transe como se fosse um sonho. Mas, com o tempo, melhorou a 
habilidade, começou a recordar-se de quase tudo e perdeu o medo. Aos 14, gostava 
de passar as tardes lendo no cemitério, onde via os espíritos e orava por aqueles ainda 
ligados ao corpo em decomposição. 
 
5. Aos 41 anos e com a saúde debilitada, Yvonne entrou num transe que durou dois 
meses. Nesse período, foi guiada, em espírito, para reviver o próprio suicídio em uma 
vida passada, no século 19, em Portugal. Viu a si mesma pulando de uma ponte, os 
pescadores que içaram seu corpo do rio e seu pai chorando diante do cadáver. Era 
Charles, o espírito que a acompanhava na infância. 
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O centenário de Hydesville 
  

O centenário das manifestações de Hydesville 
desperta considerações especiais em todos os 
círculos espiritistas da América. 

Margarett e Kate Fox, as jovens médiuns 
utilizadas pela Esfera Espiritual na demonstração 
objetiva da imortalidade, são lembradas com 
respeitoso carinho. O ambiente característico de 
1848 é reconstituído nos comentários de jornais e 
emissoras. 

Num lar de evangelistas da Igreja Reformada, um 
homem invisível prova a sobrevivência além da 
morte e, não obstante o trabalho substancioso de 
abnegados missionários do espiritualismo, em ação 
no mundo inteiro, os fatos de Hydesville caminham 
através da grande nação norte-americana. Do 
vilarejo humilde, seguem para New York, de onde 
prosseguem, varando cidades e campos, até 
alcançarem o Congresso Nacional, numa solene 
petição em que alguns milhares de pessoas solicitam 
a atenção dos legisladores para o assunto. 

As meninas Fox passam a constituir tese viva nas 
conversações científicas, acadêmicas e 
universitárias. Aplaudidas e ridicularizadas, atraem 
para o movimento renovador as simpatias de 
administradores e juízes, filósofos e artistas, 
estudantes e operários. 

A luz guerreia a sombra, a revelação anula o 
dogmatismo, a verdade confunde a mentira. Em 
breve, os fenômenos se estendem mundialmente, os 
instrumentos humanos se multiplicam, o 
conhecimento progride insofreável… 

Quem provoca, no entanto, semelhante 
revolução mental não é um mensageiro 
resplandecente de luz. Não é um anjo que se põe a 
confabular com os homens. 

No recinto, não há relâmpagos do Sinai. O autor 
perceptível do empreendimento é um homem… 
desencarnado, desconhecendo, ele mesmo, a 
importância da iniciativa. 

Mostra-se apaixonado e inferior, quanto 
qualquer de nós. Confessa que foi assassinado, 
todavia, apesar da posição de vítima, não foi 
promovido à Corte Celestial. 

Condensam-se-lhe as ideias na experiência física. 
Tem ânsia de conversar com criaturas que ainda se 
encontram na embalagem dos ossos. 

Não ganhou até ali, suficiente coragem para 
enfrentar o desconhecido. Terá lido, naturalmente, 
muitas páginas edificantes, no esforço terrestre, mas 
encontra imensa dificuldade para esquecer a ofensa 
e perdoar o ofensor. 

Exibe complexos de inferioridade. Pretende 
vingar-se. Desejaria justiçar-se pelas próprias mãos. 

Qualquer entendido de medicina ou psicologia 
lhe identifica a perturbação evidente. 

Além disso, não é “morto” da véspera. Declara 
que ali permanece, desde alguns anos, em torno dos 
despojos. 

A morte não o conduziu à glória divina, mas ao 
tormento infernal. Reintegrou-o na própria 
consciência e a mente dele, atormentada e 
sofredora, busca exteriorizar-se, por intermédio de 
sinais à maneira de qualquer náufrago perdido. 

Não foi bafejado ainda por claridade santificante 
que não procurou. Alimenta-se de preocupações 
puramente personalistas. 

Após identificar-se pelas suas características de 
humanidade, prossegue aprendendo e evoluindo, 
tanto quanto nos ocorre no Brasil ou na 
Conchinchina.    

Tal verificação, contudo, não impede a exaltação 
da verdade e a compreensão gloriosa da Vida Eterna. 

O fenômeno inicial de Hydesville, comentado 
neste ângulo adquire mais expressão e vivacidade, 
porque se há cem anos o Plano Superior 
encaminhava o homem desencarnado, com seus 
apetites e paixões, mágoas e enigmas, à 
consideração e entendimento dos semelhantes, 
como a dizerem que a morte é simples continuação 
da vida, há muita gente aguardando o gongo final 
para receber as asas de cera e entrada gratuita no 
paraíso. 

 
Irmão X (Humberto de Campos) 

Mensagem do livro Histórias e anotações, psicografado 
pelo médium Francisco Cândido Xavier. 
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