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Objetivo – refletir sobre a 
energia mental, a 
consciência e a relação 
de ambas com a epífise  
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Meditando sobre a energia mental e consciência: 

Feche os olhos e entre em contato com você 
mesmo(a) em essência, buscando sentir-se um 
Espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da Vida. Que 
ideia você faz da função da epífise como glândula da 
vida mental? Você sabe algo sobre a energia mental 
e a sua relação com a consciência? Deixe os seus 
pensamentos e sentimentos fluírem, evitando 
qualquer mascaramento num processo de 
autoengano. Seja verdadeiro(a) com você, 
analisando-se com autenticidade. 
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4º ENCONTRO: ENERGIA MENTAL E CONSCIÊNCIA – 3ª. PARTE 

Neste encontro continuaremos a estudar a 
energia mental e a sua relação com a 

consciência, por meio do exemplo de vida 
de Yvone Pereira, personalidade que 

decidiu mobilizar a ação da vontade no 
processo de transmutação das tendências 

egoicas que trazia e desse modo 
desenvolveu as virtudes para se  tornar 

exemplo de médium com Jesus.  
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A MÉDIUM YVONE PEREIRA ANTES DE SE ENTREGAR À 
PRÁTICA DAS VIRTUDES 

Pelos caminhos da mediunidade serena – Pergunta a 
Yvonne Pereira: A senhora, que tantas obras recebeu, 
qual foi  a obra que mais lhe impressionou e por quê? 

Yvonne Pereira – A que mais está no meu coração é o 
romance Nas voragens do pecado. A razão é que é mais 
difícil dizer porque seria muita falta de modéstia, mas, já 
que o senhor pergunta eu vou responder: é porque eu 
me encontro nela, tenho certeza de que estou naquela 

obra.  
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―[...] É um romance de Charles, passado 

no século XVI. Foi ali o meu pecado 

contra o Evangelho. Depois disso foi uma 

série de pecados contra o Evangelho. 

Agora estou resgatando tudo, na 

existência atual. Por aí vocês imaginam o 

que tem sido o meu sofrimento moral e 

material também.‖ 
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Nesta resposta Yvonne Pereira aborda 

os erros cometidos em 4 

reencarnações anteriores a sua última 

existência, dentre os quais 2 suicídios, 

que a conduziram a um doloroso 

resgate, que foi amenizado pela 

mediunidade dignificada com Jesus.  
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3 dessas reencarnações estão registradas 

na trilogia romanceada: Nas voragens do 

pecado, em que ela aparece com o nome 

de Ruth-Carolina Brettencourt de La 

Chapelle, na qual usa de sua mediunidade 

para fazer um pacto de vingança com Otília 

de Louvigny-Raimond contra o chamado 

capitão da fé, Luís de Narbone, que 

massacrou a sua família durante a noite de 

São Bartolomeu. 
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Cavaleiro de Numiers, em que ela 

aparece com o nome de Berthe de 

Sourmeville-Stainesbourg que se casa 

com Henry de Numiers, o antigo Luís de 

Narbone, para reajustes do passado, 

mas que ela ainda rebelde, orgulhosa e 

envolvida pelo desamor produz ações 

que culminam com o suicídio de Henry.  
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Drama da Bretanha , em que ela aparece com o 

nome de Andrea de Guzman, jovem 

inconsequente, que sob a indução obsessiva do 

pai de Henry de Numiers,  suicida-se. 

A 4ª. encarnação, imediatamente anterior a essa 

última como Yvonne Pereira não foi romanceada. 

Nessa encarnação Yvonne suicida-se pela 

segunda vez, além de ser co-responsável pelo 

segundo suicídio de seu esposo, Roberto de 

Canalejas, o mesmo Luis de Narbone do 

passado.  
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Diz Yvonne Pereira na obra Pelos caminhos 

da mediunidade serena: ―O que fiz, nesta 

vida, como médium, foi um dever, uma 

necessidade para o meu progresso e para 

resgate dos erros que cometi, porque errei 

tanto que, se eu fosse reparar esses erros 

em existências terrenas, teriam de ser 

muitas. Assim, Deus me deu a faculdade 

mediúnica.‖ 
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Yvonne Pereira antes de reencarnar em sua recente 

existência era  protegida da Legião dos Servos de 

Maria, como suicida que fora em sua penúltima 

existência. Pelos impositivos da Lei Divina renasce 

para resgatar os seus débitos perante a sua própria 

consciência. Renasce num corpo normal, a despeito 

do suicídio passado, porém com toda uma série de 

distúrbios morais e com os recursos mediúnicos já 

desenvolvidos outrora, para que pudesse saudar os 

seus débitos por meio da mediunidade dignificada 

com Jesus. 
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Diz Yvonne Pereira em entrevista publicada no livro 

Pelos caminhos da mediunidade serena ao 

comentar sobre o sofrimento dos suicidas: ―[...] Uns 

sentem, ainda, se afogando! -; outros veem-se 

horrorizados com um trem de ferro; alguns 

desesperados com os venenos e outros com tiros no 

ouvido – e tudo isso na mesma região e ao mesmo 

tempo. Essas vibrações, então, se chocam. É um 

verdadeiro inferno, não tenho outra expressão! São 

impressões que um ser humano que não foi suicida 

não pode avaliar.  
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―Eu compreendi muito bem, porque também fui 

suicida, também estive lá. Tenho a impressão de 

que estive até em lugar pior. Tive essas impressões 

ao nascer, porque, até os sete ou oito anos, 

principalmente, eu sofria muito com as visões de lá. 

Fui muito torturada por Espíritos da pior espécie. 

Havia até uns vestidos de diabo, me espetando com 

aqueles tridentes. Eu acordava em gritos, à noite. 

Como médium de incorporação, eu recebi tudo 

quanto foi Espírito suicida, e eu sentia as 

impressões, sentia o sofrimento deles.‖ 
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A MÉDIUM YVONE PEREIRA DECIDE-SE POR SE ENTREGAR À 
PRÁTICA DAS VIRTUDES 

Pelos Caminhos da Mediunidade Serena – ―Para uma 

pessoa receber a assistência dos guias espirituais, o que 

deverá fazer? 

Yvonne Pereira – Nós temos de fazer uma evocação. 

Leva-se em conta também, a dedicação à doutrina e aos 

conselhos doutrinários que recebemos do alto. Isso não 

foi um privilégio para mim. Deu-se comigo porque eu 

quis, eu tive vontade de me dedicar. A minha vida foi 

inteiramente dedicada à Doutrina Espírita. Sempre 

obedeci, com muito empenho, os conselhos da Doutrina e 

as advertências dos guias.‖  
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Recordações da Mediunidade – Yvonne 

Pereira – capítulo 9: Premonições ―O mais 

interessante de quantos sonhos 

premonitórios me advertiram, ocorrido em 

minha juventude, quando já eu adotara 

convictamente os compromissos com a 

Doutrina Espírita e os dezoito anos 

floresciam repletos de sonhos e aspirações 

ternas e lindas. 
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―Trata-se de uma parábola por mim 

vivida sob as sugestões da entidade 

espiritual designada para a advertência 

que me deveria fortalecer para 

renúncias muito dolorosas e difíceis, a 

tempo de maiores dissabores não 

infelicitarem ainda mais os dias de 

minha existência. 
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―Como veremos, a técnica usada pelos instrutores 

espirituais, a fim de me profetizarem as lutas e os 

sofrimentos por que eu deveria passar, foi 

semelhante às das demais premonições e também 

idênticas às encenações vividas para o recebimento 

dos livros românticos que me foram concedidos 

através da psicografia. É de notar que esse sonho, 

lúcido por excelência, mostrava cenários tão reais e 

cenas tão vivas que eu afirmaria que tudo era sólido, 

―material‖, e não fruto de uma sugestão forte, 

durante a qual fora criado,  pelo poder da vontade 

mental.  
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―O certo foi que eu me vi, pelos meus dezoito anos de 

idade, diante de uma grande ponte em ruínas, que eu 

deveria atravessar para galgar a margem oposta. 

Embaixo rolava em turbilhões um rio tenebroso, de 

águas encachoeiradas e revoltas, rugindo e sacudindo 

a ponte a cada novo embate das águas 

convulsionadas, que pareciam ocasionadas por uma 

grande enchente. Eu me via lindamente trajada com 

vestes vaporosas, como de gaze imaculada, que 

voejavam ao soprar dos ventos que subiam do leito 

das águas, cabelos soltos e coroada de rosas 

brancas.  
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―A noite, aclarada pelo plenilúnio, era bela e 

sugestiva, deixando ver o azul do céu e as 

estrelas que brilhavam, límpidas. A meu lado 

percebi uma entidade elevada, que reconheci 

como sendo Bittencourt Sampaio, envolta em 

túnica romana vaporosa e lucilante, e coroada de 

louros, como os antigos intelectuais romanos e 

gregos. 

E ele dizia: 

- ―Será necessário que atravesses... É o único 

recurso que tens... Serás auxiliada...‖ 
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―Pus-me a chorar, desencorajada, pois, se 

ensaiava entrar na ponte, esta oscilava com 

o meu peso. Ele, então, Bittencourt 

Sampaio, tomou do meu braço, 

amparando-me, e repetiu: 

- ―Vamos, sem temor! Tudo consegue, 

aquele que quer! Não sabes que ―a fé 

transporta montanhas‖? Serás ajudada, 

confia!‖  
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―Assim amparada, atravessei a ponte, 

timidamente, desfeita em lágrimas, enquanto as 

águas rugiam em baixo, ameaçando tragá-la e 

também a mim. A cada passo novas oscilações 

da ponte, cujo soalho em ruínas me deixava 

entrever o abismo que corria sob meus pés. Em 

chegando ao lado oposto, lembro-me ainda de 

que o grande amigo repetiu o aviso do futuro que 

me esperava, o que não constituía novidade para 

mim, porque outras profecias já eu tivera sobre o 

assunto: 
 

 

 



4º ENCONTRO: ENERGIA MENTAL E CONSCIÊNCIA – 3ª. PARTE 

 

 

 

- ―É o único recurso que terás para poder vencer: 

Dedicar-se ao Evangelho do Cristo de Deus, à 

Doutrina dos Espíritos. Nada esperes do mundo, 

porque o mundo nada terá para te conceder. És 

espírito culpado, a quem a providência do Céu 

estende a mão para te poder reerguer do opróbrio 

do pretérito. Não conhecerás o matrimônio, não 

possuirás um lar, e espinhos e lutas se 

acumularão sob teus passos... Mas, unida a Jesus 

e à Verdade, obterás forças e tranquilidade para 

tudo suportar e vencer...‖ 
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―Com efeito, a premonição realizou-

se integralmente, dia a dia, minuto 

a minuto: minha existência há sido 

a travessia constante sobre um 

caudal de dores que o Consolador 

amparou e fortaleceu.‖ 
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Pelos caminhos da mediunidade serena – 

Pergunta a Yvonne Pereira: ―Acho que na 

encarnação atual a senhora resgatou muita 

coisa. 

Yvonne Pereira – ―Resgatei. Tenho certeza 

disso, porque eu tenho uma paz de 

consciência tão grande que acho que o 

meu ―pecado‖ foi perdoado, ou pelo menos, 

resgatado, porque perdão, propriamente, 

não existe.  
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―Existe perdão no ensejo que Deus nos 

dá de reparar a falta: aí é que está o 

perdão. Mas eu creio que sim, porque 

eu tenho recebido tanto amparo do 

alto, tanta graça, tanta recompensa, 

que eu acho que também já resgatei. 

Agora, daqui para diante, é só orar, 

vigiar e realizar.‖  
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Pelos caminhos da mediunidade serena – 

Pergunta a Yvonne Pereira: ―A senhora, 

provavelmente já veio com essa missão. 

Aliás, todo médium tem uma missão, não 

é? Agora, uns têm um comprometimento, 

na encarnação anterior, mais forte do que 

os outros... Provavelmente, antes de sua 

encarnação, a senhora escolheu isso como 

uma missão importante a ser desenvolvida, 

não é?   
 

 

 



4º ENCONTRO: ENERGIA MENTAL E CONSCIÊNCIA – 3ª. PARTE 

 

 

 

Yvonne Pereira – ―Não, não foi, propriamente, uma 

missão. Minha mediunidade se deu pela ação da 

misericórdia de Deus para me fazer resgatar os 

meus erros do passado, com mais facilidade, ou, por 

outra, com menos sofrimento, porque, se eu tive 

provações muito fortes a passar, nesta existência 

tive, também a compensação que me deu a 

mediunidade – porque a mediunidade é neutra, ela 

não é nem boa, nem má; é uma lei da natureza. 

Compete a nós fazermos dela uma missão, mas, 

para isso, é preciso muito estudo, muita meditação e 

uma orientação perfeita, boa. 
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―[...] Por isso eu digo: é engano pensar que 

esteja em missão. Não recebi uma missão. Todo 

o meu trabalho foi de reparação dos meus erros. 

A misericórdia de Deus dá, para grandes 

criminosos do passado, a mediunidade, para que 

ele, numa única existência, possa resgatar muita 

coisa, pois a mediunidade beneficia muita gente! 

O médium, normalmente nem sabe o quanto 

beneficia. Aliás, o meu dever inadiável, 

inapelável, era só receber o livro Memórias de 

um suicida.”  
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―[...] Eu não considero minha 

mediunidade uma missão, 

porque a doutrina não precisou 

de mim, do que escrevi, eu é 

que precisei daquilo que escrevi, 

do trabalho que, afinal de contas 
consolou alguém.‖ 
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Recordações da Mediunidade – Yvonne 

Pereira –  ―Ingressando na vida terrena 

para uma encarnação expiatória, eu 

deveria, com efeito, morrer para mim 

mesma, renunciando ao mundo e às 

suas atrações, para ressuscitar o meu 

espírito, morto no pecado, através do 

respeito às leis de Deus e do 

cumprimento do dever, outrora 

vilipendiado pelo meu livre-arbítrio.‖ 
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À Luz do Consolador – Yvonne Pereira – 

(dados biográficos) ―Minhas faculdades 

mediúnicas foram cultivadas com muito 

amor, perseverança e respeito, tendo eu 

seguido fielmente as prescrições de ―O Livro 

dos Médiuns‖ sem nunca sofrer decepções 

ao obedecê-las . Segui sempre as 

orientações dos livros básicos e dos próprios 

guias que por mim velavam. 
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―Às vezes, não tinha mesmo um 

local para poder escrever, fazia-

o sobre um caixote, à luz de vela 

ou de lampião a querosene. Mas 

perseverei, jamais me dei por 

vencida, e venci.‖ 
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À Luz do Consolador – Yvonne Pereira – (dados 

biográficos)  ―[...] Há 47 anos (julho de 1973) que 

exerço a mediunidade ativamente. Ela, a 

mediunidade, amparou-me a vida inteira. Deu-me 

consolo nas provações, alegria quanto tudo me faltava 

neste mundo, salvou-me das atrações mundanas, 

quando as tentações afluíam ao meu redor, 

conservando-me voltada para Deus, instruiu-me, 

dignificou-me, aclarou-me o caminho do progresso, 

deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda 

depois do dever cumprido, e as únicas horas felizes 

que conheci neste mundo provieram da sua prática. 
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―Através dela, alarguei o meu campo de 

fraternidade para com o próximo. Fiz dos 

inimigos do passado amigos para a 

eternidade; de obsessores, a quem pude 

servir com ela, fiz afeições imorredouras 

para o coração; fiz dos sofredores 

encarnados e desencarnados, a quem 

assistia e visitava, irmãos queridos que me 

ajudaram com suas preces. Jamais conheci 

decepções com minha mediunidade.  
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―Amei-a sempre, respeitei-a e guiei-a 

sob o critério insuperável da 

Codificação Espírita, realizada por 

Allan Kardec. Para mim, portanto, a 

mediunidade foi o meio de reabilitação 

de faltas contraídas no passado 

reencarnatório, foi a misericórdia de 

Deus mostrando-me o caminho da 

redenção.‖ 
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Livro Cavaleiro de Numiers – pelo Espírito Charles 

– psicografia de Yvonne Pereira –  ―Berthe de 

Sourmeville (Yvone Pereira em uma encarnação 

anterior) não era de têmpera a sofrer esperas e 

incertezas. Era uma alma positiva e arrojada, 

insofrida e intimorata, que não se resignara a 

situações passivas. No dia em que essa alma se 

renovasse para o amor de Deus e se desse à 

prática do bem seu triunfo repercutiria nos Céus e 

ela seria considera exemplo para as almas frágeis, 

que deixam descrer do  próprio progresso.‖ 
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Recordações da Mediunidade – Yvonne Pereira 

―Tal como hoje nos avaliamos, consideramo-

nos testemunho vivo do valor do Espiritismo na 

recuperação de uma alma para si mesma e 

para Deus, porque sentimos que 

absolutamente não teríamos vencido, nas lutas 

e nos testemunhos que a vida exigia das 

nossas forças, se desde o berço não fôramos 

acalentada pela proteção vigorosa da 

Revelação Celeste denominada Espiritismo. 
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―Poderíamos, pois, relatar aqui também 

as recordações do que foi o amargor 

das lágrimas que choramos durante as 

provações, as peripécias e 

humilhações que nos acompanharam 

em todo o decurso da presente 

existência, e os quais a Doutrina 

Espírita remediou e consolou.  
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―Mas para que tal explanação pudesse 

ser feita seria necessário apontar ou 

criticar aqueles que foram os 

instrumentos para a dor dos resgates 

que urgia realizássemos, e não foram 

acusações ao próximo que 

aprendemos nos códigos espíritas, os 

quais antes nos ensinaram o Amor, a 

Fraternidade e o Perdão.  
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―Encobrindo, pois, as personalidades que 

se tornaram pedra de escândalo para a 

nossa expiação e olvidando os seus atos 

para somente tratarmos da sublime tese 

espírita, é o testemunho do Perdão que 

aqui deixamos, único testemunho, ao 

demais, que nos faltava apresentar e o qual 

os nossos ascendentes espirituais de nós 

exigem no presente momento.‖ 
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Livro À Luz do Consolador – Yvonne Pereira 

―[...] Os caracteres fracos, tímidos, indecisos, 

demorarão a se integrarem nos embates fornecidos 

pelo Espiritismo. Também este é Doutrina para os 

fortes, ou seja, para aqueles que, em migrações 

terrenas do pretérito, tanto erraram, e no Além-Túmulo 

tanto sofreram por isso, que agora se dispuseram a 

uma reforma geral do próprio caráter através do 

Espiritismo. E com efeito combater as próprias 

imperfeições  diariamente, não ignorando que, se o 

não fizer, desonrará a própria Doutrina a que se julgou 

filiar.‖ 
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Livro À Luz do Consolador – Yvonne Pereira – 

artigo A Força do Exemplo – ―O Espírita sincero, 

que compreendeu e assimilou a essência da 

Doutrina que professa; o espírita que, 

assimilando essa essência, reconheceu que 

precisa reformar-se, operando em si mesmo uma 

ressurreição de valores morais, renovando o 

próprio caráter, os hábitos, os pensamentos, as 

ações, a vida, enfim, esse espírita está para a 

vida atual como os cristãos do primeiro século 

estavam para a sociedade do seu tempo.‖ 
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Recordação da Mediunidade – Yvonne Pereira – 

introdução – ―— Obrigada, meu Deus, pela bênção 

da mediunidade que me concedeste como ensejo 

para a reabilitação do meu Espírito culpado. A 

chama imaculada que do Alto me mandaste, com 

a revelação dos pontos da tua Doutrina, a mim 

confiados para desenvolver e aplicar, eu ta 

devolvo, no fim da tarefa cumprida, pura e 

imaculada conforme a recebi: amei-a e respeitei-a 

sempre, não a adulterei com ideias pessoais 

porque me renovei com ela a fim de servi-la;  
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―não a conspurquei, dela me servindo para 

incentivo às próprias paixões, nem 

negligenciei no seu cultivo para benefício 

do próximo, porque todos os meus recursos 

pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, 

no entanto, Senhor, se melhor não pude 

cumprir o dever sagrado de servi-la, 

transmitindo aos homens e aos Espíritos 

menos esclarecidos do que eu o bem que 

ela própria me concedeu.‖ 
 

 
 



3º ENCONTRO: ENERGIA MENTAL E CONSCIÊNCIA – 2ª. PARTE 

Avaliação reflexiva: Feche os olhos e entre em 
contato com você mesmo(a) em essência, 
buscando sentir o conteúdo estudado neste 
encontro:  

Do conteúdo, o que você entendeu que se 
aplique à sua vida?  

O conteúdo estudado mudou a forma como 
você entende o objetivo da energia mental em 
relação à consciência? Em caso positivo, que 
mudança foi essa? 



3º ENCONTRO: ENERGIA MENTAL E CONSCIÊNCIA – 2ª. PARTE 

Neste encontro refletimos sobre a 
vontade para disciplinar a energia mental, 
de modo que ela esteja em sintonia com a 
consciência e a vontade de Deus. Como 
você avalia essa questão na sua vida? 
Existe uma disposição em você para 
realizar os esforços morais fundamentais 
para agir de acordo com a 
autoconsciência? 




