
 
Franz Anton Mesmer (Mesmer) - Autores Espiritas Classicos 

pág 1 de13 

 

FRANZ ANTON MESMER 

O GRANDE MAGNETIZADOR FRANCÊS 

CRIADOR DO MESMERISMO 

(1734 - 1815) 

 

Biografia de Mesmer: 

Mesmer foi o médico austríaco criador da teoria do magnetismo animal conhecido pelo nome de mesmerismo. 

Nasceu a 23 de maio de 1734 em Iznang, uma pequena vila perto do Lago Constance. 

Estudou teologia em Ingolstadt e formou-se em medicina na Universidade de Viena. Provido de recursos, dedicou-se a longos 
estudos científicos, chegando a dominar os conhecimentos de seu tempo, época de acentuado orgulho intelectual e ceticismo. Era 
um trabalhador incansável, calmo, paciente e ainda um exímio músico. 

Em 1775, após muitas experiências, Mesmer reconhece que pode curar mediante a aplicação de suas mãos. Acredita que dela 
desprende um fluido que alcança o doente; declara: "De todos os corpos da Natureza, é o próprio homem que com maior eficácia 
atua sobre o homem". A doença seria apenas uma desarmonia no equilíbrio da criatura, opina ele. Mesmer, que nada cobrava 
pelos tratamentos, preferia cuidar de distúrbios ligados ao sistema nervoso. 

Além da imposição das mãos sobre os doentes, para estender o benefício a maior número de pessoas, magnetizava água, pratos, 
cama, etc., cujo contato submetia os enfermos. 

http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Mesmer/Franz%20Anton%20Mesmer%20(Mesmer).htm


 
Franz Anton Mesmer (Mesmer) - Autores Espiritas Classicos 

pág 2 de13 

Mesmer praticou durante anos o seu método de tratamento em Viena e em Paris, com evidente êxito, mas acabou expulso de 
ambas as cidades pela inveja e incompreensão de muitos. Depois de cinco tentativas para conseguir exame judicioso do seu método 
de curar, pelas academias, é que publica, em 1779, a "Dissertação sobre a descoberta do magnetismo animal", na qual afirma que 
este é uma ciência com princípios e regras, embora ainda pouco conhecida. A sua popularidade prosseguiu por muitos anos, mas 
outros médicos o taxavam de impostor e charlatão. 

Em 1784, o governo francês nomeou uma comissão de médicos e cientistas para investigar suas atividades. Benjamin Franklin foi 
um dos membros dessa comissão, que acabou por constatar a veracidade das curas, porém as atribuíram não ao magnetismo 
animal, mas a outras causas fisiológicas desconhecidas. 

Concentrado no alívio à dor, Mesmer não chegou a perceber a existência do sonambulismo artificial, que seu ilustre e generoso 
discípulo, conde Maxime Puységur, descobre (inclusive a clarividência a ele associada), o qual se desenvolve durante o transe 
magnéticos em certas pessoas. 

Em 1792, Mesmer vê-se forçado a retirar-se de Paris, vilipendiado, e instala-se em pequena cidade suiça, onde vive durante 20 
anos sempre servindo aos necessitados e sem nunca desanimar nem se queixar. Em 1812, já aos 78 anos, a Academia de Ciências 
de Berlim convida-o para prestar esclarecimentos, pois pretendia investigar a fundo o magnetismo. Era tarde; ele recusa o convite. 

A Academia encarrega o Prof. Wolfart de entrevistá-lo. O depoimento desse professor é um dos mais belos a respeito do caridoso 
médico: 

"Encontrei-o dedicando-se ao hospital por ele mesmo escolhido. Acrescente-se a isso um tesouro de conhecimentos reais em todos 
os ramos da Ciência, tais como dificilmente acumula um sábio, uma bondade imensa de coração que se revela em todo o seu ser, 
em suas palavras e ações, e uma força maravilhosa de sugestão sobre os enfermos." 

No início de 1814, ele regressou para Iznang, sua terra natal, onde permaneceria os seus últimos dias até falecer em 05/03/1815. 

Assim foi Mesmer. Durante anos semeou a cura de enfermos doando de seu próprio fluido vital em atitude digna daqueles que 
sacrificam-se por amor ao seu trabalho e a seus irmãos. Suas teorias atravessaram décadas e seu exemplo figura luminoso entre 
os missionários que sob o açoite das críticas descabidas e as agressões da calúnia, passam incólume escudado pelo dever retamente 
desempenhado. 
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Seu nome jamais se desligar do vocábulo "fluido" e sua vida valiosa pelos frutos que gerou, jamais ser esquecida por aqueles cuja 
honestidade de propósitos for o ornamento de seus espíritos. A sua obra foi decisiva para demonstrar a realidade da imposição das 
mãos como meio de alívio aos sofrimentos, tal como a utilizavam os primeiros cristãos antigamente e os espíritas atualmente. 

Fontes: Federação Espírita do Paraná 

 

aaaaaaaa 

Mensagem atribuída a Franz Anton Mesmer, publicada na Revista Espírita 
Francesa dirigida por Allan Kardec de janeiro de 1864. 

Mensagem atribuída a Franz Anton Mesmer, publicada na Revista Espírita Francesa dirigida por Allan Kardec de janeiro de 1864. 

 

Tendo sido lida esta interessante carta na Sociedade Espírita de Paris, na sessão de 18 de dezembro de 1863, um de nossos bons 
médiuns obteve a respeito, espontaneamente, as duas comunicações seguintes: 

“Existindo no homem em diferentes graus de desenvolvimento, em todas as épocas a vontade tem servido tanto para curar quanto 
para aliviar. É lamentável sermos obrigados a constatar que, também, foi a fonte de muitos males, mas é uma das conseqüências 
do abuso que, muitas vezes, o ser faz do livre arbítrio. 

A vontade desenvolve o fluido, seja animal, seja espiritual, porque, como sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo 
número estão o magnetismo animal e o magnetismo espiritual que, conforme a ocorrência, pode pedir apoio ao primeiro. Um outro 
gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. 
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“A vontade muitas vezes foi mal compreendida. Em geral aquele que magnetiza não pensa senão em manifestar sua força fluídica, 
derramar o seu próprio fluido sobre o paciente submetido aos seus cuidados, sem se preocupar se há ou não uma Providência que 
se interesse pelo caso tanto ou mais que ele. 

Agindo só não pode obter senão o que a sua força, sozinha, pode produzir, ao passo que os médiuns curadores começam por 
elevar sua alma a Deus e a reconhecer que, por si mesmos, nada podem. 

Fazem, por isto mesmo, um ato de humildade, de abnegação; então, confessando-se demasiado fracos, Deus, em sua solicitude, 
lhes envia poderosos socorros, que o primeiro não pode obter, já que se julga suficiente para a obra empreendida. Deus sempre 
recompensa a humildade sincera, elevando-a, ao passo que rebaixa o orgulho. 

Esse socorro que envia são os Espíritos bons, que vêm penetrar o médium de seu fluido benfazejo, o qual é transmitido ao doente. 

Também é por isto que o magnetismo empregado pelos médiuns curadores é tão potente e produz essas curas classificadas de 
miraculosas, e que são devidas simplesmente à natureza do fluido derramado sobre o médium; enquanto o magnetizador ordinário 
se esgota, muitas vezes inutilmente, em dar passes, o médium curador infiltra um fluido regenerador pela simples imposição das 
mãos, graças ao concurso dos Espíritos bons. Mas esse concurso só é concedido à fé sincera e à pureza de intenção.” 

Mesmer (Médium: Sr. Albert) 

Allan Kardec 

Revista Espírita de janeiro de 1864 
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Mensagens atribuídas a Franz Anton Mesmer, publicadas na Revista Espírita Francesa dirigida por Allan Kardec de outubro de 1864 

Tendo sido o fato acima comunicado à Sociedade de Paris, um Espírito deu a respeito a seguinte instrução: 

(Sociedade Espírita de Paris, 8 de julho de 1864 – Médium: Sr. A. Didier) 

Os ignorantes – e como os há! – ficam cheios de dúvidas e de inquietação quando ouvem falar de fenômenos espíritas. Segundo 
eles, a face do mundo está transtornada; a intimidade do coração, dos sentimentos e a virgindade do pensamento são lançadas 
através do mundo e entregues à mercê do primeiro que vier. 

Com efeito, o mundo estaria mudado singularmente e a vida privada não estaria protegida atrás da personalidade de cada um, se 
todos os homens pudessem ler no espírito uns dos outros. 

Um ignorante nos diz com muita ingenuidade: Mas a justiça, as perseguições da polícia, as operações comerciais, governamentais, 
poderiam ser consideravelmente revistas, corrigidas, esclarecidas, etc., com o auxílio desses processos. Os erros estão muito 
espalhados. A ignorância tem isto de particular: faz esquecer completamente o objetivo das coisas, para lançar o espírito inculto 
numa série de incoerências. 

Razão tinha Jesus ao dizer: “Meu reino não é deste mundo”, o que também significava que neste mundo as coisas não se passam 
como no seu reino. O Espiritismo, que em tudo e por tudo é o espiritualismo do Cristianismo, pode igualmente dizer aos ambiciosos 
e aos terroristas ignorantes, que o seu grande objetivo não é dar pilhas de ouro a um e deixar a consciência de um ser fraco à 
mercê de um ser mais forte, e de aliar a força e a fraqueza num duelo eternamente inevitável, prestes a acontecer; não. 

Se o Espiritismo proporciona satisfações, são as da calma, da esperança e da fé; se às vezes adverte por pressentimentos, ou pela 
visão adormecida ou desperta, é que os Espíritos sabem perfeitamente que uma ação caridosa particular não transtornará a 
superfície do globo. Aliás, se se observar a marcha dos fenômenos, o mal aí tem uma parte mínima. 

A ciência funesta parece relegada nos alfarrábios dos velhos alquimistas, e se Cagliostro voltasse, certamente não viria armado da 
varinha mágica ou do frasco encantado com que se apresentava, mas com sua força elétrica, comunicativa, espiritualista e 
sonambúlica, força que todo ser superior possui em si e que, ao mesmo tempo, toca o coração e o cérebro. 
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Como eu dizia ultimamente (o Espírito faz alusão a outra comunicação), a adivinhação era o maior dom de Jesus. 

Destinados a se tornarem superiores, como Espíritos, pedimos a Deus uma parte dos raios que concedeu a certos seres 
privilegiados, que facultou a mim mesmo e que eu poderia ter espalhado mais judiciosamente. 

Mesmer 

Observação – Não há uma só das faculdades concedidas ao homem da qual este não possa abusar, em virtude de seu livre arbítrio. 

Não é a faculdade que é má em si, mas o uso que dela se faz. Se os homens fossem bons, nenhuma seria de temer, porque 
ninguém as usaria para o mal. No estado de inferioridade em que ainda se acham os homens na Terra, a penetração do pensamento, 
se fosse geral, seria, talvez, uma das mais perigosas, porque se tem muito a esconder, e muitos podem abusar. 

Mas, sejam quais forem os inconvenientes, se ela existe é um fato que se deve aceitar, por bem ou por mal, pois não se pode 
suprimir um efeito natural. 

Deus, porém, que é soberanamente bom, mede a extensão dessa faculdade pela nossa fraqueza. Ele no-la mostra de vez em 
quando, para fazer-nos compreender melhor a nossa essência espiritual e nos advertir de trabalhar a nossa depuração, para não 
termos de temê-la. 

Allan Kardec 

Revista Espírita de outubro de 1864 
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Mensagens atribuídas a Franz Anton Mesmer, publicadas na Revista Espírita Francesa dirigida por Allan Kardec de maio de 1865. 

Imigração de espíritos superiores na terra 

(Sociedade Espírita de Paris, 7 de outubro de 1864 - Médium: Sr. Delanne) 

Nesta noite vos falarei das imigrações de Espíritos adiantados que vêm encarnar-se em vossa Terra. Esses novos mensageiros já 
tomaram o cajado do peregrino; já se espalham aos milhares em vosso globo; por toda parte estão dispostos em grupos e em 
séries, pelos Espíritos que dirigem o movimento de transformação. A Terra já se agita ao sentir em seu seio aqueles que outrora 
ela viu passar através de sua Humanidade nascente. Ela se regozija em os rever, porque pressente que vêm para conduzi-la à 
perfeição, tornando-se guias dos Espíritos ordinários, que precisam ser encorajados por bons exemplos. 

Sim, grandes mensageiros estão entre vós; são eles que se tornarão os sustentáculos da geração futura. À medida que o Espiritismo 
cresce e se desenvolve, Espíritos de ordem cada vez mais elevada virão sustentar a obra, em razão das necessidades da causa. 
Deus espalhou suportes para a doutrina; eles surgirão no tempo e no lugar. Assim, sabei esperar com firmeza e confiança; tudo o 
que foi predito acontecerá, como diz o livro santo, até um iota. 

Se a transformação atual, como acaba de dizer o mestre, levantou as paixões e fez surgir a escória dos Espíritos encarnados e 
desencarnados, também despertou o desejo ardente numa multidão de Espíritos de posição superior nos mundos dos turbilhões 
solares, de virem novamente servir aos desígnios de Deus para esse grande acontecimento. 

Eis por que eu dizia há pouco que a imigração dos Espíritos superiores se operava em vossa Terra para ativar a marcha ascendente 
de vossa Humanidade. Assim, redobrai de coragem, de zelo, de fervor pela causa sagrada. Ficai sabendo que nada deterá a marcha 
progressiva do Espiritismo, porquanto poderosos protetores continuarão vossa obra. 

Mesmer 

Allan Kardec 

Revista Espírita de maio de 1864 
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Sessão mesmérica. Mesmer atende uma paciente que desmaia. O salão era forrado de espelhos para intensificar o magnetismo. 
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Sessão mesmérica. Em uma sala de estar onde a banheira de Mesmer é vista um certo número de homens e mulheres sob a 
influência do magnetismo. 
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 A sepultura de Franz Mesmer, no cemitério em Meersburg, Alemanha. 

 Ver o autor Marquês de Puységur discípulo de Mesmer 

http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Mesmer/Franz%20Anton%20Mesmer%20(Mesmer).htm
http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Puysegur/Marqu%C3%AAs%20de%20Puys%C3%A9gur.htm
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 Fontes: Canal Espírita Jorge Hessen (Revolução Espírita -  Fluido vital não existe) O fluido vital não existe? 
O que seria esse fluído? Por que Mesmer e os espíritos não aceitavam a sua existência? Como era o pensamento a respeito da 
energia no século 19? O que é matéria imponderável? Saiba mais sobre os fenômenos que Mesmer propôs em sua época e sua 
teoria a respeito do Fluído Cósmico Universal aqui no Revolução Espírita. 

 Fontes: Franz Anton Mesmer (Portal Biográfico) 

 Fontes: A Luz na Mente » Revista on line de Artigos Espíritas (Sonambulismo -  faculdade intrigante e pouco 
debatida) 

"O magnetismo preparou o caminho do Espiritismo, e o rápido progresso desta última doutrina se deve, incontestavelmente, à 
vulgarização das idéias sobre a primeira." 

Allan Kardec "Revista Espírita -  Março de 1858" 

 

http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Mesmer/Franz%20Anton%20Mesmer%20(Mesmer).htm
https://www.youtube.com/watch?v=x7Koy-BT0es&list=PLbBAXq8ij9Ez2hBvhmpHysjTo0mbBFsMT&index=70
http://www.anton-mesmer.com/index.htm
http://jorgehessenestudandoespiritismo.blogspot.com.br/2013/09/sonambulismo-faculdade-intrigante-e.html
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"Todo ser vivo e dotado de um fluido magnético capaz de se transmitir a outros indivíduos, estabelecendo-se, assim, influências 
psicossomáticas recíprocas, inclusive com fins terapêuticos." 

Franz Anton Mesmer "O magnetizador" 

  

RELAÇÃO DE OBRAS PARA DOWNLOAD 

  

 Artigos Espíritas -  Breve Histórico sobre Magnetismo (Adilton Pugliese) 

  

 Artigos Espíritas -  Mesmerismo e Espiritismo (Jáder dos Reis Sampaio) 

  

http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Mesmer/Franz%20Anton%20Mesmer%20(Mesmer).htm
http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Mesmer/Breve%20Hist%C3%B3rico%20sobre%20Magnetismo%20(Adilton%20Pugliese).pdf
http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Mesmer/Mesmerismo%20e%20Espiritismo%20(J%C3%A1der%20dos%20Reis%20Sampaio).pdf
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 Biografia de Franz Anton Mesmer 

  

 Franz Mesmer -  Mémoire Sur la Découverte du Magnétisme Animal (1779) (Fr) 

  

 Franz Mesmer -  À Messieurs les auteurs du Journal de Paris, et à M. Franklin (1784) (Fr) 
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http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Mesmer/Franz%20Friedrich%20Anton%20Mesmer.pdf
http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Mesmer/Franz%20Anton%20Mesmer%20-%20M%C3%A9moire%20Sur%20la%20D%C3%A9couverte%20du%20Magn%C3%A9tisme%20Animal%20(1779).pdf
http://www.autoresespiritasclassicos.com/Pesquisadores%20espiritas/Mesmer/Franz%20A.%20Mesmer%20-%20%C3%80%20Messieurs%20les%20auteurs%20du%20Journal%20de%20Paris,%20et%20%C3%A0%20M.%20Franklin%20(1784).pdf

