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HIPNOSE E ALUCINAÇÃO

“Um dos insensíveis magnetizadores presentes, à insinuação de Saldanha, começou 

a aplicar energias perturbadoras, ao longo dos olhos, torturando as fibras de 

sustentação. Não somente o cristalino, em ambos os órgãos visuais, denunciava 

fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob 

fortes modificações. 

Percebi a facilidade com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas 

vítimas, impondo-lhes os tormentos psíquicos que desejam.”
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AÇÃO ESPECIALIZADA

“Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a 

interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-

as de substância escura, qual se estivesse doando combustível a um motor.

Terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, à 

exceção da dupla que se incumbia do hipnotismo, alegando que havia serviço 

em outra parte da cidade.”
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O MOTIVO

“— Que razões teriam conduzido Gregório a conferir-lhe tão delicada missão? 

— O ódio, meu amigo, o ódio! — explicou o interpelado decidido. 

— À senhora? — aduziu Gúbio, indicando a doente. 

— Não propriamente a ela, mas ao pai, juiz sem alma que me devastou o lar. Faz 

onze anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os 

meus descendentes, exterminando-os...”
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GESTÃO DE EQUIPE NO PLANO 
INFERIOR

“A sepultura apenas derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam 
tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportávamos a caixa 
dos ossos. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e 
agradou-se de minhas disposições íntimas. Necessitava de alguém, de alma 
suficientemente endurecida, para presidir à retirada técnica desta moça que ele 
deseja arrebatar, devagarinho, à existência terrestre, e louvou-me o ânimo firme. 
Quase sempre dispomos de servidores em massa para os cometimentos 
retificadores. Mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a 
perseverar na vingança até ao fim, com o mesmo ódio do princípio.”
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PAPEL DO MÉDICO

“— Todos os médicos — asseverou-me, convicto —, ainda mesmo quando 

materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos 

espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. 

[...]

E, numa expressão profundamente significativa, acentuou: 

— Ah! se os médicos orassem!”
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DIFICULDADES NA AÇÃO 
SUPERIOR

“Ideias inquietantes e delituosas povoavam-lhe a cabeça. 

Fios tenuíssimos de força magnética ligavam-no à mãezinha infeliz. 

Tinha as mãos crispadas e o olhar absorto, maquinando planos diabólicos e, por 
mais que o envolvesse o socorro de Maurício, nem ele, nem aquela que lhe fora 
ciumenta genitora, se mostravam suscetíveis de receber-nos a influenciação
restauradora. 

— Tenho trabalhado tanto quanto me é possível — explicou o novo companheiro 
— a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior. Achamo-nos, 
entretanto, num campo imensamente refratário.”
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