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Destaque: Apontamentos biográficos sobre alguns médiuns pouco conhecidos utilizados por
Kardec.
Médiuns: Sr. Rodolphe, Sr. E. Vézy, Sr. e Sra. Delanne e Sr. Rul.
Nomes completos dos médiuns: Mardochée "Rodolphe" Rubio, Eugène Vézy, François Eugène
Alexandre Delanne e Marie Alexandrine Didelot, e Louis Joseph Gabriel Rul.
Contextualização de caso: Com exceção do casal Delanne, eram quase nulas as informações
sobre os demais médiuns.
Mardochée "Rodolphe" Rubio
Já mencionamos algumas vezes o Sr. Rodolphe de Mulhouse, médium de OESOE, e.g., em
https://bit.ly/2lVCU2l, consultada em 07/04/2020.

Agora finalmente revelamos sua identidade: Mardochée "Rodolphe" Rubio, nascido em 13 de
novembro de 1824 [1] em Bayonne (na verdade em https://fr.wikipedia.org/wiki/SaintEsprit_(Pyrénées-Atlantiques), consultada em 07/04/2020) e falecido em 1º de janeiro de 1884
[2], na mesma cidade.

Registro de nascimento do Sr. Rodolphe

Registro de óbito do Sr. Rodolphe
Mais um enigma decifrado! Eis as nossas descobertas, a partir das únicas pistas da RE de
setembro de 1861, que nos levaram à sua identidade:
1. Seu avô se chamava Mardochée. Bem, o avô por parte de pai de "nosso" Rodolphe Rubio
também se chamava Mardochée Rubio, falecido em Santander, capital da comunidade
autônoma da Cantábria, na Espanha [3].
2. Seu tio se chamava Edouard Pereyre. Ora, o tio por parte de mãe do "nosso" personagem se
chamava "Daniel" Alvares Pereyre Jacob, mas observem que assina como "Edouard" Pereyre
no seu registro de casamento [4].

Registro de casamento do tio do Sr. Rodolphe
Portanto o médium da RE de março de 1861 (Ensinos e dissertações espíritas > A lei de Moisés
e a lei de Cristo) com partes publicadas no cap. I de OESOE (Não vim destruir a Lei > A nova era
> 9) deve ser Mardochée "Rodolphe" Rubio. Ele incluiu o cognome "Rodolphe" a partir do
nascimento da 1ª filha em Bordéus, como vemos no registro de nascimento dela [5]. Idem para
os demais filhos.

Registro de nascimento da 1ª filha do Sr. Rodolphe
Eram certamente descendentes judeus dos "cristãos novos" vindos da Península Ibérica.
Outras imagens:

Registro de casamento do Sr. Rodolphe: pg 1262 de http://earchives.le64.fr/imgviewer/FRAD064003_IR0002/BAYONNE/5MI10250/viewer.html?ns=FRAD064006_5MI102_50_1261.jpg e pg 1264 de
http://earchives.le64.fr/img-viewer/FRAD064003_IR0002/BAYONNE/5MI10250/viewer.html?ns=FRAD064006_5MI102_50_1263.jpg, todas consultadas em 07/04/2020

Detalhe com a assinatura do Sr. Rodolphe
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Eugène Vézy
O Sr. E. Vézy tem cerca de 20 comunicações na RE, entre elas de Jobard (https://bit.ly/2JFyyoE,
consultada em 07/04/2020), Voltaire e principalmente de Santo Agostinho. A única mensagem
de Vianney foi através do Sr. Vézy, e foi publicada no cap. VIII de OESOE, com o título "Bemaventurados os que têm fechados os olhos" (https://bit.ly/2DUX2Yo, consultada em
07/04/2020), a mesma da RE de julho de 1863 (https://bit.ly/2H8yBso, consultada em
07/04/2020).
Jean-Marie Baptiste Vianney ou São João Batista Maria Vianney (1786 - 1859), o cura D'Ars, foi
um padre francês, considerado o "padroeiro de todos os párocos do mundo"[1].

Vianney, o cura D'Ars
E quem seria o misterioso Sr. Vézy? Por que sua última aparição na RE, como encarnado, se
daria na RE de maio de 1865? Como desencarnado ele aparece novamente numa mensagem
(na verdade, 2 frases) publicada na RE de dezembro de 1868, através do Sr. Bertrand.
Fizemos uma busca em todos os arrondissements de Paris, entre 1865 e 1868. E voilà! Ele
desencarnou aos 33 anos apenas, em 06/02/1868 [2], tendo nascido em 05/07/1834 [3]
também em Paris. Para nós, o Sr. E. Vézy é Eugène Vézy.

Registro de óbito do Sr. E. Vézy

Registro de nascimento do Sr. E. Vézy
Ele era casado, desenhista, morava no 95, Boulevard des Capucines (no famoso 9º
arrondissement) e morreu no hospital público da 200, Rue du Faubourg Saint-Denis, onde hoje
fica o Hôpital Fernand-Widal. Este estabelecimento foi criado por Vicente de Paulo em meados
do século XVI e em 1858 tinha 300 leitos. Era uma "Maison municipale de santé" (Casa
municipal de saúde) conhecida como "Maison Dubois" (fonte:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hôpital_Fernand-Widal, consultada em 07/04/2020).
Jules Vézy, 37 anos, irmão mais velho, foi uma das testemunhas no registro de óbito, além do
Sr. Barret. Como já havíamos mostrado a lista de ouvintes da SPEE no caso da Sra.
Costel/Lescot (https://bit.ly/2WA7nAq, consultada em 07/04/2020) e do Sr. Geoffrey, vindo do
Brasil (https://bit.ly/2YhJRbO, consultada em 07/04/2020), nela encontramos também, entre
outros convidados do Sr. Vézy, o Sr. Barret e o Sr. Jules Vézy. Temos também outras duas
figuras que indicam Eug., a abreviação de Eugène. Todas elas são de sessões realizadas em
1864. Para nós não se trata de homônimo e não há mais qualquer dúvida sobre a sua
identidade.

Lista de convidados da SPEE
Em tempo, a mensagem de Antoine Costeau é também obtida através do Sr. Vézy. Ela está em
OCEOI (2ª parte - Exemplos > Capítulo II - Espíritos felizes > Antoine Costeau) e na RE de
outubro de 1863 (Enterro de um Espírita na vala comum).
Finalmente temos duas cartas na BnF
(https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10084935d/f176.item e sequência, todas consultadas
em 07/04/2020), de Kardec ao Sr. Vézy, mas sem grandes revelações, a não ser o incentivo ao
envio de uma resposta ao L'Avenir do Sr. D'Ambel, na carta de maio de 1865. Infelizmente não
fomos capazes de identificar a questão. A segunda é de 2 de abril de 1866, depois de Kardec
ter feito uma visita ao Sr. Vézy, o que sugere que não houve dissidência, da parte dele, em
1865.
Descobertas posteriores: https://bit.ly/2L9Dl6d (novos registros de estado civil).
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François Eugène Alexandre Delanne e Marie Alexandrine Didelot
Não pesquisamos muito sobre o Sr. e a Sra. Delanne, pais de Gabriel Delanne, porque temos
uma farta biografia publicada em 1937 por Paul Bodier e Henri Regnault, disponível em
https://bit.ly/2vPMkxO, consultada em 07/04/2020. De qualquer forma, estas fontes não
apresentam nenhum documento. Nós aqui apresentamos, ampliamos os dados e
questionamos alguns:
1. François Eugène Alexandre Delanne, nascido na comuna de Gray (TBC)* no departamento
de Haute-Saône, era caixeiro-viajante ou vendedor ambulante ("voyageur de commerce").

Desencarnou em 02/03/1901 (pouco mais de 1 mês antes de Leymarie), aos 72 anos, quando
residia junto com o filho Gabriel no 16º arrondissement de Paris, no Boulevard Exelmans, 40.
Era filho de Claude Delanne e Catherine Berger. Foi casado com Marie Alexandrine Didelot.
Todas estas informações estão no registro de óbito [1].

Registro de óbito do Sr. Delanne
2. Entretanto não deve ter nascido em 1830, como a 1ª fonte informa, mas sim entre
03/03/1828 e 02/03/1829*, afinal já tinha 72 anos em 02/03/1901. Isto se pudermos confiar
nos dados do seu registro de óbito. Mas não conseguimos encontrar seu registro de
nascimento nos arquivos departamentais de Haute-Saône. Aliás, Caroline Baudin e sua irmã
Pélagie também nasceram em Gray. Contudo, Delanne talvez possa ter nascido em Cluny, no
departamento de Saône-et-Loire. Não sabemos!
3. A Sra. Delanne se chamava Marie Alexandrine Didelot. Nascida na comuna de Tréveray, no
departamento de Meuse, era comerciante ("négociant"). Desencarnou em 25/08/1894, aos 63
anos, quando residia no 1º arrondissement, na Rue Saint Honoré, 260. Além do registro de
óbito [2], a RE e o Le Spiritisme de outubro de 1894 informam sobre o seu desencarne, bem
como vários jornais da época (e.g., https://bit.ly/2VebbFK e https://bit.ly/2PZJ6kD, todas
consultadas em 07/04/2020).

Registro de óbito do Sra. Delanne
4. Seu registro de nascimento [3] indica a data de nascimento de 14/05/1831. Era filha de
Claude Didelot (que ninguém se lembrava quando do registro do óbito da Sra. Delanne) e de
Marie Anne Bouchon.

Registro de nascimento do Sra. Delanne
5. Apenas como curiosidade, já que nosso foco são os médiuns da SPEE, Gabriel Delanne
nasceu em 23/03/1857, conforme seu registro de nascimento reconstituído [4].

Registro de nascimento de Gabriel Delanne
6. Os pais de Gabriel foram enterrados no cemitério de Bagneux e depois transferidos para o
Père Lachaise em 1906, também de acordo com os registros em anexo [5].

Registros dos enterros do Sr. e Sra. Delanne

Túmulo da família Delanne no Père Lachaise (20º arrondissement). Fonte: Wikipedia (CC BY-SA
4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40556589, consultada em
07/04/2020).
Além dos arquivos das comunas de Gray e Cluny, pesquisadores também podem buscar
informações em todas as edições de Le Spiritisme, disponíveis em https://bit.ly/2D5GQDr,
consultada em 07/04/2020. E ainda em "Muita Luz" de Berthe Fropo e em vários outros
periódicos, disponíveis através da Gallica ou IAPSOP, como L'Avenir do Sr. D'Ambel, Le Progrès
spirite, L'Esprit (onde temos uma mensagem de Kardec de 18/05/1882 através da Sra.
Delanne, entre as várias recebidas), etc.
E por que os pais de Gabriel Delanne são importantes para a doutrina espírita? Ora, além do
que fizeram para tentar retornar o movimento espírita às bases de Kardec, após o seu
desencarne, eles participaram da SPEE, com mensagens de Mesmer, São Luís e São
Bento|Benoit, entre outros. A 1ª aparição na RE acontece em janeiro de 1863 com uma carta
do Sr. Delanne sobre a evocação da Sra. Delanne, viva; mas a 1ª comunicação é de setembro
de 1864, através da Sra. Delanne. A última mensagem publicada na RE de agosto de 1868 foi
obtida pelo Sr. Delanne em dezembro de 1864, portanto consideramos a de maio de 1867
como sendo a última. Não conseguimos identificar nenhuma que tenha sido aproveitada nas
obras fundamentais.
* Pesquisas posteriores realizadas em conjunto com o colega Charles Kempf nos revelaram
que Alexandre tinha na verdade 72 anos incompletos quando desencarnou, pois nasceu em
19/04/1829 em Oyrières. Não sabemos quando acrescentou o prenome Alexandre, mas ele já
o usou no registro de nascimento do irmão de Gabriel, Ernest.

Registro de nascimento do Sr. Delanne (fonte: página 205 de https://bit.ly/3cc9Mss,
consultada em 11/04/2020)

Registro de nascimento de Ernest, irmão de Gabriel Delanne (fonte: página 19 de
https://bit.ly/2RvMx4w, consultada em 11/04/2020)
Descobertas posteriores: https://bit.ly/2L9Dl6d (novos registros de estado civil de Gabriel
Delanne).
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Louis Joseph Gabriel Rul
Além de Jobard, etc, o Sr. Rul trouxe uma mensagem na RE que seria do próprio Jesus, e é
assinada pelo Espírito de Verdade [1]. Assim como o casal Delanne, ficou bastante tempo na
SPEE, mas poucas mensagens foram publicadas na RE. Já era médium desde 1862 [2] e
frequentava a SPEE mesmo antes, assim como Delanne e outros. Deu comunicações em
Bordéus em maio e em Passy em outubro de 1864. As demais foram em Paris, sendo a última
publicada em janeiro de 1869. Apareceu também em 08/01/1865 no La Sauver des Peuples, de
Bordéus, com uma mensagem de Sto. Agostinho [3].
Está ainda em OCEOI [4], junto com outras mensagens de Jacques Latour obtidas por uma
médium de Bruxelas, um dia depois de ser guilhotinado. Algumas das comunicações trazidas
pelo Sr. Rul foram publicadas também na RE de novembro de 1864 [5], e foram obtidas em 4 e
5 de outubro de 1864, três semanas depois da sua morte. E quem seriam esses 2 personagens?
Assim como Lapommeray (ver https://bit.ly/2XcWIyz, consultada em 07/04/2020), Latour foi
condenado à guilhotina. Eis um resumo da sua história, segundo a justiça humana:
Em 25 de fevereiro de 1864 assassinou 4 pessoas com um machado. Jacques Latour, nascido
em Sentein (L'Ariège), foi preso com seu cúmplice François Audouy. Latour foi condenado à
morte e guilhotinado em público em 12 de setembro em Foix (L'Ariège). Audouy foi
condenado a trabalhos forçados por toda a vida em Caiena, capital da Guiana Francesa.
Para maiores informações existem muitas fontes na web, inclusive uma carta com a descrição
das últimas horas de Latour, entre outros detalhes [6].
Quanto ao Sr. Rul (e não Rui, como na tradução da IDE), tudo nos leva a crer que foi Louis
Joseph Gabriel Rul, casado, professor de equitação, nascido na comuna (cidade) de Pointe-àPitre, no departamento (estado) ultramarino de Guadalupe (e não na Martinica, como nos
contam algumas fontes), no Caribe, em 1811 e desencarnado aos 70 anos em 21/02/1882 (e
não em 1880 como aquelas fontes).
No início de 1851 morava no 10º arrondissement, na Rue du Faubourg-St-Denis, 23, mas
depois mudou-se para Viena, na Áustria [7]. Estes endereços não ajudaram na sua
identificação.
O Sr. Rul foi também, como tantos outros personagens estudados pelo CSI, inventor. Em 1859
fez o depósito para garantir a patente de um aparelho a vapor destinado a preparar a têmpera
em destilarias e cervejarias, etc [8]. Interessante que nessa época era advogado.

Mas descobrimos que foi autor de várias obras [9], entre as quais: "Méthode Baucher.
Programme d’équitation" de 1846, "Le Bauchérisme réduit à sa plus simple expression" de
1857, "Quatre ans à Graefenberg, manuel hygiénique-hydropathique" de 1857, "Progression
méthodique du dressage avec un simple filet de tous les chevaux de la cavalerie" de 1870 e
"Premiers éléments de gymnastique et d’instruction militaire, à l’usage des écoles" de 1874. E
foi este último livro [10] que nos levou à confirmação da identidade do médium, Sr. Rul. Na
página 260 da RE de agosto de 1874, na seção Bibliografia, o livro é apresentado como sendo
do médium Louis Rul, e pode ser encontrado na 7, Rue de Lille, também sede da Livraria
Espírita!... Ei Leymarie: o que que o espiritismo teria com os "Primeiros Elementos de Ginástica
e Treinamento Militar para Escolas"?...

"Méthode Baucher. Programme d’équitation" de 1846 (Fonte:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k133730x, consultada em 07/04/2020)

"Premiers éléments de gymnastique et d’instruction militaire, à l’usage des écoles" de 1874
(Fonte: página 299 de https://bit.ly/2LEsujY ou transcrição na página 157 de
https://bit.ly/2VWjomC, todas consultadas em 07/04/2020)

Enfim, encontramos o registro de óbito que também tem seu endereço em 1882: Rua Nicole, 7
(provavelmente a Rua Pierre Nicole do 5º arrondissement), tendo desencarnado na Rua Jacob,
47, no 6º arrondissement. Não encontramos o seu registro de nascimento, pois justamente o
ano de 1811 está faltando nos "Archives Départementales de la Guadeloupe" para a comuna
de Pointe-à-Pitre.

Registro de óbito do Sr. Rul (Fonte: página 27 de https://bit.ly/2Vga0FZ, consultada em
07/04/220)
Como a única conexão entre o médium Rul da RE na época de Kardec e Louis Joseph Gabriel
Rul é a RE de agosto de 1874, deixamos aos leitores o julgamento, enquanto novos
pesquisadores eventualmente busquem mais evidências.
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Evidência que tanto o Sr. Rul quanto o Sr. Delanne já participavam da SPEE desde pelo menos
1860, embora as primeiras mensagens publicadas na RE sejam de anos depois. (Fonte:
allankardec.online).
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Conclusão de caso: Infelizmente são poucas as informações disponíveis sobre os médiuns
estudados, os quais foram importantes na chamada Codificação, com partipação verificada nas
obras fundamentais OESOE e OCEOI. Ainda assim, as descobertas, por serem inéditas, são
bastante relevantes para eventuais pesquisas futuras.
Abreviaturas utilizadas:
OCEOI: O Céu e o Inferno
OESOE: O Evangelho segundo o Espiritismo
RE: Revista Espírita
SPEE: Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas
TBC: To Be Confirmed (A ser confirmado)

