


O Fantasma de Mademoiselle ClaironBem, você provavelmente me conhece, 
certo? É, eu sei que já estou nos 

últimos anos da minha vida, mas você 
deve se lembrar dos grandes espetáculos 
que fiz nos meus tempos de ouro, e em 
quantos países já fui aplaudida! Ah, e você 
com certeza deve saber a história do meu 
fantasma, Paris inteira sabia sobre ele... isso 
mesmo! Espera um pouco... Você não me 

conhece? Não é possível, as crianças 
já não leem mais os livros de história? 
Não conhecem os heróis do passado? 
Mas que coisa! Bem, já que esse é o 
caso, vou te contar a minha história, 
assim você finalmente vai conhecer La 
Clairon, a maior atriz de toda a França, 
e o fantasma que me assombrou por 
longos dois anos e meio!

Acredito que essa história começa 
quando eu conheci o belo Sr. Sebastian, 
um homem muito elegante com quem 
convivi por pouco mais de dois anos. É, 
na verdade foram exatamente dois anos 
e meio... Que coincidência, não? Mas 
enfim, falamos sobre isso depois... Este 
senhor era uma ótima companhia, um 
comerciante muito rico e dono de vários 
negócios. Eu realmente gostava de estar 
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ao seu lado, mas depois de um tempo, ele começou a tentar se aproximar muito, 
como se sentisse algo a mais por mim. Olha, para falar a verdade, eu não sentia o 
mesmo por ele e disse que só queria ser sua amiga. Porém, ele não me ouviu, e 
estava convencido de que eu deveria ser sua esposa! É claro que eu não podia mais 
viver com alguém assim, então  decidi que não ia mais me encontrar com ele, ponto 
final.

Minha decisão o deixou muito 
revoltado, tanto que começou a fazer mal 
para o seu corpo e sua mente. Ele ficou 
muito doente, e quando sentiu que sua 
vida estava chegando ao fim, pediu para 
me ver uma última vez antes de partir. 
Eu não pude aceitar, porque ia receber 
alguns familiares e amigos na minha 
casa para um jantar, e não tinha como 
cancelar o evento. Ele acabou morrendo 
naquela noite, tendo ao seu lado apenas 
uma senhora que o acompanhou ao 
longo de seus últimos dias.
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Então, recebi meus convidados 
e passei a noite cantando belas 
canções para animá-los. Tudo ia 
bem, até que, depois do toque do 
relógio que marcava as onze horas, 
ouvimos algo assustador no salão: 

um grito desesperado, como de 
alguém sentindo muita dor. 

Foi tudo muito rápido, e todos 
estavam muito assustados, 
mas meu caso foi ainda 
mais sério, pois cheguei a 

desmaiar por alguns minutos 
de tanto terror.

Aquela foi a primeira de muitas vezes 
em que ouvimos esse grito, tanto eu 
quanto minha família, meus amigos e 
vizinhos, e até mesmo a polícia! Ele se 
repetia todos os dias, sempre na minha 
casa, sempre no mesmo horário, às 
onze horas. Parecia algo impossível, 
pois ninguém sabia de onde vinha o 
som, mas eu sentia alguma coisa, algo 
familiar. Só depois de muito tempo fui 
entender o que, ou melhor, quem estava 
fazendo aquilo.
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Todos na cidade falavam sobre ele, 
sobre o meu “fantasma”, e algumas 
outras pessoas estiveram comigo 
quando o grito apareceu... Por 
exemplo,  quando fui fazer compras 
com meu amigo Rosely, que me 
desafiou a evocar o espírito para que 
eu provasse sua existência, e, quando 
chamei pelo meu perseguidor, ele 
não só me respondeu, como gritou 
três vezes, de um jeito tão assustador 
que ficamos desmaiados, eu e meu 
amigo, até que alguém nos tirasse da 
carruagem.

Depois daquele dia, passei alguns 
meses sem ouvir nada e achei 
que estava finalmente livre do 
fantasma... mas quem diria! Ele 
resolveu aparecer ainda mais uma 
vez. Eu estava hospedada numa casa 
na cidade de Versalhes, onde ia me 
apresentar, acompanhada de uma 
colega de quarto, a Sra. Grandval.  
Estávamos conversando no meio 
da noite, e eu disse a ela: “não é 
possível que meu fantasma possa 
me encontrar aqui, estou tão longe 
de casa!” ... De repente, o quarto 

foi tomado pelo grito, acordando todos na 
casa, e a Sra. Grandval se assustou tanto que 
saiu correndo de pijamas! Essa foi a última 
vez que ouvimos o grito, mas ainda assim, 
ninguém conseguiu dormir naquela noite.
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Depois de uma semana, as coisas mudaram. Eu estava em minha casa conversando 
com alguns amigos, quando o relógio marcou onze horas, e, de repente, um tiro de 
fuzil acertou uma janela! Nosso susto foi grande, e ficamos ainda mais surpresos 
quando descobrimos que a janela não havia sofrido um arranhão! Como era 
possível, se todos viram e ouviram o disparo? De qualquer forma, com medo de 
que alguém estivesse atrás de mim, chamamos a polícia para que procurassem pela 
pessoa responsável por aquilo, mas não encontraram ninguém na vizinhança. Os 
disparos continuaram por três meses, na mesma hora e na mesma janela, e por isso, 
concluí que aquela devia ser a continuação dos gritos de antes. Só não sabia o que 
tinha mudado no meu fantasma... Será que ele queria tirar minha vida? Não sei se 
isso seria possível, mas imagino o que ele estava sentindo para fazer algo assim…

Certo dia, fui me encostar nessa mesma janela junto de 
um amigo que me acompanhava naquela noite. Antes 

do relógio soar, ouvimos o barulho do tiro, o que nos 
jogou para o meio da sala! Depois da surpresa, nos 
levantamos e vimos que os dois estavam com os 
rostos marcados, como se tivéssemos tomado um 

grande tapa, e quando vimos como aquela situação 
era estranha, começamos a rir como loucos! 
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Alguns dias depois, estava numa carruagem com minha camareira indo para uma 
festa. Já eram mais de onze horas, quando estávamos passando pelas ruas da cidade 
e minha acompanhante me chamou a atenção perguntando:

- Não foi aqui onde o“Sr. Sebastian” morreu?

- Pelo que me falaram, deve ter sido nessa casa - e apontei a direção para que 
ela visse.

Da mesma direção que eu apontava, partiu o tiro que vinha me assombrando por 
meses. Ele não tocou a carruagem, mas o cocheiro fugiu às pressas quando ouviu 
o disparo, achando que alguém estava nos assaltando! Nós conseguimos chegar à 
festa, mas estávamos muito abaladas, e mesmo que essa tenha sido a última vez que 
o tiro foi ouvido, continuei sentindo algo estranho por um bom tempo. 

O que veio depois foi realmente esquisito!  Tanto que nem prestei atenção quando 
comecei a ouvir o bater de palmas que se repetia todos os dias à minha porta, nas 
mesmas onze horas em que antes os gritos e tiros aconteciam. Já que não era nada 
assustador, não guardei o tempo que esses aplausos duraram, e também não percebi 
quando eles foram substituídos por uma linda voz que cantava de uma forma 
belíssima e percorria as 
ruas da cidade até parar 
na frente da minha casa. 
Todos esses sons me 
acompanharam por dois 
anos e meio desde o 
primeiro grito antes de 
pararem completamente, 
e fiquei muito curiosa com 
o motivo de meu fantasma 
ter mudado tanto nesses 
últimos dias em que esteve 
ao meu lado. Da violência 
de um tiro à beleza da 
música e do cantar, o que se 
transformou dentro dele?
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A senhora que acompanhou o Sr. Sebastian em 
seus últimos momentos de vida veio conversar 
comigo e me revelou suas últimas palavras, que 
podem ter muita relação com o que se passou 

comigo naqueles anos. Ao saber que eu não iria 
vê-lo naquela noite, ele disse:

- Como ela pôde ser tão cruel? Ela não 
vai ganhar nada com isso! Vou persegui-la 
depois de morrer, tanto quanto a persegui 
enquanto estava vivo!

O que será que ele queria dizer? Bem, eu 
tenho minhas suspeitas, é claro... Mas espero 

que esse mistério seja resolvido no futuro, 
quando as novas gerações se lembrarem da 
história de La Clairon  e seu fantasma!

Talvez eu nunca saiba o que fez ele 
mudar, mas tempos depois fiquei 
sabendo de algo que aumentou 
minhas suspeitas sobre quem era 
o meu fantasma.
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A história de Mademoiselle Clairon foi estudada na edição de Fevereiro de 1858 da 
Revista Espírita, na qual Kardec analisa trechos do livro de memória da atriz. Ela 
escreveu esse texto quando tinha mais de sessenta anos, recordando-se do que 

havia acontecido com ela mesma aos seus vinte e poucos anos.

Kardec diz que o que aconteceu com a senhorita Clairon é possível de ser verdade, tendo 
em vista os conhecimentos dados pelo Espiritismo. E a partir do que ela mesma relata sobre 
sua conversa com a senhora que acompanhou seu antigo admirador, podemos concluir que o 
Sr. Sebastian era o espírito responsável por aqueles fenômenos, o que fica mais claro quando 
lembramos de suas últimas palavras antes de desencarnar: “Vou persegui-la depois de morrer, 
tanto quanto a persegui enquanto estava vivo!”

Allan Kardec ainda destaca a relação entre estas palavras finais e como o Sr. Sebastian se 
sentiu após desencarnar. Ao carregar os desejos de vingança e o ódio que sentiu no momento 
em que faleceu, ele passa a reproduzir esses sentimentos no mundo espiritual, tentando 
perturbar e assustar aquela que ele um dia amou. Isso mostra que ele ainda era um espírito 
apegado às impressões da matéria, o que impediu que ele seguisse em frente e o manteve 
preso à Mademoiselle Clairon, até que sua consciência despertou e ele finalmente deixou seus 
sentimentos negativos para trás, se despedindo com aplausos de sua antiga paixão.

FIM
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Comentários aos pais, evangelizadores 
e educadores espíritas

Essa seção oferece comentários sobre 
a história que servirão de subsídio para 
que pais, evangelizadores ou educadores 
espíritas possam atingir dois grandes 
objetivos. O primeiro é trabalhar os 
conceitos espíritas, reforçando na 
criança e no jovem o entendimento da 
ciência espírita. O segundo é, através de 
reflexões e questionamentos, revisitar 
a história, procurando extrair lições 
morais importantes que sedimentem o 
desejo do bem e de tornar-se melhor.

A história de Mademoiselle 
Clairon analisada 
por Allan Kardec na 

Revista espírita de 1858 nos apresenta 
importantes conceitos a respeito do 
Espírito imortal, de seu estado na 
erraticidade e das possibilidades de 
intervir no mundo corpóreo. 

De modo geral, após o desencarne, 
os Espíritos que ainda não alcançaram 
a perfeição, necessitados de novas 
encarnações para depurar-se, 
encontram-se naquilo que os Espíritos 
e Kardec irão denominar “estado de 
erraticidade”, no qual aguardam até 
a próxima encarnação. Esse tempo 
pode ser maior ou menor conforme a 
necessidade do Espírito. 

Nesse período, o Espírito aproveita 
para recordar com mais clareza seus 
propósitos espirituais, arrepender-
se de seus erros e instruir-se, com 
o objetivo de preparar-se para a 
próxima encarnação. No entanto, 
caso o Espírito permaneça apegado à 
matéria, ele pode passar um período 
perdido em reminiscências do passado, 
conservando as mesmas paixões e 
preocupações que possuía quando 
encarnado na Terra, o que retarda o seu 
adiantamento. Pode, inclusive, usufruir 
da nova liberdade em que se encontra 
no mundo espiritual para perturbar 
as antigas inimizades terrenas e, até 

mesmo se vingar, conforme nos explica 
o Capítulo VII de O evangelho segundo o 
espiritismo. 

A análise de Kardec quanto ao 
fantasma da senhorita Clairon caminha 
nesse sentido. A série de intervenções 
provocadas por ele no estado de 
erraticidade, como os gritos e aparentes 
tiros de fuzil, demonstram a intenção 
do Espírito do Sr. Sebastian de provocar 
medo e angústia em Mademoiselle 
Clairon, como uma espécie de vingança 
por sua indiferença e ausência no 
momento de sua morte.  

Tais atitudes não teriam por 
motivação uma crueldade perversa, mas 
sim as dores de um coração ressentido 
pelo desprezo; sendo assim, Kardec 
explica, baseado nas informações 
sintetizadas na Escala Espírita, que, 
embora o Sr. Sebastian não fosse um 
Espírito da última classe da terceira 
ordem, suas atitudes demonstram o 
grande apego que tinha à vida terrena. 
Elas tornaram evidente a presença 
das paixões grosseiras que ainda o 
prendiam à figura da Mademoiselle 
Clairon, cuja felicidade excitava o seu 
despeito e mágoa. 

Esse embasamento doutrinário 
nos oferece uma ideia importante: 
após a morte, não nos tornamos 
puros porque deixamos o corpo, pelo 
contrário, carregamos conosco a nossa 
personalidade, nossos vícios ou nossas 
virtudes para a vida espiritual. O que 
edificarmos na Terra, em nosso coração, 
é bagagem obrigatória para o mundo 
espiritual, e é essa bagagem “pesada” 
de vícios ou “leve” de virtudes que será 
responsável por determinar a nossa 
felicidade ou infelicidade no mundo 
dos Espíritos. 

“229. Por que os Espíritos deixando 
a Terra, não deixam aí todas as más 
paixões, já que reconhecem os seus 

inconvenientes? 
Tens nesse mundo pessoas que são 
excessivamente invejosas. Acreditas 
que, tão logo o deixem, perdem esse 
defeito? Após a partida da Terra, 
sobretudo para os que tiveram 
paixões bem acentuadas, resta uma 
espécie de atmosfera que os envolve, 
fazendo que conservem todas essas 
coisas más, pois o Espírito ainda não 
se acha inteiramente desprendido 
da matéria [...]” (O livro dos espíritos, 
Cap. VI, Espíritos errantes)

No entanto, não estamos 
abandonados às trevas de nós 
mesmos, conforme esclarece a 
continuação da questão 229:

“Só por momentos ele entrevê a 
verdade, como que para mostrar-
lhe o bom caminho” (O livro dos 
espíritos, Cap. VI, Espíritos errantes) 

Na erraticidade, a voz de Deus 
em nós, que é a nossa consciência, 
assim como o amparo de Espíritos 
Superiores, pode auxiliar o Espírito a 
ter momentos de lucidez em meio à 
sua perturbação para que ele entreveja 
a verdade e conheça o bom caminho. 
Isso pode explicar a mudança gradativa 
na forma das intervenções do Sr. 
Sebastian na vida de Clairon, conforme 
indica Allan Kardec. Algo mudou, não 
sabemos exatamente o que ocorreu, 
mas as novas atitudes do Espírito 
indicam arrependimento e melhoria 
dos seus sentimentos em relação à 
Mademoiselle Clairon. 

A ideia de que levaremos para o 
mundo dos Espíritos aquilo que fizemos 
de nós mesmos no plano terreno é um 
grande alerta que podemos deixar às 
crianças a partir dessa história. Diante 
de questões que interessam a todos nós, 
como: o que será de nós após a morte? 
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Seremos felizes ou não? Podemos 
desenvolver a convicção quanto à 
imortalidade da alma; nós continuamos 
a existir após a morte, e aquilo que 
Clairon chamava de fantasma nada 
mais era do que a alma de um homem 
que ela conheceu em vida. Além disso, 
podemos fortalecer a conexão entre a 
forma como levamos a nossa vida e o 
nosso estado na vida futura, afinal, o 
estado do Sr. Sebastian após a morte 
estava estreitamente ligado ao modo 
como ele viveu, e, especialmente, ao 
modo como ele decidiu terminar a 
vida. No lugar do perdão das ofensas 
que o libertaria, ele optou por encerrar 
sua jornada com uma promessa 
de vingança, o que retardou o seu 
progresso na vida espiritual. 

Problemas afetivos como os 
vivenciados pelo Sr. Sebastian são uma 
das grandes causas de sofrimento na 
Terra. A mágoa gerada pela percepção 
de desprezo da parte de um ser pelo qual 
nos enamoramos, ou mesmo um amigo 
e familiar, pode nos abalar mais do que 
um sofrimento físico. Diante desse tipo 
de situação, quais sentimentos surgem 
em nós? Como podemos reagir? 
Discutir esse tipo de assunto com as 
crianças é prepará-las para momentos 
de frustração e dor, com os quais muitos 
pré-adolescentes e adolescentes não 
têm sabido lidar. Quando vemos que 
o rancor e o desejo de vingança geram 
impactos na vida presente e futura, 
nos aprisionando aos nossos inimigos, 
temos ainda mais motivos para seguir a 
recomendação do Cristo: “Reconciliai-
vos o mais depressa possível com o 
vosso adversário, enquanto estais com 
ele a caminho” (Mateus, V: 25 e 26). 

A reflexão com as crianças deve 
ir mais além, porque a forma como 
reagimos a esse tipo de situação tem 
relação direta com a visão espiritualizada 
ou estritamente material que temos da 
vida. Estamos vivendo neste mundo 
sabendo que ele é transitório, buscando 
os tesouros do céu, ou estamos 
apegados às coisas deste mundo, sejam 
elas objetos ou pessoas? O grande 
problema do Sr. Sebastian, foi o seu 
apego à matéria. Ele tinha Mademoiselle 

Clairon como o centro de sua vida, uma 
mulher a quem dedicava, não o amor 
depurado, que saberia desejar-lhe o 
bem mesmo diante das ofensas, mas o 
amor rebaixado à paixão grosseira. Seu 
coração estava nisso e não nos tesouros 
espirituais, foi por esse motivo que, 
quando ele morreu, permaneceu preso 
ao passado e ao seu desejo de vingança.

Todos esses pontos contribuem 
para que construamos junto da criança 
uma visão mais espiritualizada da 
vida e reflitamos sobre qual bagagem 
espiritual estamos edificando desde já a 
partir das nossas escolhas. 

Sugestões de atividades e 
perguntas

A forma de abordar a história é 
livre e deve ser adaptada segundo os 
objetivos do educador que conhece 
as necessidades específicas de seus 
evangelizandos/filhos. A sugestão 
abaixo serve apenas para inspirar e 
valorizar o importante recurso das 
perguntas. Os questionamentos 
favorecem o engajamento da criança, 
porque permitem que ela tenha o prazer 
de extrair por si mesma as principais 
reflexões da história, exercitando 
seu raciocínio e sensibilidade. Cabe 
ao educador atento aproveitar suas 
contribuições e complementá-las, de 
forma a ampliar o conhecimento da 
criança.

A partir da história, pode-se 
conversar com as crianças e jovens 
sobre os seguintes temas:

A imortalidade da alma e a vida após a 
morte:
• O que será de nós após a morte? 
• Será que continuamos os mesmos?
• De que forma aquilo que sentimos 

ou fazemos na vida terrena tem a ver 
com o que acontece com a gente após 
a morte? 

Inimigos desencarnados e a 
importância do perdão
• Podemos levar inimizades terrenas 

para o mundo espiritual? 
• Podemos ter inimigos no mundo 

espiritual?

Essas perguntas podem ser 
utilizadas para introduzir os temas de 

que a história trata antes mesmo de 
lermos a narrativa. Não é preciso ainda 
fechar as perguntas, mas provocar 
as crianças para que a narrativa as 
conduza às respostas. Ao final, os pais 
ou evangelizadores podem retomar as 
questões e então respondê-las a partir 
dos fatos estudados. 

As seguintes perguntas são 
outras sugestões que podem auxiliar no 
resgate da história:

• Quem era o “fantasma” de senhorita 
Clairon?

• Por que, após a morte, o Sr. Sebastian 
ficou preso à senhorita Clairon?

• Quando vivo, que tipo de sentimentos 
o Sr. Sebastian tinha pela senhorita 
Clairon? 

• Você já se sentiu desprezado assim 
como o Sr. Sebastian por um amigo ou 
amiga? 

• Quando o Espírito do Sr. Sebastian 
deixou o seu corpo, ele conseguiu 
deixar esses sentimentos para trás? De 
que forma isso teve relação com o que 
ele fez após a morte?

• Será que ele era feliz fazendo o que 
fazia? Será que ele estava próximo de 
bons Espíritos?

• Pensando no exemplo de Jesus, quais 
sentimentos o Sr. Sebastian poderia 
colocar no lugar da sua mágoa e 
rancor?

• Por que será que o Espírito do Sr. 
Sebastian deixou de atormentar a 
senhorita Clairon e passou a agradá-la 
com aplausos e música? 

Todas essas perguntas 
podem provocar uma conversa rica 
com a criança, em que os pais ou 
evangelizadores devem aproveitar 
para introduzir algumas das reflexões 
indicadas na seção anterior. 
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