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Allan Kardec e seus companheiros de estudos obtiveram de 
amigos e conhecidos uma indicação de caso interessante: o 
da senhorita Clary Delyon, surpreendente menina que havia 

falecido com a idade de 13 anos. Após seu desencarne, ela passou a ser 
o Espírito protetor da família, por quem era evocada com frequência, 
trazendo comunicações do mais alto interesse. 

Após ter sido convidado, Kardec 
compareceu em uma dessas reuniões 
com intuito de aprendizado. A 
conversa ocorreu mais precisamente 
no dia 12 de janeiro de 1857, por meio 
do irmão da falecida jovem, o qual 
era médium. 

Querendo informações 
sobre a memória dos espíritos ao 
desencarnarem e do que lhes é 

A Evocação da 
senhorita Clary Delyon
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permitido saber de suas existências anteriores, Allan 
Kardec lhe fez as seguintes perguntas:  

- Você se lembra bem de sua última encarnação? 

Clary - O Espírito vê o presente, o passado e um pouco 
do futuro, conforme sua perfeição e sua proximidade de 
Deus.

Analisando a resposta do Espírito, entendemos que 
essa capacidade de ver o presente, o passado e futuro será 
mais aperfeiçoada conforme o grau de evolução que o 
Espírito haja alcançado. 

Muito interessado pela resposta da jovem, Kardec 
sente que pode dirigir perguntas sobre suas próximas 
encarnações, e, com as explicações dadas por Clary 
Delyon, surge uma  revelação  que  confirma  ainda 
mais a experiência desse Espírito, como também seu 
desenvolvimento moral:  
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- Sabe em que época será sua 
reencarnação?  

Clary  - Em 10 ou em 100 anos. 

- Na Terra ou em outro 
mundo? 

 
Clary  - Num outro. 

─- O mundo para onde irá, 
comparado com a Terra, terá 
condições melhores, iguais ou 
inferiores?  

Clary - Muito melhores que as da 
Terra. Lá se é feliz. 
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São notícias muito 
interessantes  que  confirmam 
vários princípios espíritas, 
em especial com relação à 
possibilidade de se encarnar na 
Terra ou em outro mundo. Além 
disso, nos trazem esperança, já 
que Clary  nos comunica sobre 
a existência de mundos mais 
felizes. 

As próximas perguntas, a 
garota responde sobre como 
ela se encontra no mundo 
dos Espíritos, onde a noção de 
espaço e tempo é muito diferente 
da que temos quando encarnados:   

- Senhorita Clary, em 
que lugar dessa sala você se 
encontra exatamente?  

Clary - Estou em aparência 
etérea. Na verdade, posso dizer que 
meu Espírito propriamente dito 
estende-se muito mais longe. Vejo 
muitas coisas e me transporto muito 
longe daqui com a velocidade do 
pensamento. Minha aparência está 
à direita de meu irmão e o ajuda a 
escrever essa mensagem.  

Isso que Clary entende como 
aparência etérea é o corpo fluídico do 
Espírito, o qual, na verdade, envolve 
o ser inteligente, que não tem forma. 
Apesar de complexas, as palavras da 
menina eram muito explicativas. 
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Isso deixava Kardec cada vez mais curioso e determinado a 
fazer questões ainda mais profundas. 

- Esse corpo etéreo, que está em volta do seu 
Espírito, lhe permite experimentar sensações físicas, 
como calor e frio? 

Clary - Quando me lembro muito de meu corpo, sinto 
uma espécie de impressão, como quando tiramos uma 

roupa e ficamos, por algum tempo, com a sensação de que ainda estamos com ela. 

Não apenas Kardec, mas  todos na  reunião ficaram muito  surpreendidos com 
as respostas dadas por uma jovem de 13 anos em Espírito, e a garota os surpreende 
mais uma vez com suas explicações sobre a imortalidade da alma e sua experiência 
como Espírito:  

- Como é que você consegue responder perguntas tão difíceis, sendo que, 
quando seu corpo morreu, possuía apenas 13 anos de idade? 

Clary - Como você disse, eu desencarnei ainda como uma criança, mas minha 
alma é muito antiga! Carrego comigo todas as experiências e conhecimentos de 
minhas vidas passadas.  

 - Entre suas existências anteriores pode nos dar o exemplo de uma na 
qual você tenha aprendido bastante?  

Clary   - Estive no corpo de um homem que tornei 
virtuoso, através de gestos de caridade. Depois de 
sua morte, estive no corpo de uma bela menina que 
demonstrava todas as virtudes que eu já havia 
conquistado. Deus me recompensa. Todos os esforços 
que empreguei valeram a pena, e hoje fico feliz em poder 
usar tudo o que aprendi para ajudar minha família aqui 
do mundo dos Espíritos. 

Nesse momento, Kardec sentiu que sua conversa com o Espírito de Clary Delyon 
estava terminando e, como um último pedido, com o objetivo de aprender mais 
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com a inteligente e virtuosa menina, 
perguntou:  

- Poderíamos ver você, de 
alguma maneira, nessa reunião? 

Clary - Poderiam. 

- O que deveríamos fazer 
exatamente para conseguir vê-la? 

Clary -Vocês deveriam se recolher por 
algum tempo, fazendo suas preces com fé e fervor. 
Devem estar em menor número e se isolarem um pouco, 
além de arranjarem um médium semelhante ao Sr. Home.

 
Em seus últimos comentários, a senhorita Delyon deixa claro que para 
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poderem vê-la como Espírito é preciso que os participantes da reunião 
mediúnica tenham objetivos sérios, fazendo esforços para manterem a elevação 
do pensamento. Além disso, seria necessário um médium de efeitos físicos como 
o Sr. Daniel Dunglas Home, o qual permitia que os Espíritos aparecessem para 
todos em uma reunião e pudessem até mesmo serem ouvidos e tocados. Mas 
agora, vamos parando por aqui, em uma futura edição falaremos mais sobre as 
surpreendentes habilidades do Sr. Home.   

Foi com esse comentário que se deu encerrada a sessão de perguntas ao 
Espírito da garota, que trouxe aprendizado a todos os presentes.   

 
Neste diálogo, o Espírito de Clary nos esclarece muitas questões encontradas 

no Livro dos Espíritos. Com essa curta entrevista, pudemos perceber a presença 
de alguns dos princípios básicos da Doutrina Espírita: ela reforça a certeza de 
Deus, da  imortalidade da alma, da reencarnação, da diversidade dos mundos 
habitados  -  alguns até mais felizes  -  e da possibilidade de encarnarmos neles, além 
da comunicação existente entre os encarnados e desencarnados, mostrando 
assim, uma visão panorâmica desses ensinamentos espirituais maravilhosos que 
mudam a nossa forma de ver o mundo. 

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.

O que uma menina desencarnada aos treze 
anos de idade poderia nos informar 
a respeito da vida espiritual? O breve 

diálogo com Clary D. - nome que adaptamos para Clary 
Delyon na história - torna evidente que o Espírito após 
a morte pode nos trazer informações valiosas sobre 
a vida além túmulo, de acordo com a sua condição 
evolutiva. A menina, que na realidade é um Espírito 
antigo, em poucas frases toca em importantes pilares da 
Doutrina Espírita, os quais merecem destaque: Deus, 
imortalidade da alma, reencarnação, comunicabilidade 
com o mundo espiritual e pluralidade dos mundos 
habitados. 

E por que os qualificamos de “pilares”? Pensemos 
que, assim como depende das colunas de um edifício 
sustentar os andares que se elevam, estes cinco conceitos 
são alguns dos fundamentos, ou seja, constituem a base 
sobre a qual se eleva o edifício filosófico do Espiritismo. 
Se algum deles for retirado, a doutrina é descaracterizada 
e perde força nas deduções morais que nos orientam a 
vida prática; o prédio, por assim dizer, desaba. 

Se retirarmos a ideia da imortalidade da alma, esse 
importante fato admitido pela ciência Espírita, deduz-
se que a alma será destruída junto do corpo e com 
isso finda a perspectiva da vida futura que nos ajuda 

a apequenar as tribulações do dia a dia, conforme nos 
indica o texto “O ponto de vista” de O Evangelho 
segundo o Espiritismo. O presente se agiganta, e, diante 
da necessidade de lutar palmo a palmo pelo bem-estar 
imediato, cresce o medo, a ansiedade, o orgulho e o 
egoísmo.  

Ignorando a existência e perfeição de Deus, o mundo 
seria apenas o fruto de uma série de acasos, e nossas 
vidas joguetes da sorte e do azar. Não haveria justiça 
nessa ou na outra vida, e nenhuma consolação que 
nos auxiliasse a suportar as aflições da vida terrestre. 
O sofrimento sem explicação recairia mais pesado 
sobre uns e pouparia outros, instigando a revolta e o 
desespero. Caminharíamos neste universo, mas sem 
saber qual direção buscar, carentes da presença zelosa 
e amorosa do pai.  

Mesmo se admitíssemos a existência de Deus e 
a imortalidade da alma, a ausência do axioma da 
reencarnação nos deixaria sem resposta diante de 
alguns problemas filosóficos que afetam diretamente as 
nossas existências. Como explicar as tendências inatas 
com que nascem certas crianças, algumas evidenciando 
o gênio e o artista de forma precoce, enquanto outras 
revelam pendores para a crueldade e o crime, muitas 
vezes indo contra o contexto social que as rodeia? 
Como justificar as doenças de nascença, que desnivelam 
qualquer pretensão de igualdade, fazendo com que uns 
tenham muito mais dificuldades para alcançar certas 
oportunidades do que outros? Como consolar as mães 
que veem seus filhos se perderem em meio a uma vida 
de vícios, sem dizer-lhes que haverá outra chance? Ou 
explicar as desavenças inatas que se evidenciam no seio 
familiar? Que Deus é justiça, mas também misericórdia? 
Essa e uma série de outras questões é explicada de 
forma lógica, coerente com a bondade e perfeição 
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divinas, graças à ideia da reencarnação.  
E, falando em enigmas, quantos fenômenos 

ficariam inexplicados se rejeitássemos a existência da 
mediunidade entre os homens e as possibilidades de 
intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo? Histórias 
como as já narradas nas edições anteriores da Revista 
Espírita Adaptada e Ilustrada, teriam como desfecho 
a conclusão de que todos os envolvidos, protagonistas 
ou simples testemunhas, estariam sofrendo de terríveis 
alucinações, e a taxa dos loucos subiria nas estatísticas. 
Para além dos casos mais chamativos, como explicar os 
fenômenos rotineiros, como a intuição do cientista, o 
pressentimento de uma mãe, a mente que oscila entre 
os arrastamentos morais e uma voz luminosa e assertiva 
que mais de uma vez reforça a voz da consciência? Sem 
a possibilidade de comunicação com os Espíritos, como 
explicar a própria doutrina Espírita, que veio à Terra 
graças às portas abertas pela mediunidade? Diante 
de efeitos inteligentes, - ficamos com Kardec - existe 
uma causa inteligente, afirmação lógica que nos auxilia 
a compreender a existência de Deus, bem como a 
existência e ação dos Espíritos.  

Por fim, admitida a existência de um Deus perfeito, 
de uma alma imortal que reencarna a fim de desenvolver 
as virtudes que refletem a bondade divina, o que faz 
do Universo uma grande escola, como interpretar que 
existam tantas salas de aula vazias? Para que tantos 
globos espalhados no espaço infinito, desocupados, 
criados apenas para embelezar a paisagem do céu 
noturno e ocupar o tempo dos astrônomos terrestres? 
A pluralidade dos mundos habitados nos informa 
que nestes céus que contemplamos há muito mais do 
que podemos imaginar; planetas em diversos níveis 
evolutivos servem ao aprendizado de Espíritos em 
condições igualmente variadas, o que nos dá esperança 
quanto ao futuro da Terra e nos permite aspirar a 
condições melhores de vida, tanto do ponto de vista 
físico quanto moral. Graças a esse pilar, compreendemos 
que da criação divina somos apenas uma fração, e seria 
equivocado dizer que “o mal está ganhando”, porque 
na realidade o número de Espíritos bons e até mesmo 
perfeitos supera em muito o número dos maus.  

Assim, percebemos como estes conceitos 
reunidos dão força à Doutrina Espírita, e compõem 

uma “mundividência” coerente que contribui na 
espiritualização e consequente moralização dos 
homens. Formam uma nova lente através da qual 
podemos enxergar o Universo com mais fé e confiança. 
O evangelizador consciente de seu papel sabe que 
para atingir com mais propriedade as reflexões morais 
que deseja promover na mente infantil, estimulando 
o nascimento das virtudes, precisa construir essa 
“casa” sobre a rocha de princípios firmes, lógicos, que, 
conforme a criança avança em razão e conhecimento, 
serão apenas reforçados e não desmentidos pela 
experiência. 

Essa era inclusive uma das grandes forças que Kardec 
via no Espiritismo, quando comentava a moralização 
das crianças. Ele afirmou a ideia do diabo só poderia 
conter as crianças por algum tempo devido ao terror 
que inspira em mentes ainda impressionáveis, mas, 
com o desenvolvimento da razão, perde totalmente a 
sua pretensa força: “O diabo, dizem, só mete medo a 
crianças, é um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é, do 
mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, 
porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que 
dantes” (O livro dos espíritos - introdução ao estudo 
da doutrina espírita). Já aqueles que forem educados 
dentro das ideias espíritas “jamais serão incrédulos, 
porque mais tarde a razão virá confirmar as crenças 
com que terão sido embaladas” (1868 – a poltrona dos 
antepassados). 

Quando uma criança crescer tendo sido evangelizada 
e educada por seus pais dentro destes princípios, como, 
por exemplo, a ideia da reencarnação, isso não será mais 
percebido por ela como crença, mas um conhecimento, 
tão simples e natural quanto aquele que nos diz que as 
nuvens são formações de água no céu, e que as plantas 
se alimentam de luz. Quando surgirem as luzes da 
juventude, a razão, em lugar de enfraquecer a fé, só virá 
confirmar a beleza e lógica de tais postulados. 

A compreensão edificada por estes princípios não é 
somente uma questão teórica; ela constrói em nós uma 
forma diferente de perceber a vida que influencia os 
nossos desejos e sentimentos. Ciência, filosofia e moral 
se conectam. É o que Kardec comenta no item VII da 
conclusão de O livro dos Espíritos, e o que observamos 



História 3 - A Evocação da senhorita Clary D. - adaptada da Revista Espírita 1858 - Fevereiro  

na questão 937 “Quando, bem compreendido, se 
houver identificado com os costumes e as crenças, 
o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as 
relações sociais. O egoísmo assenta na importância da 
personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, 
repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento 
da personalidade desaparece, de certo modo, diante 
da imensidade. Destruindo essa importância, ou, pelo 
menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele 
necessariamente combate o egoísmo” (O livro dos 
espíritos, questão 917). 

Com este comentário não pretendemos desviar a 
atenção da história que nos antecedeu, mas dar aos pais 
e evangelizadores olhos para perceber a riqueza que um 
simples diálogo pode ter, quando lido e refletido com as 
crianças, de forma a reforçar os pilares do Espiritismo. 
Para isso, é necessário que, primeiramente, o educador 
tenha olhos de ver e procure fazer brilhar tais ideias em 
meio ao texto.

**********************************************

Gostaríamos de destacar que a forma de trabalhar 
essa história com as crianças é múltipla. É possível ler 
o texto de forma corrida e depois selecionar alguns 
pontos com perguntas, ou selecionar trechos da história 
para trabalhar conceitos específicos do Espiritismo que 
queiramos reforçar, o que é bem comum nas reuniões 
de Evangelização.  

Abaixo, separamos por tema algumas perguntas 
que podem instigar a curiosidade da criança, nos 
orientando pelos cinco princípios básicos trabalhados 
acima, pensando que uma das melhores estratégias para 
o ensino do Espiritismo é a conversação (O livro dos 
médiuns, Primeira parte, Cap. III, Do método). Com 
a pergunta, evitamos a exposição monótona e fazemos 
com que a criança esteja mais ativa no diálogo, expondo 
suas ideias e percepções do texto.  

Durante a leitura, uma brincadeira interessante é que 
os pais ou educadores leiam as perguntas de Kardec a 
Clary D. sem exibir as respostas e peçam para que a 
criança reflita e tente adivinhá-las; isso costuma engajar 
as crianças na compreensão do texto que, quando lido 

de forma corrida, pode dispersar sua atenção pela 
multiplicidade de ideias novas que ela não consegue 
captar a tempo. Após a leitura, perguntas abertas 
como “O que você achou mais legal/interessante 
nessa história/trecho?”, “Teve algo que foi mais difícil 
de entender?”, “Se tivesse que explicar essa história 
para um amigo, o que você diria?” também são úteis 
para sondarmos as primeiras impressões da criança e 
observarmos os pontos que ficaram mais obscuros para 
o seu entendimento. 

Para dar uma forma mais lúdica às questões 
específicas levantadas a seguir, é possível utilizar cartões 
- virtuais ou físicos - com as perguntas viradas para 
baixo e pedir para que a criança escolha aleatoriamente 
um dos cartões. Se a ideia for trabalhar os princípios 
básicos, na face superior dos cartões, que ficará 
aparente, pode estar escrito o princípio básico que será 
tematizado na pergunta contida no cartão. Caso essa 
for a escolha pedagógica, é importante evitar qualquer 
clima de competição entre as crianças. Afinal, o objetivo 
não é acertar a resposta, muito menos acertar mais do 
que os outros, mas sim refletir sobre alguns pontos 
importantes. Uma sugestão interessante é fazer que a 
criança escolha o cartão individualmente, mas permitir 
que todas contribuam com a resposta, ajudando-se 
mutuamente.  

Comunicabilidade com o mundo 
espiritual 

Depois que desencarnamos, podemos nos comunicar 
com os encarnados? Como Clary fez isso? Hoje em dia 
isso ainda acontece? 

• Explorar o tema da mediunidade. Explicar 
como é uma reunião séria de intercâmbio com 
os Espíritos, tal qual as da Sociedade de Estudos 
Espíritas, presidida por Allan Kardec. 

• Comentar o trabalho que é desenvolvido nas casas 
espíritas hoje. É possível citar como exemplo as 
cartas psicografas por Chico Xavier para as mães 
que haviam perdido seus filhos. 

• Ao final da história, Clary diz que seria possível 
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tornar-se visível, ou seja, produzir um fenômeno 
físico. Essa é também uma expressão da 
mediunidade que pode ser explicada. 

Referências:
Reuniões espíritas: O livro dos médiuns, Cap. XXIX Das 

reuniões e das sociedades espíritas - Reuniões em geral

Filme “As mães de Chico” (Disponível no YouTube)

O livro dos médiuns, Cap. VI - Das manifestações visuais.

O Espírito imortal 

O que somos após a morte?  

Quanto anos tinha o Espírito de Clary Delyon? 
Quantos anos será que você tem como Espírito? 

O Espírito desencarnado pode conhecer o passado e o 
futuro? De que depende o “poder” de ver o futuro?  

Como o Espírito vai de um lado para o outro? O 
Espírito é rápido?

• Destacar que a nossa idade física não é igual à nossa 
idade espiritual. 

• Comentar que para que o Espírito desenvolva 
esses “poderes” espirituais como a visão do futuro, 
a ubiquidade e outros, é preciso que ele desenvolva 
em primeiro lugar o amor e as virtudes que o 
aproximam de Deus. 

• Destacar o poder do pensamento no mundo 
espiritual.

Referências:

• Sobre a idade dos Espíritos: Revista espírita de 1868,  
Março - Flageolet

• O livro dos espíritos, Parte segunda - Do mundo 
espírita ou dos Espíritos, Cap. VII - Da Vida 
espírita, Percepções, sensações e sofrimentos dos 
Espíritos

A reencarnação e a pluralidade dos 
mundos habitados 

De quanto em quanto tempo encarnamos? Podemos 
encarnar no corpo de menino ou menina? Podemos 
encarnar em outros mundos? Esses mundos são iguais 
à Terra?  

• Comentar a relatividade do tempo entre uma 
encarnação e outra. 

• Comentar a possibilidade e necessidade de 
encarnarmos em corpos masculinos e femininos. 

• Explicar a encarnação em outros mundos segundo 
o grau evolutivo do Espírito. 

• Conversar sobre os diferentes tipos de mundos 
habitados.

Referências: 
O livro dos espíritos, Parte segunda — Do mundo espírita 
ou mundo dos Espíritos, Capítulo IV - Da pluralidade 
das existências.

O livro dos espíritos, Parte segunda — Do mundo espírita 
ou mundo dos Espíritos, Capítulo VI - Da vida espírita, 
Escolha de provas

O evangelho segundo o espiritismo, Capítulo III — Há muitas 
moradas na casa de meu pai.

Deus

Clary acreditava em Deus? Como ela via a ação de 
Deus na vida dela? 

Reforçar a compreensão de que evoluímos para 
nos aproximar de Deus, buscando as virtudes por Ele 
apresentadas. 

Referências: 
O livro dos espíritos, Parte primeira — Das causas 
primárias, Capítulo I - De Deus, Atributos da divindade.


