


O Suicida da Samaritana - Revista Espírita de 1858Certa vez, o famoso oficial do 
exército francês Sr. de Severin 
estava indo a pé para a Itália, 

não se sabe se a trabalho ou por vontade 
própria. Mal via o tempo passar enquanto 
caminhava, e por isso quase não percebeu 
quando o dia escureceu e uma leve chuva 
começou a cair em seus ombros. Quando 
se deu conta do que acontecia, resolveu 
procurar abrigo numa casinha estranha que 
encontrou pelo caminho.

Um curioso casal o recebeu na entrada da casa, e por mais que tenham lhe oferecido 

um jantar não muito apetitoso e um lugar para dormir no celeiro, ele não reclamou de nada 

disso, já que estava acostumado com as dificuldades que sua função o fez passar ao longo 

dos anos.

 Um aviso de além-túmulo



Quando finalmente adormeceu, foi sur-

preendido por uma aparição sombria em seu 

quarto. Era a figura de um homem sem cami-

sa, com cabelos grisalhos e cortes pelo corpo, 

olhando para ele de um jeito que chegava a 

ser assustador! Quando ele finalmente falou 

com Severin, sua revelação foi ainda mais 

surpreendente:

“Meu companheiro, venho até você para fazer um pedido. Fui soldado como você, 
e vejo que também é um homem com um bom coração, então acredito que posso confiar 
que você vai atender meu apelo, ao contrário dos outros homens que por aqui passaram 
e me ignoraram.

Faz três semanas desde que eu morri. O dono desta casa, junto com sua esposa, me 
matou e escondeu meu corpo lá fora em um monte de esterco. Peço que você vá até a 
delegacia mais próxima e volte com dois policiais, tenho certeza de que aquele senhor e 
sua esposa confessarão o crime. Então, poderei ser enterrado e, enfim, seguir em frente.

Conto com sua piedade, e espero que não se esqueça do pedido de um companheiro 

de profissão. Adeus.”
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1. Endereço onde aconteceram as primeiras reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. 

 Quando o Sr. de Severin acordou, se lembrou do 

sonho que teve naquela noite. Foi tão real! Mas não sabia 

se devia acreditar no que lembrava, afinal, parecia ser 

apenas um sonho...

Sentia no seu coração que devia fazer o que o 

homem lhe pediu, mas ignorando esse sentimento, de-

cidiu seguir viagem e partiu da casa.

 No final de mais um dia de viagem, encontrou um albergue onde poderia descansar 

até a manhã seguinte. Mas quando foi tomado pelo sono, o homem da noite anterior retor-

nou, dessa vez parecendo mais triste e revoltado. Falou assim para Severin:



O Suicida da Samaritana - Revista Espírita de 1858

“Fico surpreso, até aflito, por você ignorar um dever para com um irmão como 
eu. Confesso que esperava mais de você. Lembre-se que meu corpo está abandonado, e 
meus assassinos estão livres! Dependo de você para que a justiça seja feita, e insisto que 
volte e faça o que eu te disse.”

Pelo resto da noite, o Sr. de Severin mal conseguiu dormir 

direito. Mas assim que acordou, se deixou levar mais uma vez 

pela ideia de que não tinha por que dar importância para um 

simples sonho, e por isso, decidiu seguir viagem novamente.
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Na terceira noite, assim que encontrou um 

lugar para descansar, foi visitado pela terceira vez 

pelo homem angustiado. Ele parecia ao mesmo 

tempo decepcionado e revoltado com Severin, e 

resolveu dar um ultimato ao viajante:

“Parece que eu realmente me enganei sobre você, seu coração é insensível como o 

daqueles que também não me ouviram! Esse a última vez que te suplico: se ainda existe 

alguma generosidade dentro de você, volte para a casa em que meu corpo se encontra 

e faça o que pedi, se não... Te amaldiçoarei para sempre!”

Dessa vez, o Sr. Severin acordou mais perturbado do que nas outras duas noites, e 
sentindo que não podia mais ignorar aquele apelo, refez o caminho que percorreu nos úl-
timos dias, indo em direção à casa onde tudo começou. Passou na delegacia mais próxima 
e pediu que dois policiais o acompanhassem, como o espírito o pediu, e foi até a casa do 
casal suspeito.
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Assim que ele e os oficiais chegaram à casa, bastou que o casal visse aquele que hospe-
daram alguns dias atrás e dois homens da lei para que confessassem o crime. Tudo acon-
teceu como o espírito havia previsto!

Depois do julgamento dos criminosos e do corpo do pobre homem ter sido encon-
trado e levado para um cemitério, onde foi enterrado de forma adequada, o Sr. de Severin 
partiu apressado para o seu destino.

Logo que outro dia terminou e ele repousou os olhos, o homem de sua estranha visão 
apareceu mais uma vez. Mas ele não o olhava mais com raiva, e sim com calma e bondade. 
Disse o seguinte para Severin:

“Muito obrigado, meu irmão! Como forma de te agradecer 

pelo serviço que me prestou, também vou te fazer um favor: 

no futuro, vou aparecer apenas mais uma vez para você. Farei 

isso duas horas antes do momento de sua morte, como um aviso. 

         Adeus!”
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São ruídos estranhos que surgem, o ar que se agita, objetos que se movem, le-
vantam e se transportam no espaço de um lugar para outro, pianos que tocam 
belas músicas, Espíritos que se materializam e aparecem, falam, e até abraçam 
as pessoas tão forte a ponto de causar dor. Muitas pessoas testemunharam o 
Sr. Home flutuar no ar sem qualquer apoio a vários metros de altura.

30 anos haviam se passado desde a última vez que o falecido soldado havia aparecido 

para Severin. Ele estava promovendo um grande jantar para colegas do partido político do 

qual fazia parte, e tudo corria bem naquela noite. Até que ele teve uma visão em meio à sua 

refeição: no canto da mesa, estava o espírito que ele ajudou tantos anos antes. A figura não 

disse nem fez nada, apenas apareceu por alguns segundos e desapareceu. Mas já era o sufici-

ente, pois o Sr. de Severin entendeu que aquele era o aviso que o homem o tinha prometido 

anos atrás. Faltavam duas horas para sua morte.
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São ruídos estranhos que surgem, o ar que se agita, objetos que se movem, le-
vantam e se transportam no espaço de um lugar para outro, pianos que tocam 
belas músicas, Espíritos que se materializam e aparecem, falam, e até abraçam 
as pessoas tão forte a ponto de causar dor. Muitas pessoas testemunharam o 
Sr. Home flutuar no ar sem qualquer apoio a vários metros de altura.

Severin sentiu seu corpo ficar fraco por alguns instantes, mas logo se recuperou; era 

um homem corajoso, e não se deixou levar pelo medo. Conduziu a celebração por mais uma 

hora, como um bom anfitrião, e se despediu de seus convidados à meia-noite.

Então, foi para o seu escritório e passou vários minutos arrumando papéis e colocando 

tudo o que deixaria para trás em ordem. Quando terminou, mesmo não se sentindo mal ou 

cansado, resolveu voltar para o seu quarto a fim de descansar uma última vez. Mas não teve 

tempo para isso: logo depois de se sentar em sua poltrona para admirar a vista da janela, foi 

atingido por um tiro e se despediu daquela vida. Havia se passado exatamente duas horas 

desde a aparição do espírito, e um homem que buscava se vingar de um funcionário do Sr. 

de Savarin acabou confundindo seu alvo, matando o dono da casa por engano.   

         

            Henri d’Audigier
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Mais importante do que dizer a você, leitor de nossa revista, se é verdadeira a história 

que transcrevemos acima, relatada originalmente no jornal Patrie no dia 15 de agosto de 

1858 pelo senhor Henri d’Audigier, é nosso papel esclarecer se fenômenos como os acon-

tecidos em tal história são possíveis de acordo com as leis reveladas pelo Espiritismo. E 

posso dizer que, a partir do estudo de muitos casos tão ou mais autênticos do que esse, é 

possível entender que tanto aparições em sonho quanto avisos de além-túmulo são pos-

síveis, ainda que tais avisos sejam incomuns. Isto pois Deus, em toda a sua misericórdia, 

nos oculta o momento da morte enquanto ainda não somos evoluídos o suficiente para 

lidar com tal informação.

No entanto, ainda há esses casos em que o Pai permite que alguém saiba do momento 

de seu desencarne. É claro, há sempre uma razão para Ele fazer o que faz, e há exemplos 

de fenômenos desse gênero que, como nos revelam os espíritos, têm como objetivo gerar 

um acontecimento que fique conhecido por muitos e provoque reflexões sobre a verdade 

da vida espiritual e da comunicação entre encarnados e desencarnados.
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Comentários aos pais, evangelizadores e 
educadores espíritas

A história acima é muito interessante do ponto 
de vista de esclarecimentos que nos traz sobre a vida 
espiritual. Nós espíritas temos um grande privilégio, 
e com isso uma grande responsabilidade, de poder 
compreender a vida no seu sentido verdadeiro.

Quantas lições importantes podemos tirar do 
estudo sobre os sonhos e da liberdade que a alma 
obtém durante o sono?

Encontraremos pessoas que duvidam dos 
fenômenos espíritas, muitas delas, porém, recebem 
nas próprias experiências as provas que indicam a 
realidade da vida espiritual. Quantos não recebem 
avisos em sonhos, ou que encontram familiares já 
desencarnados a lhes trazer consolação e esperança?

Mas enfim, como isso acontece?

Em “O Livro dos Espíritos”, na questão 
número 401, temos os seguintes esclarecimentos 
sobre o assunto: 

 
401- Durante o sono, a alma repousa como o 
corpo?

“Não, o Espírito jamais está inativo. Durante o sono, 
afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando 
este então da sua presença, ele se lança pelo Espaço e entra em 
relação mais direta com os outros Espíritos.” 

Conforme apresentado, todos nós que estamos 
encarnados temos uma capacidade de “afrouxar” os 
laços que nos prendem ao corpo. Com isso, podemos 
encontrar outros espíritos - sejam eles encarnados ou 
desencarnados - e estabelecer comunicação com eles, 
mesmo estando estes em lugares bem distantes.

Bom, se é possível encontramos espíritos e 
conversarmos com eles, que tipo de conversa que 
acontece nesses momentos? Em verdade, de todos 
os tipos. É de se considerar que que os espíritos 
se encontram pela sua afinidade e os seus diálogos 
se referem aos seus gostos, mas também sabemos 
que muitas vezes essas conversas trazem alertas ou 
recomendações para a vida das pessoas.

O que mais impressiona é que tais fenômenos 
acontecem desde que o mundo é mundo, mas 
ainda assim essas questões espirituais ainda não 
conseguiram sensibilizar as pessoas. Provavelmente 
é por isso que os espíritos superiores trazem a 
observação abaixo tão forte e impactante. Extraímos 
então uma parte da questão nº 402 para a nossa 
análise.

“(...) Pobres homens, que mal conheceis 
os mais vulgares fenômenos da vida! Julgais-
vos muito sábios e as coisas mais comezinhas 
vos confundem. Nada sabeis responder a estas 
perguntas que todas as crianças formulam: 
Que fazemos quando dormimos? Que são os 
sonhos?”

Um aviso de além-túmulo
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O estudo sobre a emancipação da alma, sua 
libertação temporária do corpo e também dos sonhos 
não é tão simples como parece. Existem muitas 
particularidades que precisam ser avaliadas. Primeiro, 
nem tudo que se diz num sonho irá realmente 
acontecer. Além disso, nem todos os encontros são 
verdadeiramente espirituais. Por outro lado, não 
devemos desconsiderar esse aspecto transcendente 
da vida, e devemos buscar compreender que 
mensagem pode estar sendo trazida para nós através 
dos sonhos. Na questão abaixo, os Espíritos trazem 
reflexões dentro dessas duas extremidades: dos 
excessos na consideração dos sonhos e também da 
indiferença com os avisos que chegam através deles.

 
 

404- Que se deve pensar das 
significações atribuídas aos sonhos? 

“Os sonhos não são verdadeiros como o entendem os 
ledores de buena-dicha, pois fora absurdo crer-se que sonhar 
com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de 
que apresentam imagens que para o Espírito têm realidade, 
porém que, frequentemente, nenhuma relação guardam com 
o que se passa na vida corporal. São também, como atrás 
dissemos, um pressentimento do futuro, permitido por Deus, 
ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que 
a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de 
pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos, a 
fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas 
aparições senão as almas ou Espíritos de tais pessoas a se 
comunicarem com entes caros? Quando tendes certeza de que o 
que vistes realmente se deu, não fica provado que a imaginação 
nenhuma parte tomou na ocorrência, sobretudo se o que 
observastes não vos passava pela mente quando em vigília?”

Que propostas poderíamos trazer então para 
as crianças e jovens?

Nada melhor do que a pessoa ser o seu próprio 
laboratório de observação.

Pode-se propor a eles que procurem 
lembrar do sonho mais impactante que tiveram. 

Qual a importância daquele sonho para eles? 
Quais os pensamentos que surgiram? 
Houve algum desdobramento em sua vida?

Os estudos sobre sonhos despertam sempre 
muito interesse dos evangelizandos, pode-se também 
abrir a reunião para se levantar perguntas sobre o 
assunto.

Os relatos e questionamentos deles poderão 
ser bem aproveitados pelo educador, mas exigirá um 
bom estudo das questões do Livro dos Espíritos, 
e também de obras subsidiárias que auxiliem na 
compreensão da temática.

Bons estudos! 
 

Observações

Temas para comentário aos pais e 
evangelizadores:

• Avisos da hora da morte;
•  Razão do “véu” que nos impede de vislumbrar 

o futuro e saber de quando iremos desencarnar (ou 
outras informações);

• Aparições em sonhos;
 

“Sr. de Severin” é um nome inventado para a 
história, e não o nome real do personagem!

Talvez explicar no comentário aos 
evangelizadores a importância do enterro num lugar 
santo para os costumes da época.

Um aviso de além-túmulo


