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 O BEM QUE NÃO FOI FEITO

“Meus irmãos, que aproveita se alguém 
disser que tem fé e não tiver as obras? 
Porventura, a fé pode salvá-lo?” (Tiago, 
2:14).

Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves 
da Vida Superior simplesmente por manter a fé, como se bas-
tasse apenas convicção para que se realiza serviço determi-
nado.
Comparemos fé e obras com a planta e as construções.
Sem plano adequado não se ergue edifício em linhas corretas.
Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado 
sem plano, ainda serve, em qualquer parte, para albergar os 
que jornadeiam sem rumo, e o projeto mais nobre, sem con-
cretização que lhe corresponda, não passa depreciosidade 
geométrica sentenciada ao arquivo.
Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis 
pelos quais se levantará toda uma cidade, mas se não dispõe 
de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro decerto 
que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que 
a chuva lhe encharque os ossos.
Possuir uma fé será reter uma crença religiosa; no entanto 
cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na 
execução de um compromisso.
Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor.
À vista disso, não nos iludamos.
Asseguremo-nos de que não nos faltará a Bondade Divina, 
mas construamos em nós a humana bondade.
Por muito alta a confiança de alguém no Poder Maior do Uni-
verso, isso, por si só, não lhe confere o direito de reclamar o 
bem que não fez.

Segue-Me! .... 
Francisco Cândido Xavier – 
Pelo Espírito de Emmanuel



INdEpENdêNCIa
Por Juana Feitosa 

Recentemente passamos pelo feriado da independência do Brasil, comemorada no dia 7 de setembro, e nesta data muito se 
questiona sobre a real independência do nosso povo. Os sociólogos costumam defender que a independência de um povo ou 
sociedade é formada pela combinação de individualidades independentes e livres, capazes de pensar e agir coletivamente. Kar-
dec, com auxílio da espiritualidade, nos lembra na questão 79 do Livro dos Espíritos que “os Espíritos são a individualização do 
princípio inteligente”, na questão 833 Kardec vem ainda esclarecer que “No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, 
pois que não há como pôr-lhes peias. Pode-se-lhe deter o voo, não aniquilá-lo”.  

Analisando os ensinamentos de Kardec, fica ainda mais claro que pela nossa inteligência somos capazes de construir cenários 
diversos. Mas será que esses cenários permitem e/ou promovem a liberdade, ou apenas reforçam condições de dependência? 
Esse questionamento não reflete apenas situações coletivas, elas decorrem e nascem do nosso comportamento individual. “Pois 
que tem (o homem) a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar”¹.

Estamos agindo adequadamente? Se não, o que estamos fazendo para agir como desejado? Contribuímos com os fatos ou 
isso não é possível já que somos limitados? Se somos limitados, por que não mudar e expandir? Estamos nos responsabilizando, 
efetivamente, pelos nossos pensamentos, sentimentos e atos? Ou estamos adotando constantemente a postura de vítima e/
ou terceirizando a responsabilidade pelos acontecimentos da nossa história? A responsabilidade é sempre do outro? Como ser 
independente sem ser responsável? E como ser responsável sem ser livre? 

Sabemos que pela marcha do progresso “O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem 
simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso de outros por meio do contato 
social.”² 

Para alcançar esse progresso como estamos nos desenvolvendo? Há real interesse em adquirir novos conhecimentos e com-
partilha-los com quem nos cerca? 

“A vontade é a maior de todas as potências (...) À vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos 
vitais; tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações 
e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência.”³

Só seremos independentes quando formos realmente livres, e essa liberdade inevitavelmente decorre de um elevado grau de 
responsabilidade perante nossos sentimentos, pensamentos e ações. Dom Pedro I já nos alertou sobre nosso destino “Indepen-
dência ou morte!”, já sabemos que a morte não existe. Vamos agir? 

_______________________________________________________________________________________________________

¹ Allan Kardec, questão 843 do Livro dos Espíritos. 
² Allan Kardec, questão 779 do Livro dos Espíritos.
³ Léon Denis, O problema do ser do destino e da dor.



 dom pedro II (1825-1891) nasceu no Paço de São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brasil, no dia 02 de 
dezembro de 1825. Filho do Imperador Dom Pedro I e da Imperatriz Dona Maria Leopoldina. 

Por ser filho de Dom Pedro I, proclamador da Independência do País, e de Leopoldina, cunhada de 
Napoleão Bonaparte, nosso segundo imperador era parente de figuras importantes na Europa e conside-
rado por todos como o “monarca mais culto de seu tempo”.

“Foi assim que Longinus preparou a sua volta à Terra, depois de outras existências tecidas de abne-
gações edificantes em favor da humanidade, e assim veio a terra aquele que seria no Brasil o grande 
imperador e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos de 
sua pátria.” (Livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, psicografado 
por Francisco Cândido Xavier)

Ficou órfão de mãe com apenas um ano de idade. Com nove anos perdeu tam-
bém seu pai. Era o sétimo filho, mas tornou-se herdeiro do trono brasileiro, com a morte de seus irmãos 
mais velhos e no dia 2 de agosto de 1826, foi reconhecido como herdeiro da coroa do império brasileiro. 

Cresceu aos cuidados da camareira-mor Dona Mariana Carlota de Verna Magalhães Coutinho, mais tar-
de condessa de Belmonte, a quem carinhosamente chamava da “Dadama”.

No dia 7 de abril de 1831, seu pai Dom Pedro I, que vinha enfrentando severa oposição política, acusa-
do de favorecer os interesses portugueses no Brasil independente, abdica do trono e embarca de volta a 
Portugal, deixando Pedro como regente, com apenas cinco anos de idade. Para seu tutor, seu pai nomeou 
José Bonifácio de Andrada e Silva.

dom pedro II não era um gênio, mas era inteligente e com grande capacidade para acumular conheci-
mento facilmente. O imperador teve uma infância solitária e infeliz. A perda súbita de seus pais o assombraria por toda a vida; 
ele teve poucos amigos de sua idade e o contato com suas irmãs era limitado. O ambiente em que foi criado o tornou tímido e 
carente, enxergando nos livros refúgio e fuga do mundo real.

Com a abdicação e a menoridade do herdeiro do trono, a Constituição de 1824 determinava que o Império seria governado 
por uma Regência composta por três membros. O período regencial estendeu-se por nove anos (1831-1840) e pela primeira 
vez o Brasil foi governado por brasileiros. Foi no período regencial que se solidificou o Estado nacional brasileiro e surgiram os 
partidos políticos. 

Com 15 anos. No dia 23 de julho de 1840, dom pedro II é coroado Imperador. O ato ficou conhe-
cido como o “Golpe da Maioridade”.

O jovem monarca era dedicado, realizando inspeções diárias pessoais e visitas a repartições pú-
blicas. Seus súditos eram impressionados com a sua aparente auto-confiança, sua natureza taciturna 
era manifestação de uma prevenção quanto a relações próximas que tinha origem nas experiências 
de abandono, intriga e traição que vivenciou na infância. 

Preocupados com a taciturnidade e imaturidade do imperador, os áulicos acreditavam que um 
casamento poderia melhorar o seu comportamento e sua personalidade.  

Então, no dia 3 de setembro de 1843, dom pedro II esperava no porto, sua futura esposa Teresa 
Cristina de Bourbon. O casamento era um arranjo político com Francisco I, rei das Duas Sicílias. A Teresa 
Cristina recebida naquele dia, diferia imenso da gravura apresentada e o imperador chorou. Não escon-
deu sua decepção, mas mesmo assim assinou os votos e com ela teve quatro filhos, mas só sobreviveram 
Isabel e Leopoldina. A vida na corte era calma. As portas do Palácio Isabel, hoje Palácio Guanabara, eram 
abertas quatro vezes por ano, ao corpo diplomático e à nobreza.

Em 1850, dom pedro II ainda não completara 25 anos, mas seu império já estava consolidado. A cons-
tituição de 1824, com as modificações introduzidas pelo Ato Adicional, dava ao Imperador um Governo 
quase autocrático. Mas pedro II optou, sempre, pela moderação.

Nosso imperador inspirado pela espiritualidade, como nos narra Humberto Campos, plantou semen-
tes de paciência e bondade, num tempo de grande turbulência para o País. Os anos que antecederam a sua permanência na Co-
roa foram de lutas e mortes para o povo, em confrontos constantes com o Exército, logo após a abdicação de seu pai, Dom Pedro 
I, e nos tentames separatistas de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Ele soube contornar esses percalços com equilíbrio e 
discernimento.

O único episódio triste de seus quase 50 anos de governo foi a Guerra do Paraguai, ocasião em que nosso País achou por bem 
interferir nas questões políticas de territórios vizinhos, por achar-se numa condição de maior desenvolvimento. No mais, a paz e 
o entendimento diplomático foram uma constante.

dom pedro II não era nem uma figura ornamental como os monarcas da Grã-Bretanha e nem um autocrata à maneira dos 
czares russos. O imperador exercia poder através da cooperação com políticos eleitos, interesses econômicos e apoio popular. Ele 
era cuidadoso em nomear somente candidatos altamente qualificados para posições no governo, e buscava coibir a corrupção. 
Ele não tinha autoridade constitucional para forçar a aceitação as suas iniciativas sem o devido apoio, e sua maneira colaboradora 
quanto a governar manteve a nação progredindo e permitiu ao sistema político funcionar com sucesso. dom pedro II obrigava 
políticos e funcionários públicos a seguirem seus exemplos de padrões exigentes. O imperador exigia que os políticos trabalhas-
sem oito horas por dia e adotou uma política exigente de seleção de funcionários públicos baseada na moralidade e mérito. Para 
estabelecer o padrão, ele vivia de forma simples.



dom pedro II era o que atualmente se considera um trabalhador compulsivo, e sua rotina era exigente. Ele normalmente acor-
dava as sete da manhã e não dormia antes das duas da madrugada do dia seguinte. Seu dia inteiro era reservado aos negócios 
de Estado e o pouco tempo livre disponível era gasto lendo e estudando. O imperador vestia diariamente uma simples casaca, 
calça e gravata pretas. 

“Nasci para consagrar-me às letras e às ciências”, o imperador comentou em seu diário pessoal em 1862. Ele sempre teve 
prazer em ler e encontrou nos livros um refúgio para a sua posição.

No final de seu reinado, havia três livrarias em São Cristóvão contendo mais de 60.000 livros. Criou um laboratório fotográfico 
em São Cristóvão e outro de química e física. Ele também construiu um observatório astronômico no paço. dom pedro II era 
acusado de dedicar mais tempo aos livros do que às questões políticas. O império que gozava de certa prosperidade econômica 
começou a perder o equilíbrio, com as guerras na região do Rio da Prata. As forças imperiais lutaram em 1850, contra Rosas e 
Oribe e em 1864 contra Aguirre. Em 1865, teve inicio a Guerra do Paraguai, que durou cinco anos e finalmente o Paraguai foi 
vencido. Ao terminar a guerra, o movimento abolicionista tomava impulso e no Rio de Janeiro fundava-se em 1870, o Partido 
Republicano.

Na década de 70, dom pedro II viajou duas vezes à Europa, deixando sua filha a Princesa Isabel como Regente. Em ambos os 
momentos a princesa resolveu causas difíceis. Em 1871, assinou a lei do Ventre Livre e em 1875 foi resolvida a Questão Religiosa. 
Em 1886, Dom Pedro adoece e parte novamente para a Europa. No dia 13 de maio de 1888, com a Regência da Princesa Isabel, 
é assinado o decreto que acaba com a escravidão no Brasil.

O ideal republicano que surgiu no Brasil em vários movimentos, como na Guerra dos Farrapos e na Revolução Praieira, só 
após a Guerra do Paraguai ressurgiu e se fortaleceu. No dia 15 de novembro de 1889, pela conjugação de interesses políticos, o 
governo imperial foi derrubado. 

Estava proclamada a República no Brasil. No dia seguinte organizou-se um Governo Provisório, que deu 24 horas para dom 
pedro II deixar o país.

dom pedro de alcântara embarca com a família para Portugal. Era 17 de novembro de 1889, dois 
dias após a proclamação da República. Chegando em Lisboa no dia 7 de dezembro seguiu para o Porto, 
onde a imperatriz morreu no dia 28 do mesmo mês. Pedro, com 66 anos, segue sozinho para Paris, onde 
fica hospedado no Hotel Bedford, onde passava o dia lendo e estudando. As visitas à Biblioteca Nacional 
eram seu refúgio. Em novembro de 1891, doente não saía mais do quarto.

Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel 
Gabriel Rafael Gonzaga de Bragança morreu no dia 5 de dezembro de 1891, em conseqüência de uma 
pneumonia. Seus restos mortais são transladados para Lisboa, e depositados no convento de São Vicen-
te de Fora, junto ao da esposa. Quando revogada a lei do banimento em 1920, os despojos dos impera-
dores foram trazidos para o Brasil e depositados na Catedral do Rio de Janeiro, em 1921. Em 1925, foram 
transferidos para Petrópolis. 

Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do 
Evangelho, nos confirma tal mérito do imperador, acrescentando ainda as qualidades maravi-
lhosas de seu coração bondoso e imparcial. Tendo encarnado com a missão de sustentar o País 
numa fase tão especial quanto essa, descrita pelo próprio Mestre Jesus como o momento em 
que estávamos alcançando a nossa maturidade coletiva, dom pedro II merecerá para sempre de 
todos nós, brasileiros, a mais profunda gratidão.

“Tenho espírito justiceiro e entendo que o amor deve seguir estes graus 
de preferência: Deus, humanidade, pátria, família e indivíduo.”

dom pedro II



ÁLCOOL E SUICÍdIO

Nossas observações partem do fragmento do livro ‘Missionários da Luz’, de André Luís, psicografado por Chico Xavier, quando 
o instrutor Alexandre faz a seguinte afirmação “... porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a pró-
pria cromatina.” Admito que até o momento, tinha estudado os efeitos do álcool sobre o organismo, porém, não tão profundo 
a modificar de certa forma nossa partícula mais íntima. A cromatina, é nosso DNA, nosso código genético que fica no núcleo de 
nossas células.

 A afirmação é de um teor assombroso. Comecei uma pesquisa em fontes de trabalhos médicos, bireme, scielo, medline... 
a literatura é extensa, só na bireme, efeitos de álcool, satisfazia 8089 artigos. Porém os relacionados aos efeitos no DNA ainda 
são escassos. Com a ajuda da espiritualidade cheguei a um artigo recente e importante da Revista Brasileira de Neurologia e Psi-
quiatria. 2016 intitulado MECANISMOS EPIGENÉTICOS INDUZIDOS PELO ÁLCOOL NA EXPRESSÃO DE GENES DETERMINANTES DO 
COMPORTAMENTO SUICIDA: FATO OU OCORRÊNCIA AO ACASO? Dentro desse encontrei as respostas que precisava. 

 É interessante notar que após busca da literatura os autores conseguiram encontrar o mecanismo pelo qual o álcool 
modifica a estrutura da cromatina. Atualmente está sendo muito estudado uma atuação no gene sem comprometimento da 
sequência do DNA, o gene é a menor partícula do código genético. Dá-se o nome de EPIGENÉTICA essa regulação. Ou seja, fato-
res externos, como fumo, álcool, drogas e fatores ambientais alteram essa regulação sobre os genes provocando distúrbios de 
comportamento, alterações enzimáticas e doenças, que dependendo da intensidade podem passar para outras gerações. 

 O álcool, em especial, através de seus metabólitos modifica a epigenética de 
praticamente todas as células do organismo, por isso observamos seus efeitos maléficos 
em todos os aparelhos orgânicos. Sabe-se que distúrbios da síntese dopaminérgica, es-
tão relacionadas ao desenvolvimento do suicídio, e pelo presente estudo foi constatado 
que o álcool altera esse mecanismo promovendo estados depressivos, eufóricos e ansio-
sos, que mesmo após pequenas doses, podem induzir ao suicídio. 

 Apesar da literatura relacionada ainda ser escassa, na opinião da autora, a ativa-
ção dos genes determinantes do comportamento suicida através de mecanismos epige-
néticos está fortemente relacionada ao consumo de álcool. Dentro desse contexto, além 
das já sabidas alterações observadas pelo uso e abuso do álcool, se comprova que essa 
substância, penetra e modifica a ínfima parte do nosso ser material, o gene.

 Mais uma vez, prezados leitores, André Luiz, trazendo, desde muito antes, informações esclarecedoras que só agora vem 
à luz da ciência comprovar suas observações. 

 Guttemberg a. C. Cruz.

diga não aos testes em animais

Diferentemente do que muitos pensam, os animais não estão aqui só para nos servir. É nosso 
dever respeitá-los e protegê-los como seres vivos.

Quando nos referimos aos animais, independentemente da espécie, raça, cor ou sexo, parti-
mos do pressuposto que são vidas, sentem dor, medo e tudo mais que podemos sentir.

O grande questionamento a respeito dos testes realizados em animais é sua real necessidade, 
já que nem sempre as reações observadas no organismo animal correspondem às reações do 
organismo humano. 

A dúvida sobre a validade dos testes está também relacionada à questão da ética. Que direito 
temos nós de utilizar os animais como objetos, causando-lhes sofrimento, medo e dor?

No Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade nos alerta (questão 735)
“Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os 

animais só destroem para satisfação de suas necessidades; enquanto que o homem, dotado de 
livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe 
foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos.”

Não vamos entrar em detalhes dos maus tratos a que eles são submetidos, não valeria a 
pena e causaria dor ao leitor amante do mundo animal. Mas posso garantir aos interessados em 
saber...você pode chorar só de imaginar.

As drogas deveriam ser testadas em computadores, depois em tecido humano e daí sim, em seres humanos. Empresas farmacêuticas já 
admitiram que essa será a forma de testar remédios no futuro.

diga não! Respeite a vida!



Campanha do Quilo

O orgulho e o egoísmo são duas grandes chagas da humanidade. Presentes em boa parte das pessoas, impedem o nosso 
crescimento espiritual, dificultam a prática da caridade, dentre outros atrasos à evolução do ser neste ciclo da sua existência. 
Uma forma de trabalharmos bem estes dois males é na Campanha do Quilo.

Quem já pensou em ficar quase três horas em pé, no sol ou na chuva, em meio a veículos, pessoas desconhecidas, asfalto 
fervendo, calor, buzinas ... E ao final de tudo isso sair irradiando felicidade, paz, harmonia, leveza... Talvez por saber que está 
fazendo o bem a centenas de desconhecidos (através das várias mensagens consoladoras entregues), às vovozinhas (através da 
ajuda financeira arrecada para auxiliar na manutenção de sua moradia) e a você mesmo (através da certeza de estar fazendo o 
bem).

Esta é a Campanha do Quilo, que na nossa amada Casa dos Humildes é realizada nos semáforos localizados nas proximidades 
da Casa, sempre nos primeiros e terceiros domingos de cada mês. 

Quer fazer parte deste trabalho de amor ao próximo e, principalmente, a si mesmo? É só chegar na querida Casa dos Humil-
des um pouquinho antes das oito horas nos dias citados. Com certeza você não será mais o mesmo! Venha entender porque 
este dia é chamado de “O dia mágico”.

afrânio Belo Junior

Tudo é amor.
Até o ódio, o qual julgas ser a antítese do amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu gravemente.

André Luiz

“[...] Ensinar, mas fazer; crer, mas estudar; aconselhar, mas exemplificar; reunir, mas alimentar. É indispensável manter o Espiri-
tismo, qual foi entregue pelos Mensageiros Divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, 
sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista a poderes terrestres transitórios [...]”.

Bezerra de Menezes, trechos da mensagem “Unificação”, Psic. F.C.Xavier – Reformador, dez/1975). FONTE: CEI - Conselho Espí-
rita Internacional.

Convulsionário [do latim convulsione + -ario] 1. Aquele que tem ou finge ter convulsão. 2. Agitado, exaltado. 3. Deno-
minação inadequada para pessoa em transe mediúnico.

Eflúvio [do latim effluvium] 1. Emanação invisível e sutil que se desprende de um corpo orgânico; 
exalação, perfume, aroma. 2. O mesmo que fluido.

Fenômeno [do latim phaenomenon]
1. Tudo o que impressiona os sentidos humanos ou a consciência. 2. Pro-
dígio; aquilo que é raro e surpreendente. 3. Tudo o que possua caracte-
rística de anormal ou de extraordinário.

Superstição [do latim superstitione]
1. Sentimento religioso fundamentado na ignorância e conseqüente te-
mor. 2. Crendice; confiança em ou receio de coisas fantásticas; crença em 
presságios sem base real.

SUICÍdIO
A Campanha do Setembro Amarelo, iniciada em 2015, tem por objetivo alertar à população sobre a necessidade de se discutir 

o suicídio, e como estudantes da doutrina espírita não poderíamos deixar de tocar nesse tema. À luz do espiritismo podemos 
compreender quão grave é o ato de acabar com uma encarnação. Somos todos filhos de Deus, abençoados com a dádiva de vir 
à Terra com o objetivo de superação de nossas más tendências, e como Pai bondoso, Deus nos presenteia com um corpo físico 
adequado às nossas necessidades, bem como o ambiente em que reencarnamos, os familiares, e as provas e expiações neces-
sárias a nosso desenvolvimento. Em nossa infantilidade moral ainda nos desesperamos e duvidamos de seu amor e sabedoria, 
entretanto, mesmo assim Ele nos ampara, para que sigamos esse embate terreno contra nós mesmos.

Desse modo, compreendemos que o suicídio é um ato de covardia moral, de suposta fuga, contudo estamos sujeitos à Lei de 
Causa e Efeito, e a abreviação da vida material significa adquirir mais sofrimentos e responsabilidades futuras. Portanto irmãos, 
cuidemos para que esse pensamento sequer possa passar em nossas mentes inquietas, agitadas e infantis. E saibamos estar 
caridosamente atentos àqueles que possam dar indícios de estar à beira deste precipício. “Ama teu próximo como a ti mesmo”, 
eis um dos ensinamentos de Jesus, é nosso dever exercitar esse devotamento ao próximo. Talvez tenhamos passado pela mesma 
experiência e tenhamos sido amparados, que possamos saber aproveitar o momento de retribuir o amor que nos foi devotado, 
amando e auxiliando nossos irmãos, inspirados pelo exemplo de Jesus!



pensamentos poéticos
ditados pelo Espírito alfred de Musset à Sra. M***

Se tu sofres na Terra, 
Ó aflito coração,

Tua vida se aferra 
Em justa expiação;

Se esse é pois teu cadinho, 
Pensa na tua dor,

Pode ser-te o caminho 
A um destino melhor 

Os desgostos da vida 
Quanto maiores são 

Mais dizem da assumida 
Falta em teu coração,

Será tal preço, em dores 
Por depurar ter Ser, 

Tão alto se onde fores 
No Céu terás prazer?

 __________________ 

A vida é uma passagem 
Cujo curso te diz:

Se sábio, na viagem, 
Serás sempre feliz. 

 
Observação: O médium que serviu de intérprete não só é estranho às regras mais elementares da poesia, como jamais fez 

um único verso.  
 

Extraído da REVISTa ESpÍRITa – Jornal de Estudos Psicológicos, Ano II - ABRIL DE 1859 PÁG. 167 



FOGO-FÁTUO  (do latim ig̅nis fatuus), também conhecido como: Fogo tolo, Fogo corredor, João-galafoice, Fogaréu, ou 
Boitatá, é uma luz azulada de falso brilho, que pode ser vista à noite, durante alguns segundos, emanando das superfícies de ter-
renos pantanosos, brejos, rios, lagoas, ou sepulturas, considerados como ambientes assustadores, que, logo somem sem deixar 
nenhum vestígio. É um fenômeno atribuído à combustão de gases provenientes da decomposição de matérias orgânicas (corpos 
dos seres vivos recentemente desencarnados).

Quando um ser vivo morre, várias espécies de bactérias entram em ação para decompor a matéria. Esse processo, produz dois 
gases, o metano (CH4) e a fosfina (PH3), que são os responsáveis pelo fenômeno do fogo-fátuo. 

Em superfícies de terrenos, como em cemitérios, com o decorrer das horas, a concentração desses dois gases vai crescendo 
aumentando a pressão dentro do caixão lacrado e preso no subsolo, proporcionando vazamentos por pequenas fendas que so-
bem à superfície através dos poros da terra. Essa mistura de gases ao chegar à superfície, entra em contato com o oxigênio do ar, 
provocando uma combustão espontânea e rápida, produzindo ligeiras  chamas azuladas denominadas de fótons.

                

Já em superfícies aquosas, como lagos, pântanos, brejos e rios, a matéria orgânica proveniente da decomposição de vegetais 
e animais mortos, produz a fosfina (PH3), que junto ao difosfano (P2H4) e o metano (CH4), reagem produzindo pentóxido de 
fósforo (P4O10), que ao contato com os vapores de água da superfície, formam o ácido fosfórico (H3PO4), que se inflama, espon-
taneamente, produzindo o mesmo tipo de incêndio luminoso.

Em resumo, pode-se dizer que o Fogo-Fátuo é o resultado da metabolização da matéria orgânica, por bactérias, produzindo 
gases de decomposição pela combustão espontânea na presença do oxigênio do ar, provocando pequenas explosões emissoras 
de uma chama azulada que pode ter movimentos e/ou sons característicos (estrondos e pipocos) a depender da intensidade do 
processo.

Esse estranho fenômeno, que no geral ocorre em locais tenebrosos e assustadores, tem alimentado à crendice popular, de ser 
a aparição de fantasmas, assombrações ou uma almas penadas dispostas a perseguir os vivos para arrastá-los à morte.              

O Fogo Fátuo é relacionado, também em diversas culturas: No Brasil indígena, como a lenda do “Boita-
tá” - uma serpente enorme de fogo, (descrita assim, em 1560, pelo jesuíta português José de Anchieta: 
“Junto do mar e dos rios, não se vê outra coisa senão o boitatá, o facho cintilante de fogo que rapidamen-
te acomete os índios e mata-os.”                                        

Na Grã-Bretanha, desde a Idade Média, é contada a lenda que diz “serem luzes derivadas de espíritos 
malignos com natureza travessa e mal intencionada, que atrai viajantes e outras pessoas para situações 
perigosas.” É também considerado, por pessoas desinformadas, moradoras em regiões mais afastadas, 
ou ainda místicas, como “um presságio de morte”, ou como sendo “Espíritos que não conseguem entrar nem no céu nem no infer-
no; verdadeiras Almas Penadas condenadas a vagarem pela terra por toda a eternidade”; e, por fim, pelo lado bom, como sendo 
“Espíritos guardiões de tesouros (botijas) que só as mostram às pessoas corajosos que, sem medo, os seguem para encontrar a 
riqueza escondida.”

O Fogo-Fátuo, também chamado de “Ignis Fatuus”, é um gás incolor, de alta inflamabilidade, produzido por corpos em decom-
posição, que queima se exposto na presença do oxigênio presente no ambiente da superfície, aliado à temperaturas quentes, 
formando labaredas de fogo de chamas azuladas, variando de dois a três metros de altura e produtoras de barulhos característi-
cos. Pode até, a depender da intensidade, provocar incêndio nas matas.

Para quem presencia o fenômeno de perto, a reação normal, pelo medo, é de correr, provocando, nesse movimento, um des-
locamento de ar que puxa a labareda para si, dando a idéia real de que a chama está correndo atrás da pessoa, como se, de fato, 
fosse um fantasma perseguidor.

No Livro dos Espíritos, Allan Kardec associou o Espírito a uma chama ou flama, e no Livro dos Médiuns, na questão 88 obteve 
a seguinte resposta : p- “Os Espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante?” R -”Para vós, não; para nós, sim. O 
Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea.” p – “Essa chama ou centelha tem uma cor qualquer?”  
R -”Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi, segundo seja o Espírito mais ou menos puro.”       

Essa chama, assim definida é, portanto, uma forma possível que os Espíritos encontraram pra se manifestar e se tornar, mais 
ou menos visível, sob uma forma humana ou imaterial, para o ser encarnado, o que é, notoriamente distante e bem diferenciado 
da definição e explicação do que é e de como se produz o Fogo-Fátuo.                                                            

Por fim, vejamos o que diz a questão 28 do LM:  p – “Podem os Espíritos tornar-se visíveis sob outra aparência que não a da 
forma humana?” R - “A humana é a forma normal. O Espírito pode variar-lhe a aparência, mas sempre com o tipo humano.” p 
– “Não podem manifestar-se sob a forma de chama?” R - “Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos, para 
atestar sua presença; mas, não são os próprios Espíritos que assim aparecem. A chama não passa muitas vezes de uma miragem, 
ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste. O perispírito não se mostra integral-
mente nas visões.”



E na questão 29 do Livro dos Médiuns: p – “Que se deve pensar da crença que atribui os fogos-fátuos à 
presença de almas ou Espíritos?” R - “Superstição produzida pela ignorância. Bem conhecida é a causa física 
dos fogos-fátuos.” 

É assim que nos fica claro que o Fógo Fátuo nada tem a ver com fantasmas ou 
Espíritos.  Enquanto um é mero fenômeno físico-químico da natureza; formação 
de gases ou chamas provocadas por combustões, o outro é uma forma de ma-
nifestação Espiritual; de seres que não estão mais entre nós revestidos de um 

corpo de carne mas sempre ao nosso redor de forma visível ou não.  

Imagens diversas do Fogo-Fátuo



Bibliografia do pentateuco
05 livros fundamentais na Doutrina Espírita
Por Allan Kardec

Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho

Psicografada por Chico Xavier em 1938, esta obra descreve a formação do Brasil pela 
ótica espiritual. 
A partir de dados coletados na espiritualidade, e ditados pelo espírito Humberto de 
Campos, essa leitura nos permite compreender como diversos momentos históricos 
(entre eles: a escravidão, a invasão holandesa, os jesuítas, a inconfidência mineira, a 
nossa independência, o movimento abolicionista, e a criação da república brasileira) 
foram planejados e organizados por Jesus, governador espiritual do planeta Terra, para 
que o Brasil pudesse ser a pátria do evangelho e exercesse sua missão como coração 
espiritual da Terra.   

“O Brasil está cheio de ideologias novas (...) cabe aos bons operários do 
Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na 
educação dos espíritos. 
(...) A política sofrerá, no curso dos séculos, as alternativas do direito da 
força e da força do direito, até que o planeta possa atingir relativa perfeição 
social, com a cultura generalizada. A ciência, como a filosofia e sectárias, 
viverá entre dúvidas e vacilações, assentando seus feitos na areia instável 
das convenções humanas. Só o legitimo ideal cristão, reconhecendo que o 
reino de Deus ainda não é deste mundo, poderá, com a sua esperança e o 
seu exemplo, espiritualizar o ser humano, espalhando com os seus labores e 
sacrifícios as sementes produtivas na construção da sociedade do futuro.
Consideramos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer 
a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder 
transitório e precário dos homens! Nos dias de provação, como nas horas 
de ventura, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz 
indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não 
nos compete estacionar, em nenhuma circunstância, e sim marchar, sempre, 
com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirá-
vel espiritualidade e na sua grandeza imperecível!” Humberto de Campos
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Segunda-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Curso de Passe
Sala 2 – Curso Trabalhadores: ESTEM
Sala 3 – Iniciantes Curso de Mediunidade

Terça-feira
(a cada 15 dias) 19 h 45 min

EADE – Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita
ESDE – Estudo Sistemático da Doutrina Espírita

Quarta-feira 19 h 45 min
Sala 1 – Iniciantes Básico do Espiritismo
Sala 2 – Curso Trabalhadores: Doutrinação
Sala 3 – Iniciantes Curso de Doutrinação

Segunda-feira 19 h 45 min Reunião de Consulta espiritual.
Terça-feira 20 h Reunião Pública de Estudo de “O Livro dos Espíritos”.

Terça-feira 20 h Reunião de Vibrações Espirituais.

Quarta-feira 19 h 45 min Reunião Pública de Desobsessão.
Quinta-feira (apenas a 1ª do mês) 19 h 45 min Desobsessão dos Trabalhadores da Casa.
Sexta-feira

19 h 30

Reunião Pública de Estudos Espíritas: 
1ª Sexta do mês: André Luiz > Estudando também Chico Xavier; 
2ª Sexta: Emmanuel > Estudando também Amélia Rodrigues; 
3ª sexta: Joanna de Ângelis > Estudando também Divaldo Franco; 
4ª sexta: Bezerra de Menezes > Estudando também Herculano Pires.

Domingo 16 h Evangelização Infantil e Reunião da Juventude Espírita.

ATIVIDADES REQUISITOS DIA/HORA

Campanha do Quilo Boa vontade e tolerância. 1º e 3º Domingo de cada mês – 8 h.

Evangelização Infanto-Juvenil
Habilidades na área de educação e de ativi-
dades lúdicas. Boa interação com crianças 
e jovens.

Domingo – 16 h.

Passes e vibração Ter feito o curso de passes.

Segundas antes das reuniões  
públicas; 
Terças, Quartas e Sextas após as reuniões;  
Domingos antes e depois das reuniões.

Recepção e atendimento fraterno Ter feito o curso de passes e ser doutrina-
dor.

Segunda e Quarta – 19 h;
Domingo – 16 h.

Assistência a gestantes Querer compartilhar saberes e acolher o 
próximo.

Quarta – 13 h 30 min e 
Um Domingo no mês.

Trabalho mediúnico e doutrinário Ter feito todos os cursos
básicos e o de passes.

Segunda e Quarta – 19 h 45 min; 
Domingo – 16 h

Instrutor e dirigente de reunião Ter feito os cursos básicos e de passes. Para 
instrutor, experiência e comunicação.

Nos dias de curso e de reunião no auditó-
rio.

Assistência às vovozinhas da Casa 
dos Humildes

Formação na área da saúde. Para lazer, 
nenhum requisito. De acordo com a disponibilidade.

Biblioteca e Livraria Ser trabalhador da Casa Antes das reuniões públicas.

TI e eletroeletrônicos, manutenção Habilidade na área e vontade de aprender. Antes das reuniões públicas.


