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MENINOS ESPIRITUAIS 

“Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está 
experimentado na palavra da justiça, pois é menino.” — 
Paulo. (HEBREUS, capítulo 5, versículo 13). 

Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram o qua-
dro de trabalho diário, é útil não haja choques, quando, inespera-
damente, surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qual-
quer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais 
em exame. 
Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do 
caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está 
cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio, 
com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba 
luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio 
substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. 
Os discípulos de boa-vontade necessitam da sincera atitude de ob-
servação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento 
rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma; no entanto, 
não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não 
tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. 
Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. 
Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos 
que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, 
completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, 
alonga-se o infinito. Eles estarão contigo, um dia, e, porque a união 
integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes re-
cuses o leite que amam e de que ainda necessitam.

Caminho, Verdade e Vida
Francisco Cândido Xavier

Ditado pelo Espírito Emmanuel



EDUCAÇÃO, ESPIRITISMO E CONTEMPORANEIDADE – Parte I
Silvério Pessoa

“Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência eco-
nômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação 
moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros e sim à que consiste na arte de formar 
os caracteres, àquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adqui-
ridos”  (LE, 2007. P. 431,685-a).

Na medida que, em vez de simples leitura decorativa, focamos nossa reflexão no contexto do texto, uma estratégia sugerida 
pelo pedagogo Paulo Freire, e que aqui exercitamos com a citação acima extraída de O Livro dos Espíritos, mais precisamente 
nos comentários do Prof. Kardec, descobrimos nuances e dicas que vão além de simples declaração conceitual. Ou seja, sobre as 
relações da Doutrina Espírita com a educação, o conceito desenvolvido pelo eminente educador está inserido na discussão sobre 
o direito que o homem tem de repousar na velhice, registrado na pergunta 685. Inclusive, ele desenvolve uma reflexão chamando 
atenção para um elo interdependente entre a ciência econômica e a prática educativa.

É interessante observar que a proposta de conceituar educação como o coletivo de hábitos adquiridos está atrelada a uma 
sociedade que sem essa versão de educação está destinada à consequências desastrosas. Se em 1857 esse tema já era pauta 
discutida entre Kardec e os espíritos, imagine no mundo contemporâneo no qual os maiores conflitos entre povos e nações estão 
de fato ligados às questões de respeito mútuo, solidariedade, acolhimento, gratidão, e indiscutivelmente no campo da moral. 
Percebe-se que das guerras fundamentalistas até o tratamento dado aos refugiados, a humanidade vivencia um tempo de con-
tradição, pois: o que é ser um humano?

A educação abordada no comentário do educador, atravessa as habilidades intelectuais, estas dotadas de buscas de títulos e 
prestígios no mundo moderno, para uma “arte” que além do conhecimento multiplicado e herdado pela história do ser huma-
no, prioriza “hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável, 
hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldade os dias ruins que não pode evitar” (LE, 2007, p. 431). Sem dúvidas 
a educação é a arte necessária para fundamentar e oferecer esteio às outras ciências, e que através dos tempos vai sedimentar 
um novo mundo no qual a principal característica entre os seres humanos será de um cuidar do outro independente da cultura 
ou planeta que o mesmo pertença. Cuidar como um hábito adquirido, e que estende-se como prática natural em um mundo que 
ruma à regeneração.

De fato as entrelinhas da obra produzida por Kardec é revestida de pensamentos e conexões que colocam a Doutrina Espírita 
como uma cultura, que participa ativamente dos acontecimentos mais significativos do mundo atual. 



                                                               AUTA DE SOUZA

Nasceu em Macaíba, então Arraial, depois cidade do Rio Grande do Norte a 12 de 
setembro de 1876, era magrinha, calada, de pele clara, um moreno doce à vista como 
veludo ao tato. Era filha de Eloi Castriciano de Souza, desencarnado aos 38 anos de 
ida-de e de Dona Henriqueta Rodrigues de Souza, desencarnada aos 27 anos, ambos 

tuberculosos. Antes dela ter comple  tado 3 anos ficou órfã de mãe e aos 4 anos de 
pai. A sua existência, na terra foi assinalada por sofrimentos acerbos. Muito cedo co-
nheceu a orfandade e ainda menina, aos dez anos, assistiu a morte de seu querido 
irmão Irineu Leão Rodrigues de Souza, vitimado pelo fogo produzido pela explosão de 
um lampião de querosene, na noite de 16 de fevereiro de 1887.

Auta de Souza e seus quatro irmãos foram criados em Recife no velho sobrado 
do Arraial, na grande chácara, pela avó materna Dona Silvina Maria da Conceição de 
Paula Rodrigues, vulgarmente chamada Dindinha e seu esposo Francisco de Paula Ro-
drigues, que desencarnou quando Auta tinha 6 anos.

Antes dos 12 anos, foi matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, no bairro da 
Estância, onde recebeu carinhosa acolhida por parte das religiosas francesas que o 
dirigiam e lhe ofereceram primorosa educação: Literatura, Inglês, Música, Desenho e 
apren-deu a dominar também o Francês, o que lhe permitiu ler no original: Lamartine, 
Victor Hugo, Chateubriand, Fénelon.

De 1888 a 1890, a jovem Auta estuda, recita, verseja, ajuda as irmãs do Colégio, aprimora a beleza de sua fé, na leitura cons-
tante do Evangelho.

Aos 14 anos, ainda no Educandário Estância, em 1890, manifestaram-se os primeiros sintomas da enfermidade (tuberculose) 
que viria mais a frente ser a causa de seu desencarne.

Teve que interromper seus estudos no colégio religioso, mas deu prosseguimento à sua formação intelectual como autodida-
ta.

O forte sentimento religioso e mesmo a doença não impediram de ter uma vida absolutamente normal em sociedade.
Era católica, mas não submissa ao clero. Ela não se macerou, não sarjou de cilícios a pele, não jejuou e jamais se enclastou. 

Era comunicativa, alegre, social. A religiosidade dela era profunda, sincera, medular, mas não ascética, mortificante, mística. Seu 
amor por Jesus Cristo, ao Anjo da Guarda, não a distanciaram de todos os sonhos das donzelas: Amor, lar, missão maternal.

Por volta de 1895, Auta conheceu João Leopoldo da Silva Loureiro, promotor público de sua cidade natal, com quem namorou 
durante um ano e de quem foi obrigada a se separar pelos irmãos, que preocupavam-se com seu estado de saúde. 

Dotada de aguda sensibilidade e imaginação ardente dedicava ao namorado amor profundo, mas a tuberculose progredia e 
seus irmãos convenceram-na a renunciar. A separação foi cruel, mas apenas para Auta. O Promotor não demonstrou a menor 
reação... É verdade que gostava de ouvi-la nas festas caseiras a declamar com sua belíssima voz envolvente, aveludada e com 
ela dançar quadrilhas, polcas e valsas, mas não era o homem indicado para amar uma alma tão delicada e sonhadora como Auta 
de Souza. Faltava-lhe o refinamento espiritual para perceber o sentimento que extravasava através dos olhos meigos da grande 
poetisa.

Pouco depois da separação, ele também morreria vítima da tuberculose. Esta frustração amorosa se tornaria o quinto fator 
mar-cante de sua obra, junto à religiosidade, à orfandade, à morte trágica de seu irmão e a tuberculose. A poetisa, então, encer-
rou seu primeiro livro de manuscritos, intitulado Dhálias, que mais tarde seria publicado sob o título de Horto.

Essa sucessão de golpes dolorosos, marcou profundamente sua alma 
de mulher, caracterizada por uma pureza cristalina, uma fé ardente e um 
profundo sentimento de compaixão pelos humildes, cuja miséria tanto a 
comovia. Era vista lendo para as crianças pobres, para humildes mulhe-
res do povo ou velhos escravos, as páginas simples e ingênuas da “His-
tória de Carlos Magno”, brochura que corria os sertões, escrita ao gosto 
popular da época.

A orfandade da Poetisa ainda criança, o desencarne trágico de seu 
irmão, a moléstia contagiosa e a frustração no amor, esses quatro fatores 
amalgamados à forte religiosidade de Auta, levaram-na a compor uma 
obra poética singular na História da Literatu-ra Brasileira “Horto”, seu 
único livro, é um cântico de dor, mas, também, de fé cristã. A primeira 
edição do Horto saiu do prelo em 20 de Junho de 1900.

O sofrimento veio burilar a sua inata sensibilidade, que transbordou 
em versos comovidos e ternos, ora ardentes, ora tristes, lavrados à som-
bra da enfermidade, no cenário desolador do sertão de sua terra.



Sua morte, em pleno viço da juventude, ocorreu  na madrugada de 7 de fevereiro de 1901 - Quinta-feira à uma hora e quinze 
minutos, na cidade de Natal, exatamente com 24 anos, 4 meses e 26 dias de idade.

Os médicos nada puderam fazer e Dindinha retornou com todos para a terra Norte-Rio Grandense. Ei-los todos em Macaíba. 
Foi sepultada no cemitério do Alecrim e em 1906, seus restos mortais foram transladados para o jazigo da família, na Igreja de 
Nossa Senhora da Conceição, em Macaíba, sua terra natal.

Em 14 de novembro de 1936, houve a instalação da Academia Norte-Rio Grandense de Letras, com a poltrona XX, dedicada a 
Auta de Souza.

Livre do corpo, totalmente desgastado pela enfermidade, Auta de Souza, irradiando luz própria, lúcida e gloriosa alçou vôo em 
direção à Espiritualidade Maior. Mas a compaixão que sempre sentira pelos sofredores fez com que a poetisa em companhia de 
outros Espíritos caridosos, visitasse, constantemente a crosta da terra. Foi através de Chico Xavier, que ela, pela primeira vez re-
velou sua identidade, transmitindo suas poesias enfeixadas em 1932, na primeira edição do “Parnaso de Além Túmulo”, lançado 
pela Federação Espírita Brasileira.

Em sua existência física, Auta de Souza foi a “Ave Cativa” que cantou seu anseio de liberdade; o coração resignado que buscou 
no Cristo o consolo das bem-aventuranças prometidas aos aflitos da terra. Além do túmulo, é o pássaro liberto e feliz que, tor-
nado ao ninho dos antigos infortúnios, vem trazer aos homens a mensagem de bondade e esperança, o apelo à Fé e a Caridade, 
indicando o rumo certo para a conquista da verdadeira vida.

A Campanha de Fraternidade Auta de Souza, idealizada pelo companheiro Nympho de Paula Corrêa e aprovada em 3 de feve-
reiro de 1953, pelo Departamento de Assistência Social da Federação Espírita do Estado de São Paulo, então dirigido pelo saudoso 
confrade José Gonçalves Pereira, é uma bela homenagem à nossa querida Poetisa, Auta de Souza.

Em 12 de setembro de 2008, durante as comemorações do nascimento da poetisa em sua cidade natal, foi lançado o docu-
mentário “Noite Auta, Céu Risonho”, escrito e dirigido por Ana Laudelina Ferreira Gomes, professora e pesquisadora da UFRN, e 
produzido pela TV Universitária, em parceria com o Núcleo Câmara Cascudo de Estudos Norte-Riograndenses.

VEM E AJUDA

Repara, além das rosas do teu horto,
Onde a luz do teu sonho brilha e mora,
Os romeiros que seguem, vida a fora,

Padecendo aflição e desconforto.

Infortunados náufragos sem porto,
Tristes, rogando a paz de nova aurora,

Levam consigo a dor que clama e chora
Sob as chagas do peito quase morto...

Não te detenhas!... Vem, socorre e ajuda
A multidão que passa, inquieta e muda,
Implorando-te amor, consolo e abrigo!

Reparte o pão que te enriquece a mesa,
Estendendo o teu horto de beleza,

E o Mestre Amado habitará contigo.

(De "Auta de Souza", de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Auta 
de Souza)



A arte e o Mártir
Guttemberg A. C. Cruz

 Desde os primórdios, o homem tem dentro de si o conceito da arte. Da mesma forma que a lei de Deus está escrita em nossa consci-
ência, a arte também a habita. Das mãos em negativo e bisões desenhados nas paredes de Lacroix e Altamira, até os coloridos dos píxeis na tela 
de nossos computadores, a arte está presente, silenciosa nalgumas vezes, espalhafatosa em outras, ela sempre se manifesta.
 Muitas são as definições de arte, desde as descritivas, passando pelas utilitaristas e versando as industriais, o conceito do belo esteve 
intrinsecamente ligado a arte. O belo como conceito e como expressão maior da arte, esse seria o melhor argumento para defini-la.
 Os textos de linguagem superior do Espírito da Verdade, as anotações de Joanna de Ângelis, as páginas de André Luiz e Léon Denis, nos 
fazem refletir sobre quão bela a arte de escrever. As exposições de Divaldo Franco, Raul Teixeira e Haroldo Dutra chamam a atenção pela arte da 
oratória e assim em todos os campos da atividade humana a arte se manifesta como um chamado de Deus para nos lembrar da magnificência de 
sua obra.
 No livro de André Luiz “Os Mensageiros”, capítulo 16, ele faz referência a um quadro pintado 
pelo artista francês Bonnat, O martírio de São Denni. Poucas obras fazem referência a quadros ou a arte 
em si, mas a alusão a quadros sempre nos deixa curiosos.
 A obra referida foi pintada pelo francês Leon Joseph Florentin Bonnat, no século XIX, carac-
terizado pela realidade com que pintava suas obras. Artista influente da época, chegou a ser professor 
de vários outros artistas, suas pinturas têm influência religiosa, seja pela corrente vigente ou pela re-
ligiosidade do artista. No texto André nos remete ao “nobre artista cristão”, que por uma visita astral 
contempla o quadro e o copia em nossa esfera. E como tudo se interliga nosso pintor nasceu em Bayon-
ne, cidade francesa próxima a Espanha onde na alta idade média foi tomada por Jean de Dunois – um 
companheiro de armas de Joana de Arco.
 O pintor fez cópia do quadro de São Denni, ou São Dionísio, que juntamente com Joana D'Arc 
é padroeiro da França também martirizado por levar a palavra do Cristo para o coração dos cristãos.
 O quadro é de uma beleza realista, e faz parte de uma época, ou melhor, de um movimento, 
que iniciou na França na segunda metade do século XIX, chamado de realismo, onde o artista tentava 
retratar de maneira concreta a realidade do povo ou seus acontecimentos. E foi isso que Bonnat tentou 
retratar, o martírio desse grande missionário italiano, que foi decapitado e segurou sua cabeça e conti-
nuou andando com ela nos braços por cerca de 5 km pela Estrada dos Mártires, onde ao final encontrou 
uma mulher romana, Chasuble, e caiu morto. Nesse local foi construída a basílica de Saint-Dénis.
 O quadro é minunciosamente pintado com técnica de luz refletida, meio tom e sombra, o que caracteriza as pinturas realistas da época, 
chama a atenção a presença sangrenta e os temas sobre martírios, que eram uma constante, o que recebia a denominação de realismo sangren-
to.
 Convido o leitor a ler ou reler essa magnífica página que André nos presenteia e a refletir que a arte, como manifestação do belo, é obra 
divina, representa nossos mais nobres sentimentos e nos coloca mais próximos de Deus.

Somos parecidos. Já fomos semente
O amor de alguém nos plantou

Do amor nascemos, do amor nos nutrimos e crescemos.
Eu fiquei aqui, crescendo e olhando você do alto dos meus 

longos anos.
Te vi no ventre, te embalei na rede, brinquei contigo a te 

balançar.
Continuei aqui. 

Deixei crescer meus braços longos e do mais alto poste 
consegui ver-te varias vezes partir e chegar.

Pra não te perder de vista entrelacei meus braços com os 
de outras amigas e de galho em galho chegava o mais perto 

que podia de ti.
O amor move tudo...tudo!

Sou secular. Nasci pra te proteger, te abrigar, te ajudar a 
respirar, te alimentar.

Hoje clamo por teu amor.
 Onde se perdeu?  

Por que me cortam a carne, por que sangram as feridas?

Meu verde não verdeja... Sucumbi!
Meus braços perdem forças e não se entrela-
çam mais.
Vejo teus descendentes que exterminam os 
meus.
Não somos mais sementes que germinam 
juntas.
Brigo com as pedras pra crescer.
Cadê o amor que tudo move? 
Onde se perdeu?
Ensina teu filho, conta-lhes as nossas aven-
turas.
Desperta-lhes do sono do desamor.
Somos obra da mesma criação, frutos do 
mesmo fluido universal.
Somos criaturas divinas.
Podemos ainda ser bons amigos e se um dia 
eu me for primeiro que tu, ainda terás partes 
do meu corpo pra te abrigar o sono.
Faz-me tua Cama.
Volta e traz contigo os teus! 
Estou aqui, no mesmo lugar onde me plantas-
te e pelo teu amor cresci e flori.

Se a Ecologia nos ensina a enxergar sistemicamente, ou seja, a perceber que todos os fenômenos do universo são interligados, interdepen-
dentes e interagem o tempo inteiro, Chico eternizou este ensinamento em vários textos psicografados. É o caso do livro Ideal espírita (1963), 
quando André Luiz nos lembra dos ensinamentos contidos na simples observação dos fenômenos naturais. “Retiremos dos cenários naturais as 
lições indispensáveis à vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros”.



O atendimento fraterno
Silvia Silveira

Todo aquele que busca a casa espírita encontrará no atendimento fraterno uma porta sempre aberta e amoroso acolhimento. 
Em nossa Casa dos Humildes, bem como na maioria das casas espíritas, o recém-chegado, se assim o desejar, após breve en-

trevista e preenchimento da ficha pessoal, será encaminhado à consulta, sob a orientação da Equipe Espiritual, iniciando desse 
modo o tratamento espiritual da desobsessão. 

Neste momento, o atendente fraterno exerce importante papel junto ao paciente, no sentido de servir “com paixão”. Consolando 
e encorajando o companheiro aflito, detendo-o no limiar da desesperança, apontando um novo possível caminho. 

O Evangelho é a base do nosso labor, assim como um amplo conhecimento da doutrina dos espíritos. Jesus exemplificou a te-
rapia do amor e a nós trabalhadores cabe seguir o seu exemplo e atender nossos irmãos na medida de suas necessidades, sem 

prometer solução os problemas que o afligem, agindo com positividade e sem misticismo.
Nas palavras do livro Atendimento Fraterno, produzido pelo Projeto Manoel Philomeno de Miranda, encontramos a síntese de 

nossa missão como trabalhadores dessa seara bendita. “A função do espiritismo não é curar corpos, mas animar o homem, a fim 
de que se autocure espiritualmente, e a saúde seja-lhe uma consequência da própria transformação moral”.

“... O homem será o que da sua infância se faça. A criança incompreendida, resulta no jovem revoltado e este assume a posição 
de homem traumatizado, violento. A criança desdenhada, ressurge no adolescente inseguro que modela a personalidade do adul-
to infeliz. A criança é sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade 

da semente, teremos a colheita.”

(Espírito: Amélia Rodrigues, psicografia Chico Xavier, Mensagem: Evangelização, desafio de urgência).

“Melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos; estes, encarnando-se, por sua vez só forne-
cerão à Humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A Terra deixará, então, de ser um mundo expiatório e os homens não 

sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições.” 
Allan Kardec

Cético [do grego skeptikós, pelo latim scepticu] 1. Aquele que de tudo duvida; descrente. 2. Partidário, pertencente ou 
relativo ao ceticismo. (Variante: céptico)

Eletromagnetismo [do latim e do francês, res-
pectivamente: electro + magnétisme]  

Estudo da interação entre correntes elétricas e campos magnéticos.

Ficha cármica 
Onde se registra na Espiritualidade a contabilidade das ações de cada 
Espírito, com os seus créditos e débitos existenciais. O mesmo que regis-
tro(s) akásico(s).

Pena de talião 

Penalidade estabelecida na época de Moisés, aplicando ao delito o mes-
mo gravame – “dente por dente, olho por olho...” Aplicação rigorosa e 
inflexível da lei de causa e efeito, ainda vigente como uma forma de vin-
gança.

Motivação
“E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará” (Mateus 24:12). Ao ler-se este versículo diversos pensamentos podem vir à 

mente, pensamentos de crítica – afinal, quem ama jamais deixaria de perseverar no bem; pensamentos de concordância – afinal, sentir-se de-
sestimulado quando o contexto planetário é caótico... seria aceitável; e até mesmo a postura de não se incomodar com o assunto (ou melhor 
dizendo, o “bom” e conhecido pensamento egoístico) – afinal, cada qual com seus problemas, “os que desistirem de crer que arquem com as 
consequências”. 

Porém, para os que aceitam o consolo trazido pelo espiritismo, analisar esse versículo é deveras importante, posto, conscientes da posição 
de espíritos em trânsito evolutivo, os espíritas sabem da necessidade de perseverarem no bem. E como em todas as atividades desenvolvidas 
no âmbito humano, é preciso haver motivação para se persistir em um projeto, um relacionamento, um trabalho e, por conseguinte, no ideal 
espírita. 

Ainda se detendo em Mateus, no versículo seguinte se coloca: “Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo”, com o advento do 
espiritismo sabe-se que se pode ir além, pode-se auxiliar/salvar o seu próximo, eis aí a verdadeira salvação. Afinal, sendo a humanidade irmã, só 
estar-se-á salvo, quando todos o estivem, como exemplificado na parábola do pastor que deixa suas 99 ovelhas à salvo e vai em busca daquela 
que se desgarrou. Então, essa é a verdadeira motivação do bem, persistir no auxílio ao próximo, porque auxiliando o próximo se está retribuindo 
a misericórdia de nosso Pai Celestial. E quando parecer que a chama da motivação no bem estiver sendo apagada em nossos corações, que 
oremos e lembremo-nos de todas as bênçãos que recebemos, e que somos instrumentos de auxílio ao próximo, e então sigamos humildemente 
confiantes e agradecidos pelas oportunidades de servir que nos são ofertadas.



UMA BELA MENSAGEM

Conselhos de Família 

A comunicação seguinte foi um conselho dado por um Espírito, eminentemente superior e benevolente, numa reunião fami-
liar íntima realizada no Castelo de Pechbusque (comunidade francesa localizada na região de Haute-Garonne e Occitania) em 
novembro de 1859. 

Foi perguntado ao Espírito protetor da família se ele podia dar alguns conselhos aos membros presentes; ele respondeu: “Sim. 
Tenham confiança em Deus e procurem instruir-se nas verdades imutáveis e eternas que lhes ensina o livro divino da Natureza. 
Ele contém toda a lei de Deus, e os que sabem ler e o compreendem são os únicos a seguirem o verdadeiro caminho da sabedo-
ria. Que nada do que vejam seja negligenciado, porquanto cada coisa traz em si um ensinamento e deve, pelo uso do raciocínio, 
elevar a alma para Deus e dele aproximá-la. Em tudo quanto ferir a inteligência, procurem sempre distinguir o bem do mal: o pri-
meiro, para o praticar; o segundo, para o evitar. Antes de formular um julgamento, voltem sempre o pensamento para o ETERNO, 
que os guiará ao bem, E NÃO OS ENGANARÁ JAMAIS”.

(Revista Espírita JANEIRO DE 1860, páginas 42/43).

Kirlian e sua Máquina Fotográfica

KIRLIAN aperfeiçoou sua máquina fotográfica até que pudesse proporcionar fotos sem as dores provocadas pelas desagradá-
veis e maléficas descargas elétricas.  Atualmente a máquina é composta de um gerador temporizador de alta tensão e frequência, 
um compartimento especial chamado de “porta-filme”, e uma bolsa ou câmara escura onde este “porta-filme” fica encerrado. 
Durante todo o processo de filmagem, o filme não pode receber a menor quantidade de luz e esta é a grande diferença entre uma 
máquina fotográfica comum e a Máquina Kirlian.

Certa vez, ainda durante seus experimentos, Kirlian se deparou com uma foto estranha, diferente do “padrão” que estava 
acostumado a obter de seus próprios dedos. Ele testou, por várias vezes, todos os componentes da sua máquina. Repetiu e re-
petiu as fotos, mas as mesmas estranhas formas, estavam sempre presentes. Poucos dias após este ocorrido, ele adoeceu com 
sérios problemas cardíacos, provavelmente por consequências das experiências com a alta voltagem. Era justamente isso o que 
a estranha foto mostrava antes mesmo dele adoecer.



FOTO KIRLIAN   

Fotografia Kirlian ou Kirliangrafia é o método de se obter a imagem dos “raios” ou “halos luminosos” emitidos por objetos, 
sejam eles orgânicos ou inorgânicos. Também conhecida como “Efeito Kirlian”, foi descoberto, acidentalmente, em 1939 por 
Semyon Davidovich Kirlian (1898-1978), um técnico de eletrônica da extinta União Soviética, (antiga URSS) que, ao ser 
chamado para consertar um aparelho de eletromedicina em um hospital local, encostou, sem querer, a mão em uma 
peça energizada levando uma fortíssima descarga elétrica. Entretanto, muito observador, verificou que no momento 
do choque, entre seus dedos, formaram-se interessantes e curiosas luminescências azuladas. Curioso, e sem enten-
der o que havia acontecido, encostou, novamente, sua mão na peça energizada, suportando a dor que o fenômeno 
provocava, só que, desta vez, colocando um filme fotográfico entre sua mão e a placa energizada, e na mais completa 
escuridão. Ao revelar o filme, Kirlian se deparou com maravilhosos raios matizados, que aos poucos, foram tomando a forma de 
sua mäo.

É claro que, ele nem sequer imaginava o que havia descoberto, mas, encantado com o que havia presenciado, e numa tentativa 
de entender o que significavam aquelas estranhas formas, ele continuou com suas pesquisas, a partir de então, acompanhado 
por sua esposa Valentina que passou a ser sua “cobaia” nas pesquisas.

Kirlian havia encontrado uma maneira de fotografar o “Efeito Corona”, que, segundo a física, é o registro da passagem de cor-
rentes pela resistência elétrica da superfície de materiais, biológicos ou não, por intermédio de uma chapa metálica eletrificada 
colocada em oposição. Isso significa que: ao ser colocado determinado objeto sobre uma placa fotográfica conectada a um cam-
po elétrico pulsante, de alta-voltagem (tensão1), numa alta-frequência2 porém com correntes de baixa intensidade, obtem-se, 
projetada, uma imagem que mostra, claramente, faixas coloridas e luminosas contornando o objeto fotografado.

Para obter essa “radiografia” ou “fotograma”, o objeto, ou parte do corpo de uma pessoa (geralmente os dedos), é colocado 
próximo à emulsão fotográfica, em uma chapa isolante com um eletrodo metálico por baixo, por sua vez conectado ao aparelho 
de fotografia Kirlian. O magnífico e surpreendente resultado obtido com esse processo é um “halo luminoso”, também conhe-
cido por “aura” que denomina a famosa luminescência felpuda que surge ao redor dos contornos dos objetos fotografados.

Em 1960, na cidade de Alma Alta (União Soviética), os cientistas, ao tomarem conhecimento da descoberta de Kirlian, foram 
até o local  dos experimentos para assistirem, de perto, o fenômeno e atestar a vericidade dos resultados. Certa vez um cientista 

levou duas folhas, aparentemente de um mesmo vegetal, para que Kirlian as fotografasse. Ao revelar as fotos, uma 
delas apresentou maravilhosos contornos luminescentes, enquanto a outra mostrava apenas manchas ou borrões. 
Somente após indagar ao cientista a respeito da origem daquele material analisado é que ficou sabendo que a árvore 
cuja folha proporcionou a foto ruim já havia morrido.  Este foi o grande marco do trabalho de Kirlian quando a partir 
de então tornou-se realmente reconhecido.

O fenômeno da “eletrofotografia”, como passou a ser chamado o método da “fotografia Kirlian”, foi aprovado, em 1999, pelo 
Ministério da Saúde da Federação Russa como ferramenta auxiliar para diagnósticos médicos, em portadores de asma, fazendo-
se um comparativo das imagens obtidas antes e após os tratamento. Foi feito, também, uma correlação com o estado emocional 
dos pacientes.

No Brasil, centenas de Clínicas, Institutos e Hospitais já se utilizam da Foto Kirlian para acompanhamento do estado de saúde 
de seus pacientes, inclusive no diagnóstico do câncer ou neoplasias malignas.  É ainda muito utilizada na área da Psiquiatria, da 
Psicologia, e na  Psicoterapia para identificação dos problemas de ordem emocional tais como: depressão, tristeza, angústias, 
tensões, conflitos emocionais, entre outros. Na acupuntura, bem como em outras técnicas orientais, a foto Kirlian é largamente 
utilizada para conhecimento e estudo da “saúde energética”.

Existem inúmeras publicações na comunidade científica internacional tratando do assunto nas diversas áreas da medicina, 
engenharia, resistência dos materiais, geologia, mineralogia, Espiritismo entre outras mais.

Na visão espiritual, religiosa e mística, as imagens dos “halos” registrados nas fotos, correspondem à “aura”3, ainda que esse 
registro também possam ocorrer com os objetos. 

Foi Kirlian quem afirmou, pela primeira vez, que os padrões de forma e cor obtidos estavam relacionados com o estado dos 
indivíduos que se submetiam à fotografia. Ele chamou esse fato de “efeito psicogalvânico”. Ele também forneceu uma explicação 
física para tal fenômeno ao afirmar que: “... trata-se de uma manifestação da mudança de condutividade da pele de acordo com 
o estado psicológico que o indivíduo fotografado apresente”.

Todo objeto inanimado (inorgânico), que for fotografado, por diversas vezes, apresentará sempre o mesmo campo magnético. 
Nunca apresentará qualquer variações nas cores de suas fotografias. O mesmo já não acontece se fotografarmos elementos 
biológicos (orgânicos), tais como sementes, plantas, insetos, animais ou seres humanos.

_____________________________________________________________________________________________________
 1Variando normalmente de cinco até vinte mil volts.
  2Kirlian trabalhava com geradores de alta tensão com frequências , entre 75Khz e 200KHz.
  3A Aura segundo André Luiz no Livro “Evolução em Dois Mundos”: “Todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se 

revestem de um “halo energético” que lhes corresponde à natureza.” Considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor 
microscópico, em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares emitem radiações e que essas 
radiações se articulem, através de sinergias funcionais, a se constituírem de recursos que podemos nomear por “tecidos de força”, em torno 
dos corpos que as exteriorizam.  



A explicação para isso é muito simples.  A “aura” é a expressão do pensamento que se traduz pela forma, pela coloração e pela 
intensidade apresentada e, as variações encontradas, servem para diagnósticar, nos seres vivos, os seus campos energéticos. 

As cores básicas que revelam-se nas fotos da “aura” são: vermelho, azul, amarelo e verde, que, algumas vezes combinados, 
fazem surgir cores secundárias como: marrom,  lilás e os tons matizados da cor violeta. A “aura” varia de intensidade e cor con-
forme estejam os estados psicológicos, orgânicos, emocionais e espirituais dos seres vivos. 

Em geral as cores representam: Azul: Sentimento religioso, devoção, afeição; Verde: Simpatia, habilidade e engenhosidade; 
Amarelo: intelectualidade; Laranja: orgulho, ambição; Rosa: amor sem egoísmo; Cinza: depressão, insegurança e medo; Marrom: 
ciúmes, egoísmo, avareza; Vermelho: cólera, irritabilidade, sensualidade; Preto: malícia, ódio, maldade. 

Os tons azuis normalmente relacionam-se aos aspectos emocionais e a algumas variações orgânicas; o vermelho representa o 
sistema comportamental, nervoso (tensões e agitações internas) e, o amarelo,  configura os aspectos de sensibilidade e mediu-
nidade, estando, normalmente, associado à sensitividade e a mediunidade de cura. São, em geral, emitidas por pessoas que têm 
grande capacidade de se doarem energeticamente.

Essas cores, entretanto, não se mostrarão, nas fotos, nas suas formas totalmente puras. Apresentar-se-ão sempre alternadas 
e misturadas, entre si, conforme haja modificações nos pensamentos e sentimentos predominantes na pessoa, no momento da 
fotografia. Assim, quanto maior for o grau de “evolução espiritual” do ser, maior será o “tamanho” de sua “aura”.  É sabido que 
a “aura” de líderes espirituais como Buda e outros, quando em missão na Terra, se estendiam por mais de 360 quilômetros de 
distância. Já a de Jesus era imensurável.

Se a foto apresenta grandes aberturas, sem formação de um campo de contorno completo e nítido, é represen-
tantivo de perdas de energia que indicam uma pessoa num processo de desânimo, cansaço, mal-estar, e apatia. 
Entretanto, estes mesmos espaços, podem apresentar uma coloração verde ou amarronzada que significam estar, 
a pessoas, com grande problema de depressão, de apatia, ou desencantamento. Já a cor negra, encontrada dentro 

da foto, representa a região onde a energia não passa. Isto é:  quando a foto é batida, a luz não penetra no dedo; 
a voltagem faz com que seja captada apenas a variação de energia que o contorna. Se forem detectados pequenos 
“pontos brancos”, estes denominados “parasitas energéticos”, identificam energias de vibrações exteriores 
que invadem o campo energético da pessoa pela ausência de um auto-domínio ou auto-controle sobre si 
mesmo.  As formas semelhantes a pequenos raios e dispersões. representam problemas de inflamação, de 

intoxicação, problemas de nervosismo e outros.
A Radiografia ou fotograma Kirliam, para obtenção da foto da “aura”, não precisa ser tirada de corpo inteiro. Uma 

simples parte, normalmente o dedo, dará os mesmos resultados, ou diagnósticos.
Sabemos que o indivíduo fotografado estará em equilíbrio perfeito (o que é muito difícil), quando a energia yin4 (representada 

pela cor azul) encontrar-se no contorno imediato ao objeto e a yang (representada pela cor vermelha), nas extremidadaes, de 
forma proporcional, sem haver falha alguma em nenhuma delas. 

Entre tantas finalidades a foto Kirllian serve, principalmente, para verificar o campo energético das 
pessoas e analisar o seu estado físico e emocional diagnosticando doenças e alterações físicas do 
corpo humano. 

Muito antes de nos tornarmos enfermos, os sintomas das doenças podem ser diagnosticados no 
corpo etérico, como um “desequilíbrio energético” indicativo das prováveis causas. Com esse diagnós-
tico, antecipado pela foto das mãos, podemos nos fortalecer, precaver, ou nos “prevenir” antes mes-
mo que o mal se estabeleça definitivamente no corpo físico sendo esta, sem dúvida, a maior utilidade 
da Máquina Kirlian. 

_____________________________________________________________________________________________________
 4Yin e Yang são duas correntes polares ou forças vitais que estabelecem o equilíbrio das atividades do corpo físico.

Fotografia Kirlian

                                                                                                     
O casal Valentina e Semyon Kirlian                                                                                                                                          Bioeletrografia da ponta de um dedo indicador



 Diagrama esquemático do arranjo para fotos Kirlian.

Fotografia Kirlian: antes (A) e depois(B) de trata-
mento médico.
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Nossos filhos são espíritos

Esse best-seller espírita foi escrito por Hermínio Corrêa de Miranda e nele, 
como bem destacou Jorge Andréa dos Santos, a personalidade da criança 
foi traduzida em seus princípios espirituais, o que possibilita uma visão mais 
precisa da finalidade humana. Essa obra é um convite ao conhecimento e 
uma advertência decorrente das responsabilidades adquiridas no caminho 
evolutivo. 
Ao longo de 30 capítulos, o autor reflete sobre a reencarnação e sua pro-
posta evolutiva, analisando inclusive relatos de quem tem lembranças de 
vidas anteriores, e do período entre a sua concepção e nascimento. Assim, 
temos acesso a valiosas orientações educacionais e esclarecedoras a todos 
os encarnados. 
Logo no início do livro somos alertados sobre as necessidades de: aprender 
a transformar nossos olhos de olhar em olhos de ver, e desaprender que as 
crianças não herdam características, afinal cada ser é único em sua estrutu-
ra psicológica e inclinações. Os pais produzem apenas o físico dos filhos, o 
espírito é criado por Deus, e, portanto, já existia antes da concepção física. 
“O seu bebê é um espírito adulto, inteligente e experimentado, aprisionado 
em um corpinho físico que ainda não lhe proporciona as condições mínimas 
para expressar todo seu potencial. Isto se dará com o tempo, como você 
poderá observar, à medida que a criança vai crescendo e se revelando como 
realmente é. (...)
Por alguma razão, que um dia você saberá, ele (o bebê) foi encaminhado, 
atraído ou convidado a vir para sua companhia. Dificilmente será um estra-
nho total, cujos caminhos jamais tenham se cruzado com os seus, no pas-
sado. Não se esqueça de que também você é um renascido” (MIRANDA). 
Trazemos em nós um universo inespacial vasto, inexplorado e repleto de 
potencialidades desconhecidas. Administrar o relacionamento pais e filhos, 
pautados pela convicção espiritual, nos ajudará a entender melhor o ofício 
de viver e sem dúvida essa obra é um guia precioso nessa caminhada.    



CONTATO
Rua Henrique Machado, nº 110 

Casa Forte - Recife/PE
(81) 3268-3954

casadoshumildes.com
blogchnoticias.blogspot.com.br

chnoticias@yahoo.com.br  
chnoticias2015@gmail.com

EXPEDIENTE

CH Notícias
Nº 28 – Circulação mensal 

Distribuição on-line 
Recife-PE, 14/Outubro/2017

Presidente: Albonize de França.
Vice-Presidente: Rosa Carneiro.
Deptº de Divulgação Doutrinária: Bruno Tavares.
Deptº de Mediúnico: Amaro Carvalho.
Edição: Bruno Tavares, Elisângela Gusmão, Gut-
temberg Cruz, Juana Feitosa, Mônica Porto e Pa-
trícia Casé.
Projeto Gráfico: Ingrid Cavalcanti.



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.


