
Dados biograficos de Yvonne A. Pereira

para a Federagao Espirita Brasileira
1 — FIL1A?A0

Nasci a 24 de dezembro de 1906,

apos um baile na residencia de
minha av6 materna, num sitio nos
arredores da Vila de Santa Teresa,

munlci'pio de Va!en;a, Estado do
Rio de Janeiro, hoje cidade de Rio
das Flores.

Meus pais eram o entao peque-

no negociante Manoel Jose Pereira
(filho) e sua esposa Elizabeth do
Amaral Pereira.

Tive como avos paternos o ou-
rives Manoel Jose Pereira e Isabel

Guimaraes Pereira, e maternos, o

Capitao-Medico do Exercito, vete-

rano da guerra do Paraguai, Bris
Cupertino do Amaral e Francelina
Gloria do Amaral, ambos da so-

ciedade do Rio de Janeiro, ao tem

po do lmp6rio.

For linha paterna, certamente

que descendo de judeus Portugue

ses, como eram todos os Portu
gueses para aqui emigrados h6
mais de um seculo, pois meus te-
travos, Portugueses de nascimento,
assim como meu bisavo, judeus

batizados e cristianizados em Por

tugal, emigraram para o Brasil fu-

gindo as perseguifdes religiosas
ainda 16 existentes no seu tempo,
nao obstante |6 se terem converti-

do ao catolicismo por essa epoca;

e tambem descendo de indios bra-

sileiros da tribo Goitacas, pois que
minha bisavo paterna era India
Goitac6s, encontrada perdida nas

matas do Norte do Estado do Rio

com a idade de 5 anos presumlveis,

durante uma ca;ada promovida por

meu tetravo, rico fazendeiro portu-
gues no Brasil, o qual, mais tarde,
casou-a com o seu proprio filho,

isto 6, meu bisavo.

Tive 5 irmaos mais mo;os do

que eu e um mais velho, filho
do primeiro matrimonio de minha

2 — CRIACAO

Meu pai era generoso de cora;ao,

muito desinteressado dos bens de

fortune, e por essa razao nao pode

ser bom negociante. Por tres vezes

foi negociante e arruinou-se, visto
que favorecia os fregueses em pre-

juizo proprio. De negociante, por-
tanto, passou a funcionario publico
ate a sua desencarna;ao, verifica-

da em janeiro de 1935.

Fui criada com muita modestia,

mesmo pobreza, conheci dificulda-
des de todo genero, coisa que me
beneficiou muito, pois bem cedo
alheei-me das vaidades do mundo

e aprendi a conformidade com a
minha humilde condi;ao social.

firo-me a esses h6bitos caridosos

de meus pais, h6bitos por eles her-
dados tambem de seus antepassa-
dos.

At6 aos 10 anos de idade, porem,
vivi, principalmente, sob os cuida-
dos de minha avo paterna, em
vista das anormalidades experi-
mentadas em minha infancia com

as reminiscencias de minha pas-
sada existencia, anormalidades que

V

compreendendo tambem as ne-
cessidades do proximo. Aprendi,
assim, com meus pais, a servir o
proximo mais necessitado do que
nos, pois, em nossa casa, eram
acolhidas com carinho e respeito,
e ate hospedadas, pobres criaturas
destituidas de recursos e ate mes

mo mendigos, alguns dos quais
foram por eles sustentados duran
te muito tempo. Em meu livro

"Recordafoes da Mediunidade" re-

w-■>.-.■■■
mQM

nao me permitiram viver na casa
paterna devido ao fato de minha
mae, rodeada de outros filhos, nao
dispor de possibilidades para aten-
der aos meus incomodativos com
plexes trazidos de outras vidas.
A partir dos 10 anos habitei com
meus pais e vivi em varies loca-
lidades do Estado de Minas Ge-
rais, onde acabei de me criar, at6
que, com a desencarna;ao de meus
pais, verificada |6 de volta ao Es-
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tado do Rio de Janeiro, nosso far
fol desfeito e passei a viver em
companhia de minha irma casada
Amelia Pereira Lourengo, com pe-
quenos intervalos, onde, suponho,
flcarei at6 a minha desencarna^ao.

3 — INSTRUgAO

Ao contririo do que muitos ami-
gos supuseram a meu respeito, nao
sou professora diplomada nem fiz
outro qualquer curso escolar, a
nao ser o primirio, fato que, para
mim, constituiu grande prova$ao.

Durante minha juventude um
funcionirio pOblico, como meu
pai, nao tinha condi^oes financei-
ras para fornecer nem mesmo um
curso normal a um filho, mesmo
porque as escolas eram raras no
interior do Brasil, e por isso nao
me foi possivei aproveitar a voca-
$ao por mim traiida do ber^o para
o magist^rio e a literatura. Mas
sempre estudei sozinha, at6 duas
horas da madrugada, e o que pu-
de aprender nessas condi^oes eu
aprendi. Aos doze anos de idade
eu \i escrevia literatura, e tao ri-
pida e facilmente o fazia que,
suponho, se tratava antes de um
fendmeno de psicografia. No en-
tanto, aprendi um pouco de musi-
ca com excelente professor, che-
guei a dedilhar o piano mas, nao
podendo prosseguir com esse estu-
do por dificuldades invencfveis,
fui obrigada a renunciar tamb^m
a esse ideal. Essa era a minha

prova^ao: renunciar sempre, re
nunciar tamb^m ao desejo de estu-
dar. Mas fui muito habllitada em

prendas dom6sticas, como o eram
a maioria das jovens do meu tem
po: bordados, costuras, pintura,
flores, croch^s, rendas, etc. Recebi
educa^ao patriarcal, severa, afas-
tada da sociedade, sem viver no
mundo, aplicada, de preferSncia,
ao trabalho mental, fato que, se
por um lado favoreceu-me, mais
tarde, o recoihimento necess^rio h
tarefa mediOnica, por outro pre-
judicou-me, pois tornei-me excessi-
vamente timida, triste, dificultan-
do-me a iuta pela vida quando, ao
perder meus pals, necessitei tra-
balhar para viver, numa cidade
como o Rio de Janeiro. Trabalhei

numa casa de modes durante al-

gum tempo, mas jamais me adap-
tei aos ambientes que tinha de
suportar e preferi trabalhar em
casa, por minha pr6pria conta.

4 — INSTRUCAO RELIGIOSA

Nasci em ambiente espirita, por
assim dizer, e por isso nunca tive

outra cren$a senao a espirita. Meu
pai tornou-se espirita, embora nao
miiitante, desde antes do meu
nascimento, tanto assim que, logo
nos primeiros dies de minha vida
terrene, ele perguntou, irreveren-
temente, a um medium do seu
conhecimento:

— 'Tergunta aos Espiritos quem
foi esta menina em outra existin-

cia. — o que reveia que,
naquele tempo, havia a curiosida-
de, ou a pretensao de sabermos o
que fomos em outras 6pocas.

O medium concentrou-se e res-

pondeu, ap6s alguns minutos:

— "Ela teve uma exist^ncia em

que foi camponesa na B^lgica...
Seu passado foi tumultuoso.. " —
o que mais tarde os acontecimen-
tos confirmaram.

Recebi, portanto, de meu pr6-
prio pai as primeiras ii$oes de
doutrina e pritica de Espiritismo
e Evangelho. Ele fazia, ii naquele
tempo, reunides de estudos doutri-
nirios com os filhos, semanalmen-
te, o que a todos nos solidificou
na Doutrina Espirita. Tive profes-
soras cat6licas e at6 frequentei o
catecismo, mas nao acatei o ensi-
namento cat6lico, embora sempre
respeitasse a Igreja, como respeitei
todas as religioes.

Ao completar os 12 anos de ida
de, meu pai pds em minhas macs

Evangelho segundo o Espiritis
mo'' e "O Livro dos Espiritos", de
Allan Kardec, os quais me acom-
panharam na travessia da vida e
que estudo at6 agora, sem jamais
me cansar da sua leitura. Sao esses

OS meus livros preferidos de toda
a bibliografia espirita, a par de
"O Livro dos M6diuns". Aliis, eu
sempre acatei e venerei, mesmo,
toda a obra da Codificagao Espi
rita.

Aos 13 anos comecei a assistir

a sessdes priticas de Espiritismo,
as quais muito me encantavam,
pois eu via os Espiritos se co-
municarem, inclusive Bezerra de
Menezes e demais assistentes es-

pirituais. Fiz, assim, um grande
aprendizado de pritica espirita
desde a adolescdncia, o qual muito
tem valido aos meus variados de-

sempenhos na seara espirita.

5 — MEDIUNIDADE

A mediunidade apresentou-se em
minha vida ainda na infSncia, con-
forme relate em o livro "Recorda-

$oes da Mediunidade". Com um

mds de idade, ia sendo enterrada

viva devido a um fendmeno de ca-

talepsia, "morte aparente", que so-
fri, fendmeno que no decorrer de
minha existdncia repetiu-se muitas
vezes. Aos 5 anos eu jd via Espi
ritos e com eles falava, e assim
continuei atd os dias presentes.
Nunca desenvolvi a mediunidade,
ela apresentou-se por si mesma,
naturalmente, sem que eu me
preocupasse em atrai-la, pois, em
verdade, nao M necessidade em se
desenvolver a faculdade mediuni-

ca, ela se apresentard sozinha, se
real mente existir, e se formos de-
dicados ds operosidades espiritas.

A primeira vez em que me sehtei
em uma mesa de sessao pritica
recebi uma comunica^ao do Espi-
rito Roberto de Canaleias, tratan-
do de suicidios, Espirito que me
aparecia e comigo falava desde
minha primeira infdncia. Antes,
pordm, jd eu me desdobrava em
corpo espiritual, pois tambdm esta
faculdade apresentou-se na infSn-
cia.

Como medium psic6grafo traba- ^
Ihei a vida inteira, desde 1926 at6

1980, como receitista, assistida por
entidades de grande eleva^ao, como
Bezerra de Menezes, Bittencourt
Sampaio, Augusto Silva, Charles,
Roberto de Canalejas e outros
cujos nomes nunca soube. Fui e
at6 hoje sou medium conselheiro
(ver "O Livro dos M6diuns", clas-
sificagao dos m6diuns), psico-ana-
lista e passista, assistida pelos
mesmos Espiritos.

Como medium de incorpora^ao
nao fui da classe de sonambulicos,
mas falante (ver "O Livro dos M6-

diuns") e tive especialidade para
OS casos de obsessao e suicidas, e
um longo trabalho tenho exercido

nesse setor.

Fui igualmente medium de efei-
tos fisicos (materializa^des) e che-
guei a realizar algumas materiali-
za^oes 6 revelia da minha vontade,
naturalmente, sem o desejar, du
rante sessdes do gdnero a que eu
assistia, em plena assistdncia, isto
6, sem cabina ou outra qualquer
formalidade. Eram luminosas essas
materializagoes. Mas nao cheguel
a me interessar por esse g6nero
de fendmeno, nunca o apreciei e
nao o cultivei, mesmo a conselho
de Bezerra de Menezes e Charles,
que nao viam necessidade de me
dedicar a tal setor da mediunidade.

No entanto, minhas outras fa-
culdades foram cultivadas com
muito amor, perseveran$a e res
peito, tendo eu seguido fielmen-
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te as prescri;5es de "O Livro
dos Mediuns", sem nunca sofrer
decep;oes ao obedece-las. Segui
sempre as orienta;oes dos livros
basicos e dos proprios Guias que
por mim velavam, e, entre os
humanos, observe! orientasoes do
eminente espirita Zieo Horta, de
Barra Mansa, que me gulou, no
meu Infcio, com grande crlt6rlo e
espirlto de fraternldade, Desde o
ano de 1926 exer(o a mediunldade
sem desfaleclmentos, e pode-se
mesmo dizer que a minha major
tarefa no campo espirita fol atra-
ves da medlunidade, principalmen-
te no setor de receituarlo e passes
para curas, que pratico hci 54 anos.
Fui tambem medium orador. Falei
na tribuna espirita assistida peios
mentores espirituais do ano de
1927 ao ano de 1971, 44 anos, por-
tanto, so abandonando esse setor
por ordem dos mesmos Guias Es
pirituais. No entanto, nunca viajei
para esse servijo. Faiava apenas
nas localidades onde residia.

Pratique! tambem a literatura
mediunica em iivros, cronicas, cen
tos, etc., mas jamais em mensa-
gens. Estas somente me eram
concedidas para conseihos e orien
tasoes pessoais aqueles que me
procuravam. Coiaborei em v6rios
jornais do interior do pais e tam
bem em "Reformador", orgao da
Federasao Espirita Brasiieira, sob
o pseudonimo de "Frederico Fran
cisco", em homenagem ao meu
caro amigo espiritual Frederico
Francisco Chopin.

apenas obedecia, irrestritamente,
6 Igreja do Alto, e com elas exer-
cia a caridade a qualquer dia e
hora em que fosse procurada peios
sofredores. Para isso, aprofundei-
-me no estudo severe da Doutrina,
a fim de conhecer o terrene em

que caminhava e conservar com
razao a minha independencia. No
entanto, observe! a rigor o crit6rio
e OS horirios fixados peios poucos
centres onde servi, mas jamais
me submeti k burocracia manti-

da por alguns. Se nao me permi-
tiam atender necessitados no cen

tre, por isso ou por aquilo, em
determinados dias, eu os atendia
em qualquer outra parte, fosse em
minha residencia ou na deles, e
assim consegui curas significativas,
pels aprendi com o Evangelho e
a Doutrina Espirita que nao h6
hora nem dia para se exercer o
bem.

Diariamente mantinha um signi

ficative trabaiho de passes e irra-
diafdes beneficentes onde quer
que residisse. Eram verdadeiras
sessoes, que eu realizava a sos com
Deus e os meus Guias, durante as
quais orava peios desencarnados e
lia trechos de Doutrina Espirita

ou de Evangelho oferecidos aos
mesmos, pedindo a Jesus que os
fizesse ouvi-los e co-participar de
minhas preces. Muitas vezes via-me
rodeada dessas entidades durante

esse trabaiho, via-as reconfortadas
e satisfeitas, e assim consegui di-
latar o meu corafao em um grande
amor por todas elas. Incluo nesse
numero muitos obsessores, e sei
que, ao desencarnar, grande nume
ro de amigos me esperam no Alem
a fim de, por sua vez, me ajuda-
rem tambem. Orava ainda peios
sofredores encarnados, peios ami
gos, etc., e apos pedia as consuitas
e receituarlo solicitados por ou-
trem, depois do que sobrevinham
OS trabaihos psicograficos de lite
ratura. E isso eu fazia desde o ano

de 1926, nos centres e, preferen-
temente, sozinha, em minha resi
dencia, ate madrugada. Foram ho-
ras de intense felicidade, as unices
horas felizes que, em verdade, co-
nheci, durante as quais o mundo
espiritual se abria para mim e se
me revelava; eu convivia com os
Espiritos e com eles me instruia,
trabaihava e progredia. Com esse
trabaiho, silencioso, ignorado, hu-
milde, consegui curar doentes do
corpo e da alma, orientar mediuns

ft ■ \

6 — CURAS

Durante 54 anos e meio pratique!
curas espiritas atrav6s do recei
tuarlo homeopata e passes e at6
atrav6s de preces. Consegui, mui
tas vezes, curas em obsidiados com
certa facilidade, coadjuvada por
companheiros afins. Sent! sempre
um grande amor peios Espiritos
obsessores e sempre os tive como

amigos. Fui correspondida por eies
e nunca me prejudicaram. Curava
obsessoes, porem, se Deus o per-
mitia, nao so no recinto dos cen-
tros espiritas, em sessoes organi-
zadas, mas tamb6m em servifos de
passes, em gabinetes apropriados,
servindo-me de m6diuns auxiliares,

e ate na residencia dos pr6prios
doentes. Conservei-me sempre es

pirita e medium muito indepen-
dente, jamais consent! que a dire-
;ao dos nucleos onde trabalhei
bitolasse e burocratizasse as mi

nhas faculdades mediunicas. Con-

sagrei-as aos servifos de Jesus e

mm

^  ̂ I
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e centres espfritas, reconciliar cdn-
iuges desajustados, reequilibrar
lares desarmonizados, consoiar co-
ra(des, evitar suicldios e at6 es-
clarecer Esplritos sofredores. E te-
nho certeia de que Jesus aben^oa-
va OS meus esfor$os para acertar,
porque assim mo revelava a assis-
tdncla espiritual ben^fica de que
sempre desfrutei e a paz de cons-
ci&ncia que me consoiava, Esse
trabalho poderia ter side realizado
em centres espfritas. Mas a buro-
cracla e o formalismo impedi-
ram-mo. Entae, reallzei-o sozinha,
com OS companheiros do mundo
invisfvel, que nao usam formalismo
nem burocracia.

Meu trabalho foi sempre di^rio,
qualquer que fosse. E nun'ca me
decepcionei, sentia-me sempre pre-
parada para exerc6-lo.

Trabalhei come medium no

''Centre Espfrita de Lavras" (mais
tarde "Centre Espfrita Augusto Sil-
va"), da cidade de Lavras, em Mi
nes Gerais; no "Grdmio Espfrita
de Benefic^ncia", de Barra do
Piraf, Estado do Rio de Janeiro;
na "Case Espfrita", de Juiz de
Fora, em Mines Gerais, durante
longo tempo; no "Centre Espfrita
Lufs Gonzaga", durante dois anos,
de Pedro Leopoldo, onde servi no
gabinete de passes ao lado do
dedicado espfrita Jos6 de Paula;
na "Uniao Espfrita Suburbana", do
Rio de Janeiro, antiga Guanabara.
Servi ainda no Ambulat6rio Medi
co anexo a esta Oltima institui^ao,
dirigido pelo Dr. Ot^vio Fernan
das, onde me encarreguei da parte
psfquica sofrida pelos doentes,
service este absolutamente gratui-
to, quer de parte do medico, quer
de minha parte.

As cures que consegui foram
realizadas com simplicidade, sem
formalismo nem inovacoes na pr^-
tica espfrita. Fui sempre avessa h
propaganda dos meus pr6prios tra-
balhos e jamais aceitei as home-
nagens que me quiseram prestar.

Em certa ^poca de minha vide,
no Rio de Janeiro, morei sozinha
em um pequeno apartamento, no

bairro Lins de Vasconcelos, acom-
panhada apenas de uma amiga.
Havia oferecido minha colaboracao
espfrita e medi6nica a alguns cen
tres espfritas. Nao fui aceita per
nenhum. A burocracia repel ia-me.
Entao, organizei um "Posto Me-
diOnico" em minha residdncia, pro-
vi-o de medicamentos homeopa-
tas, h minha pr6pria custa, e tra
balhei sozinha, fazendo aihda o
culto do Evangelho diariamente,
a s6s com os Guias, porque a com-

panheira nao admitia o Espiritis-
mo. Tirava receitas pela manha e
fornecia remedies, mesmo alopa-
tas, gratuitamente; aplicava inje-
Coes em doentes pobres, costu-
rava para eles e nada cobrava.
Era o que eu podia fazer sozinha.
Durante oito anos realizei esse

trabalho, atendi a favelados, pois
residia pr6ximo a uma fa vela, fa-
zia passes e assim consegui curar
e ajudar alguns. Estabeleci auli-
nhas de costuras e bordados a

mogas e meninas que nada sabiam,
gratuitamente, e consegui levantar
a crenga em Deus em alguns cora-
goes. Foram 8 anos de provagoes
e testemunhos terrfveis, que pude
veneer gragas ao amparo da Dou-
trina. No fim desse perfodo mudei-
-me para a companhia de minha
irma Amelia e dediquei-me, de
prefer8ncia, & produgao dos livros
doutrinirios que obtive do Alto,
por ordenagao dos Guias Espiri-
tuais. Era o ano de 1952.

7 — ENCARGOS

No "Centro Espfrita de Lavras",
o primeiro onde exerci atividades
de grande responsabilidade, ainda
muito jovem, pertenci h sua dire-
toria como secretiria. E fui tam-
b6m chefe do "Posto MediOnico"
para assist8ncia espiritual aos ne-
cessitados, isto o medium res-
ponsivel pelo intercSmbio espiri
tual de receituirio e cures em

geral, enquanto li permaneci, num
perfodo de 6 anos. O Centro era
paup6rrimo, havia apenas 6 s6cios
a 2 mil-r6is mensais (atualmente
nao M expressao para essa quan-
tia), nao obstante o excelente
pr^dio construfdo pelo entao seu
presidente. Cel. Cristiano Jos6 de
Souza.

Muitos doentes necessitados nos

procuravam, rogando socorro. Se-
ria precise, pois, obter medica
mentos, mas nao havia dinheiro
para compri-los. Trativamos ape
nas com ̂ gua fluidificada e pas
ses. Escrevi entao uma carta ao

Sr. Frederico Ffgner, um dos dire-
tores da Federagao Espfrita Brasi-
leira, pela 6poca, e entao famoso
pela sua agao ben6fica no Espiri-
tismo; expus nossa angustiosa si-
tuagao e pedi auxflio em remedies
homeopatas para os nossos doen
tes. Por interm^dio do Sr. Ffgner,
a  Federagao Espfrita Brasileira
entao nos forneceu 60 vidros de

homeopatia de 60 gramas durante
6 meses. S6 Deus sabe as grandes
curas que esses 60 vidros mensais
de remedies fizerami No fim desse

tempo, tendo o Centro conseguido
s6cios e dinheiro em caixa, assim
como generosos donativos, agrade-
cemos o auxflio da Casa-Miter e o

suspendemos. Ficara fundado o se-
tor de AssistSncia aos Necessitados
com o trabalho mediunico. Esse

trabalho prestou excelentes ser- ^
vigos, mesmo depois de minha
retirada daquela cidade, e da de-
sencarnagao dos meus antigos com
panheiros, durante muitos anos.
Ultimamente, por6m, foi extinto,
dando lugar a outras atividades.
E relacionei o Centro com outras ^
entidades espfritas espalhadas pelo
Brasil, aderindo-o, ainda, 6 Fe
deragao Espfrita Brasileira, como
de praxe pela 6poca.

Em Juiz de Fora (Minas Gerais)
fui secretiria, bibliotec^ria e vice-
-presidente da "Casa Espfrita", e
colaboradora na "Fundagao Joao
de Freitas", dependdncia daquela
Casa. Criei, na "Casa Espfrita", a
"Biblioteca James Jensen", a qual
nao sei se persiste ainda hoje na-
quele nOcleo espiritista. Ensinei
trabalhos manuais no antigo "Insti- ^
tuto Profissional Euglnia Braga",
para mogas, gratuitamente, depen-
d6ncia da "Casa Espfrita"; ao lado
de Alii Halfeld, um dos mais emi-
nentes espfritas que conheci, co-
laborei na "Fundagao Joao de
Freitas", evangelizando criangas e _
expondo pontos doutrinirios nas
reunioes de domingos, ao lado de
outros dedicados companheiros.

Na localidade de Coronel Pa-

checo, distrito de Rio Novo (Fa-
zenda Experimental do Governo
Federal), trabalhei sozinha, como
mais tarde o faria no Rio de Ja

neiro, principalmente no setor de
assistSncia social, juntamente com
minha irma Amelia.

Em Barra do Piraf (Estado do
Rio), fui medium receitista no
"Gr8mio Espfrita de Beneficincia",
ensinando tamb6m moral crista 6s

criangas, no "Col6gio Ismael", de-
pend6ncia daquele Gr8mio, e expo
sitors de "O Livro dos Espfritos"
6s segundas-feiras, e, 6s sextas, de
Evangelho. E pertenci a um grupo ^
de senhoras que cuidavam de as-
sistdncia social sob os auspfcios
do mesmo Grdmio, colaborando do
melhor modo que era possfvel.
Nunca dirigi instituigao nenhuma,
nao aceitei mesmo diregao de qual
quer natureza quando era solid- ^
tada para isso, pois nao me reco-
nhecia apta a faz6-lo, mas ajudei
sempre a muitas, consoante minhas
forgas.

(Continue no prdximo nOmero)
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Dados biograficos de Yvonne A. Pereira

para a Federagao Espirita Brasileira
(FINAL)

8 — LITERATURA

Desde minha infancia dediquei-
•me ao estudo e a boa leitura.

Lia tudo que me viesse a mao, ge-
ralmente leituras aproveitaveis. E
assim muito aprendi. Leitura in-
fantil que me fol grata apenas a
revista "O TIco-TIco", que me des-
pertou o gosto pela literature, e o
romance "Robinson Crusoe". O fa-

to, pois, de nao ter cursado nem
mesmo a Escola Normal foi, cer-
tamente, provafao, com a qual
me demorei a conformar. Entre-

tanto, desde a infancia apreciei a
literatura e a ela me entreguei.
Aprendi a ler muito cedo e tam-
bem muito cedo comecei a ler ro

mances. Aos 8 anos li o primeiro
romance: era "Marieta e Estre-

la", romance espirita, classico, com
um trecho desenrolado na Espa-
nha. Nao compreendi a sua lite
ratura, que e muito fina, mas a
tecnica espirita nele desenrolada
eu compreendi perfeitamente. Dai
em diante pus-me a ler outros,
profanes, tais como "A Escrava
Isaura", de Bernardo Guimaraes;
"Iracema" e "Ubirajara", de Jose

de Alencar; "Elzira", de cujo au-
tor ja nao me lembro; "Paulo e
Virginia", de Bernardin de Saint-
-Pierre, etc., e mais tarde livros

espiritas e outros profanes, como
o "Werther", de Goethe, que li
aos 14 anos, e "Eurico, o Pres-
bitero", de Alexandre Herculano,
na mesma epoca. Porque fossem
livros emprestados de outrem,
eu OS copiava todos, a mao,
em cadernos de papel maniiha,
que eu mesma fazia, e os lia de
vez em quando. Minha mae fechava
OS olhos a essa mania. Meu pai
nunca soube, pois tudo isso eu
ocultava dele, visto que ele nao
concordava em que eu lesse ro
mances, devido a minha pouca
idade. Mas esse exercicio foi ex-

celente para mim, aprendi muito,
tomei gosto pela literatura e aos
12 anos ja escrevia contos e pe-
quenos poemas em prosa, certa-

mente mediunicos, pois os escrevia
rapidamente, vendo a meu lado o
vulto espiritual que desde muito
eu conhecia: Roberto de Canalejas.

Desde entao nao pare! de escrever,
ate hoje. Estou certa, porem, de
que tudo quanto escrevi foi mediu-
nico, ou, pelo menos, inspira;ao es
piritual. Aos 16 anos eu [a lera ate
mesmo obras de criminologia po
pular, assunto de que sempre
gostei, de Conan Doyle, e outros
assuntos fortes. Nunca me preju-
dicaram e muito aprendi em todas
essas leituras que fazia.

Muitos dos meus escritos litera-

rios, todos traindo sabor espirita,
foram perdidos, depois de publi-
cados em jornais. Eu era muito
jovem e nao tinha o cuidado de
arquiva-los. Estes jornais eram:
"A Tribune", de Lavras; "O Cru
zeiro", da cidade de Cruzeiro, Esta-
do de Sao Paulo; "A Coluna", de
Campo Belo, Estado de Mines Ge-
rais; "Brasil-Jornal" e "Jornal do
Povo", de Barra do Pirai, e um jor
nal de Juiz de Fora cujo nome, se
me nao engano, era "Jornal do Co-
mercio", todos profanos. Em dois
deles, de Barra do Pirai, eu tinha
mesmo se;des a meu cargo. Cola-
borei tambem em "O Clarim", de
Matao, ao tempo de Cairbar Schu-
tel, de quem fui grande amiga;
em "Luz e Verdade", de Lavras,

que OS adversarios do Espiritismo
chamavam "Trevas e Mentiras",
jornal doutrin6rio espirita funda-

do por mim mesma e mais tres
amigos espiritas: Eduardo Gomes
Teixeira Coelho, Antenor Barbosa
e Joao Barbosa, o ultimo ainda en-
carnado e vivendo em Belo Hori-

zonte, e, conforme ja disse, em
"Reformador", orgao oficial da
Federa;ao Espirita Brasileira.

Ainda em minha primeira ju-
ventude recebi ordem espiritual
para me submeter ao Espirito Ca-
milo Castelo Branco e receber dele

um tratado sobre suicidio. Eu
trouxera essa incumbencia ao re-

encarnar, pois que tambem eu fora
suicida e necessitava resgatar a

falta. E assim escrevi "Memories

de um Suicida", em 1926, so pu-
blicado, em primeira edi;ao, 30
anos depois, isto 6, em principios
de 1956. Alem desse, recebi tam
bem: "Nas Telas do Infinito", de
Bezerra de Menezes e Camilo Cas

telo Branco; "Amor e 6dio", do
Espirito Charles — meu pai da
anterior existencia —, onde tam
bem o suicidio e sues consequen-

cias desastrosas para a criatura sao
expostos; "A Tragedia de Santa
Maria", romance brasileiro, de Be
zerra de Menezes; "Nas Voragens
do Pecado", de Charles; "Devas-
sando o Invisivel", assistencia de
Charles e supervisao de Bezerra
de Menezes; "Ressurreijao e VI-
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da", de Leon Tolstoi; "Dramas da
Obsessao", de Bezerra de Menezes;
"Recorda;des da Medlunidade", as-
sistencla e supervlsao de Bezerra
de Menezes; "A Familia Espirl-
ta", "Evangelho aos Simples",
"A Lei de Deus", "Contos ami-
gos" e "O LIvro de Eneida", su-
pervisao de Bezerra de Menezes
e assistencia de Charles e Leon

Tolstoi; "O Drama da Breta-
nha" e "O Cavaleiro de Numlers",

de Charles, e "Subllmatao", de
Leon Tolstoi e Charles, e aln-
da "Pontos Doutrlnarlos", cole-
tanea de cronicas publlcadas em
"Reformador". Ao todo, 18 llvros,
OS quais poderao ser desdobrados
para 21 volumes se levarmos em
conta que alguns desses trabalhos
comportam duas obras distlntas,
que poderiam ser publlcadas sepa-
radamente.

A flm de receber esses llvros, os
romances princlpalmente, e tam-
b6m "Memorlas de um Sulcida",

seus autores esplrltuals retlravam
meu espi'rito do corpo material.
Levavam-me com eles para o Alem
ou para o pals em que se desenro-
larla a ajao: Portugal, Espanha,
Fran;a, Alemanha, Russia e tam-
b6m alguns amblentes do Mundo
Invlslvel. Conhecl, assim, algumas
palsagens do Mundo Esplrltual e
palses estrangelros terrenos, onde
a a;ao romantica se desenrolava,
em diferentes ^pocas e seculos.
Nesses locals, eu asslstia ^ pe;a
a ser escrita pelos autores esplrl
tuals, com todos OS detalhes, sen-
tla as emo^oes de todas as per-
sonagens, contemplava colora;oes
bellsslmas, vla-me em todas as
cenas, mas nada fazia ou dizia, e

ouvia uma voz desconheclda a nar-

rar o drama com uma preclsao e
um encanto Indescrltlvels, mas
sem ver o narrador, e ouvIa ainda
tudo quanto dizlam as suas perso-
nagens. AsslstI, dessa forma, ̂  c6-
lebre "Matan;a dos Huguenotes",

na Fran;a, no ano de 1572, com
detalhes Inlmaglnavels por todos
nos. Assist! a cenas da Inqulslgao
de Portugal, no seculo XVI. Vlsl-
tel castelos medlevals e da Renas-

cen;a. Penetrel o Palacio do Lou
vre, em Paris, como ele devia ser
ao tempo de Catarlna de Medlcls.
Perlustrel os gelos da Russia, co
nhecl a vida dos seus camponeses

e o esplendor da nobreza all exls-
tente durante o Imperio. Conhecl
antros de miseria e dor de toda

parte. Penetrel regloes sombrlas do
astral inferior e amblenclas con-
soladoras do astral intermedl^rlo,
etc., etc. Posso dizer que o Al^m-
-Tumulo se assemeiha a nossa Ter

ra, por^m, mals belo nas regloes
Intermediaries e boas. Nestas, tudo

^ agradavel e belo, e artlstlco.
Convlvl, finalmente, com meus
Gulas Esplrltuals, como se eu fora
tambem desencarnada, ou quase

Isso, e revi multos trechos do pas-
sado historico citados em meus

llvros, como se se tratasse do pre-
sente. Depols de todas essas visoes
OS autores esplrltuals dos llvros
mostrados voltavam e os escre-

viam, e eu os transmltia com gran-
de facllldade, porque ja conhecia
o enredo e os detalhes.

Foram ocasioes de Intense feli-
cldade para o meu esplrlto, e pos
so aflrmar tambem que todos
esses romances contem grande
parcela de realldade, nao sao flc-

(des, suas personagens existiram
com outros nomes, apenas neles
h^ o ornamento llterarlo e nomes

fictlclos, ao mals das vezes, alguns
deles, por6m, sendo reals. Em
toda a minha vida vivl mals da vi

da mental-esplrltual do que da vida
terrena, pols ate mesmo me lem-
brava de multos fatos de mInha

existencia passada. Inclusive da-
quele que fora o meu pal de entao,
e a tal ponto eu lembrava esse
particular que demorel a reconhe-
cer, em meu pal da atualldade,
o meu verdadeiro pal. Para mim, o
pal que eu amava e respeltava,
o verdadeiro pal, era aquele que
via em Espi'rito, junto a mIm, e
do qual me recordava, ou seja,
Charles, atualmente desencarnado
e meu Espi'rito familiar desde o
ber(o.

Nao obstante, nunca ful fandtica
nem "beata", mantlve-me sempre,
merce de Deus, natural e vigilan

te, sem excesso de qualquer natu-
reza. Ful, ao contrarlo, exigente e
desconflada no que concerne a fa
tos esplrltas, nada aceltando a pri-
melra vista.

Medlunicamente, tlve facllldade
em obter esses llvros. Possuia as

sistencia poderosa e constante dos
Gulas Esplrltuals. De outro modo,
mInha medlunidade, classlflcada
como "positive", com a "especia-
lldade llteraria", em "O LIvro dos
Medluns", prestava-se ao certame.
Mas sofrl todos os empecllhos e
prova;des terrenos, at6 que pudes-
se conseguir cumprlr a tarefa, que
foi antes um resgate do que mis-
sao. Sofrl ao maximo sltua;des
anormals. As vezes, nao tinha
mesmo um local para poder escre-
ver, fazla-o sobre um calxote, h
luz de vela ou de lamplao a que-
rosene. Mas persevere!, jamals me
del por venclda, e vend.

Notlfico aqui mInha gratldao
por mInha Irma Amalla, meu
cunhado Cesar e mInha tia Ernes-

tina, que muito me facllltaram os
melos, em sua casa, para que eu
pudesse llvremente desempenhar
minha tarefa medlunica llteraria,
resgatando faltas passadas.

Ao escrever estas llnhas (dia 30

de julho de 1973), estou certa de
que nao mals escreverel lltera-
tura esplrlta. Meu compromisso
com o Alto, nesse particular, estd
cumprldo. Ha 47 anos que exer;o
a medlunidade atlvamente. Ela, a
medlunidade, amparou-me a vida
intelra. Deu-me console nas prova-
;des, alegria quando tudo me fal-
tava neste mundo, salvou-me das
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atragoes mundanas, quando as ten-
tagoes aflui'am ao meu redor, con-
servando-me voltada para Deus;
instruiu-me, dignificou-me, acla-
rou-me o caminho do progresso,

deu-me a conhecer a felicidade
que nos aguarda depois do dever
cumprido, e as unicas horas felizes
que conheci neste mundo provie-
ram da sua pratica. Atraves dela,
alarguei o meu campo de frater-
nidade para com o proximo. Fiz
dos Inlmlgos do passado amigos
para a eternldade; de obsessores,
a quem pude servir com ela, fiz
afelgoes imorredouras para o co-
ragao; fiz dos sofredores encarna-
dos e desencarnados, a quem as-
sistia e visitava, irmaos queridos
que me ajudaram com suas preces.
Jamais conheci decepgoes com mi-
nha mediunidade. Amei-a sempre,

respeitei-a e guiei-a sob o criterio
insuperavel da Codificagao Espiri-
ta, realizada por Allan Kardec.
Para mim, portanto, a mediunida
de foi o meio de reabilitagao de
faltas contraidas no passado reen-
carnatorio, foi a misericordia de
Deus mostrando-me o caminho da

redengao.

9 — CORRESPONDENCIA

Sempre gostei de escrever. Es-
crevia por qualquer motivo. Ora,
um dos mais gratos trabalhos que
exerci a luz do Espiritismo foi
atraves de cartas. Solidas amiza-

des criei mantive, a distancia,
escrevendo e recebendo cartas. Es-

tas eram, geralmente, doutrin^rias,
mas fraternas e amigas, quer de
parte dos correspondentes, quer
de minha parte, mas nao cheguei
a conhecer pessoalmente a maior
parte dos meus correspondentes.
Jamais deixei de responder a uma
carta que recebesse, e eram mui-
tas, a nao ser que o corresponden-
te se excedesse, exigindo de minha
mediunidade investigagdes pessoais
que OS codigos doutrinarios e o
senso da razao nao permitiam.
Mesmo assim, muitas vezes, a
essas impertinencias eu respondia
esclarecendo sobre as inconvenien-

cias de certas indagagoes aos Espi-
ritos, que poderiam redundar em
mistificagdes e, portanto, em al-
quebramento da propria mediuni
dade.

Orientagdes doutrinarias, conse-
Ihos para a solugao de problemas
pessoais, esclarecimentos para o
bom uso da mediunidade — as

vezes, para isso, recorrendo aos ami

gos espirituais —, e trabalho que

mantenho ha vinte e cinco anos.

desde que saiu a publico o meu
primeiro livro mediunico. Mantive
correspondencia doutrinaria mes
mo com sacerdotes catolicos, os
quais, nao raro, recorriam a mim
para a compreensao e solugao de
problemas, muitas vezes doloro-
sos, de seus paroquianos. Esses
sacerdotes eram espiritas convic-
tos, conhecedores da Doutrina Es-
pfrita. Mantiveram-se irmaos dis-

tintissimos, dignos da minha estima
e do meu aprego. Esse trabalho de

correspondencia foi dos mais gra
tos que desempenhei, trabalho que
dilatou o circulo de minhas rela-

goes de amizade, o que muito con-
fortou o meu coragao sempre se-
dento de afetos e expansoes.

10 — ESPERANTO

Meu trabalho de corresponden
cia expandiu-se ainda atraves do
idioma universal — o Esperanto.
Fui esperantista sincera e traba-
Ihei por sua propaganda, segundo
minhas possibilidades, ou seja,
atraves da propria mediunidade.
Estudei essa admiravel lingua sem,

contudo, dedicar-me a ela devida-

mente, pois minhas tarefas mediu-

nicas nao me permitiam realizar
um curso complete da mesma.
Nao obstante, correspondi-me com
um esperantista da Polonia —

alma dedicada, a quem muito me
afeigoei — e com outro da Tche-

coslovaquia. E como o espirita ja
mais perde tempo em tratar dos
"negbcios do Senhor", atraves des-
sas cartas consegui harmonizar o
lar conjugal do primeiro, prestes
a se desbaratar, e reconfortar a

vida e o coragao do mesmo cor-

respondente, e solidificar a crenga
espirita do segundo, orientando-o
no assunto, enviando-Ihe livros de
Allan Kardec em Esperanto e ate
mesmo ensinando-o a realizar o

"Culto do Evangelho no Lar", em
Esperanto, pois esse irmao, de 65
anos de idade, e que fora mate-
rialista ate entao, agora sentia
necessidade de se voltar para
Deus, mas so desejava faze-lo atra
ves do Evangelho e do Espiritismo.
A ambos esses amigos dediquei
um afeto todo especial, como de
reminiscencias do passado espiri-
tual, o que muito confortou o meu
coragao.

11 — FEDERACAO ESPfRITA
BRASILEIRA

Amei e respeitei a Casa-Mater do
Espiritismo no Brasil desde a mi
nha infancia, guiada por meu pai,
que igualmente a amava e respei-
tava. A ela submeti-me mais tar-

de, aconselhada por meus amados
Guias Espirituais Bezerra de Me-
nezes e Charles. Diziam-me, mes
mo, as duas entidades:

"Somente a Federagao Espirita
Brasileira confia as tuas produgoes
literarias mediunicas. Se, um dia,
alguma delas for rejeitada, sub-
mete-te: Guarda-a, a fim de refa-
z6-la mais tarde, ou destrua-a. Mas,
nao a confies a outrem."

Essa foi a razao pela qual nunca
doei nenhum livro por mim rece-
bido as editoras que me solicita-
ram publicagoes. Os Espiritos guia-
vam-me nos menores como nos

maiores feitos de minha vida. E a

eles eu sempre me submetia. Fa-
lavam-me diretamente, sem escre-
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verem, sem transe mediiinico. A
mediunidade foi um fato natural,
comum em minha vida.

A primeira vez qua visltei a
FEB, levando uma obra mediiini-
ca, esta nao foi recebida, nem
mesmo iida. Foi peio ano de 1944,
e quem me recebeu, no topo da
escadaria principal, foi o Sr. Ma
nuel Quintao, na 4poca um dos
seus diretores e examinadores das

obras Iiter4rias a ela confiadas.

Quando expiiquei que levava
dois livros ao exame da Federa^ao
(eram eles ''Mem6rias de um Sui-
cida'^ e ''Amor e 6dio"), aquele
senhor cortou-me a palavra, di-
zendo:

» Nao, nao, nao, nao! Aqui s6
entram livros mediunicos de Chico

Xavier. Estou muito ocupado, te-
nho duzentos livros para examinar
e traduzir e nao disponho de tem
po para mais...

E voltou a conversar com o

Dr. Carlos Imbassahy, com quem
falava h minha chegada.

Eu, bisonha, provinciana, rec6m-
-chegada ao Rio de Janeiro, cho-
quei-me, atemorizada. Dr. Carlos
Imbassahy, a quem eu ji conhecia
e que lera duas obras minhas, in-
terveio:

— Li uma dessas obras, que a
moga citou ("Amor e 6dio"). £
obra boa. Assim como os livros de

Zilda Gama sao bem recebidos

pelo publico, os desta medium
tamb6m deverao ser...

Mas o Sr. Quintao nao respon-
deu a essa informa$ao conciliatd-
ria e continuou a conversar com

o seu amigo.

Retirei-me sem me agastar. Eu
reconhecia a minha incapacidade
e nao insisti. Ali^s, eu mesma nao
soubera compreender o enredo de
"Memdrias de um Suicida", acre-
ditava tratar-se de uma grande
mistifica^ao, e siienciei. Em che-
gando h minha residdncia, tomei
de uma caixa de fdsforos e dos

originals dos dois livros e dirigi-
•me ao quintal, a fim de quei-
md-los, pois nem mesmo tinha um
local conveniente para guardd-los.
Mas, ao riscar o fdsforo e aproxi-
mar as piginas da chama vi, de
sdbito, o brago e a mao de um
homem, transparentes e levemen-
te azulados, estendidos como pro-
tegendo as pdginas, e uma voz
assustada, dizendo-me ao ouvido:

— Espera! Guarda-osI

De quem seria essa voz?

Meu cora^ao reconheceu-a como
sendo vibragoes de Bezerra de Me-
nezes.

Obedeci, tornei a guardar os ori
ginals, esperei.

Advieram-me, em seguida, terrf-
veis prova^oes e testemunhos pun-
gentes. Sofri, lutei penosamente,
del todos OS testemunhos que a
Lei de Deus exigiu de minhas for-
gas, Certa manha, por4m, ap6s as
preces e o receituirio que eu fazia
em meu humilde domicilio, para
OS necessitados que me procura-
vam, apresentou-se L4on Denis di-
zendo:

— Vamos refazer o livro sobre

o suicidio. Eie esti incomplete,
nao poderi ser publicado como
esti.

— Esti bem — respondi. — Co-
me^i-lo-ei na pr6xima semana,
vou-me preparar.

— Nao! Vamos come^^-lo hoje,
agora, neste memento!

Entao, compreendi que o Sr.
Quintao fora inspirado peios ami-
gos espirituais para nao me re-
ceber quando o procurei na Fe-
dera^ao, porque, se aqueie iivro
fosse lido per aqueia ocasiao, seria
Irremediavelmente reieitado. Ca-
milo, o seu autor espiritual, nao o
compietara devidamente, nao ihe
dera aqueia fei^ao doutriniria ne-
cess^ria, fei^ao que, entao, L6on
Denis Ihe deu.

Uma vez terminada a revisao da

obra, voitei h Federa^ao, a qual
eu frequentava semanalmente e
me demorava em palestra doutri-
niria com o Capitao Paiva, entao
diretor da Assist^ncia aos Neces

sitados, sem contudo me referir
ao case dos livros. Fui paternal-
mente recebida per ele, como sem-
pre. Expiiquei-Ihe o que se passava
e pedi-Ihe conselhos. Eie interes-
sou-se, recomendou-me ao Dr. Wan-
tuil de Freitas, que era o presi-
dente da Federa^ao na 6poca. Fui
recebida pelo Dr'. Wantuil tamb^m
paternalmente, como o fora pelo
Capitao Paiva. E disse-me ele:
— Dou-ihe OS meus parab^ns

pelo que me esti relatando. Pode
trazer as obras. Serao examinadas

com aten^ao e espirito de frater-
nidade. Mas, precisam ser datilo-
grafadas com dois espa^os, para
maior comodidade do exame.

Ora, eu nao dispunha de uma
miquina de escrever e ainda me
nus de dinheiro para comprd-la, e
nem me permiti pedi-la empres-
tada a quem quer que fosse. Guar-
dei novamente os originals em ma-
nuscrito e nao tornei a visitar o

Dr. Wantuil de Freitas, que ficara
aguardando a entrega das obras.

Passaram-se sete anos at4 que
eu obtivesse uma miquina de es
crever. Meu sobrinho C^sar Augus-
to favoreceu-ma. Entao, a obra foi
datilografada e no ano de 1955
voitei novamente h Federa^ao Es-
pirita Brasileira. Fui recebida com
a mesma fraternidade crista e as

obras aceitas peios examinadores.
Eu levara tr4s: "Nas Telas do In-

finito", a primeira a ser publica-
da; "Memdrias de um Suicida" e
"Amor e 6dio".

Desejo registrar pqui a minha
gratidao e o meu amor pela Fe-
dera^ao Espirita Brasileira e sua
dire^ao. Foi ela a minha verdadei-
ra casa paterna neste mundo. Re-
cebi de todos os seus dirigentes,
notadamente do Dr. Wantuil de

Freitas, do Dr. Armando de Oiivei-
ra Assis e do Sr. Francisco Thiesen
todas as atengdes e carinho fra-
terno. Respeltei-a e amei-a sempre
e, piara mim, ela d, realmente, a
legitima representante da Igreja
do Alto na Terra.

E ao nobre Espirito Manuel
Quintao agradego, ainda neste me
mento, nao me ter atendido no
ano de 1944, quando procurei a
mesma Federa^ao, levando os
meus trabalhos ainda incompletos.
Sua recusa saivou nao s6 "Mem6-
rias de um Suicida", mas toda a
minha posterior obra mediunica,
pois, se esse livro fosse lido na-
quela ocasiao, seria rejeitado e eu
nao mais cuidaria, certamente, de
literature mediOnica.

No memento, agosto de 1973,
tudo indica que nao mais obterei
literature mediOnica. Meu compro-

misso com a Espiritualidade, nesse
setor, esti encerrado. Produzi, tal-
vez, pouco, para a bibliografia
espirita, mas fi-lo com o mdximo
respeito e o mdximo amor pela
Doutrina Espirita e a minha me
diunidade. Foi 0 que pude fazer.
E sinto a consci4ncia tranquila e o
coragao confiante na justice de
Deus. Entretanto, trabalhei em re-
ceituirio e conselhos at6 1980.

Aos amados Guias Espirituais
que me assistiram nos traba
lhos que realizei e me ampararam
na travessia da exist§ncia, o meu
coragao agradecido e reverente.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de
1981. (*)

(a) Yvonne A. Pereira

(*) Bevisi&o feita, em 1981, pela
prdprla Autora, de escrito de 1973.
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