
O vôo de uma 
alma
Vida e obra de Yvonne do Amaral 
Pereira, um dos maiores valores 
literários e doutrinários do 
Espiritismo no Brasil



“As únicas horas de alegria e 
felicidade que desfrutei 
nesse mundo, devo à
prática da Doutrina dos 
Espíritos e ao convívio 
espiritual com as 
entidades habitantes do 
além. O mundo nada me 
concedeu a não ser o 
desejo de resgatar antigas 
faltas. Por isso mesmo, 
amo essa Doutrina, sirvo-
a com amor, consoante as 
minhas forças, e certa 
estou da verdade que ela 
encerra, pois o Além tem 
me concedido tesouros 
morais e espirituais 
inavaliáveis.”Yvonne A. Pereira, 21/02/1975



� Nasceu em Rio das Flores, RJ, em 

24/12/1900

� Conhecida no movimento espírita 

por suas produções literárias

� Cursou apenas o primário, era 

autodidata

� Médium de diversas faculdades, 

começou a ter percepções a partir 

dos 5 anos de idade

� Conheceu o Espiritismo no lar,  já

que era filha de pais espíritas

� Vida de grandes privações 

materiais

� Por força da necessidade, desde 

cedo precisou trabalhar para o seu 

próprio sustento, fazendo costuras, 

bordados, rendas, flores, etc..

Yvonne Pereira



Infância
� Crise de sufocação aos 29 

dias de nascida

� Fenômenos de catalepsia

� A partir dos 5 anos, com 
o afloramento das 
faculdades mediúnicas, 
confundia os espíritos e 
seus familiares

� A visão de dois espíritos 
marcou sua infância: 
Roberto de  Canallejas e 
Charles

� Grande sofrimento por 
não reconhecer o próprio 
pai e muita saudade de 
uma vida diferente da sua

� Primeira sessão 
mediúnica aos 12 anos



“Minha primeira infância destacou-se pelo 

traço do infortúnio, que foi certamente a 

conseqüência da má atuação do meu livre-

arbítrio em existências passadas. E uma das 

razões de tal infortúnio foi a lembrança, 

muito significativa, que em mim permanecia 

da última existência que tivera.”

(Recordações da Mediunidade)



Trajetória das encarnações
CHARLES - Sakaran – Carlos Filipe II –

Victor – Ramiro de Montalban –GUIA 
ESPIRITUAL

YVONNE - Lygia – Ruth-Carolina – Berth de 

Soumerville – Andrea de Guzman – Nina –

Leila – SUICÍDA REENCARNADA

ROBERTO - Luiz de Narbone – Henri de 

Numiers – primo – Roberto de Canallejas –

ESPÍRITO FAMILIAR E PROTETOR





Trajetória das encarnações
Era pretensão de Charles escrever sobre a 

encarnação que precedeu esta última, mas 

o Espírito Dr. Bezerra de Menezes 

interveio, asseverando que seria 

humilhação demasiada para uma única 

criatura. 



Resultado
Teria que conviver com certas limitações. Nenhum 
trauma físico a acompanhou, mas os de ordem 
psicológica e espiritual vieram à tona:

� Médium desde muito cedo

� Lembranças nítidas do passado

� Charles e Roberto por perto desde sempre

� Criança confusa e profundamente alheia à realidade

� Transes profundos constantes

� Melancolia, inconformidade com a própria vida

� Não aceitava o pai de agora, queria o do passado

� Até os 10 anos viveu com a avó por não de adaptar ao 
próprio lar

� Viveu na solidão, sem marido ou filhos

� Grande carência financeira



Perfil Doutrinário
� Lucidez de raciocínio

� Discernimento e segurança

� Lições de humildade

� Esperantista convicta



Mediunidade (fenômenos polivalentes e 

simultâneos nessa e em outras vidas)

� Vidência e audiência

� Psicografia e desdobramento

� Psicofonia e oratória

� Receituário homeopático e cura

� Efeitos físicos

� Psicometria

� Premonição



Produções Literárias
� Escreveu muitos artigos que se perderam

� As primeiras obras

� Contribuições de Charles e de Bezerra

� Os contos de Tolstoi

� Frederico Francisco

� 20 obras no total





Produções Literárias
� Memórias de um Suicida: Obra ditada em 1926 por Camilo Castelo Branco e completada por Leon Denis. Só

foi publicada 30 anos depois. É um libelo contra o suicídio; um dos mais profundos livros espíritas, que 
descreve com minúcias o vale dos suicidas, no mundo espiritual e a vida post-mortem de um suicida.

� Nas Telas do Infinito: O livro apresenta uma história narrada pelo espírito Bezerra de Menezes e uma novela 
transmitida pelo espírito Camilo Castelo Branco.

� A Tragédia de Santa Maria: Romance emocionante narrado pelo espírito Bezerra de Menezes, passado em 
uma fazenda de Vassouras, RJ.

� Devassando o Invisível: Em estilo atraente, narra, sob a supervisão de instrutores espirituais, uma série de 
fatos por ela observados e vividos no mundo espiritual, ora em regiões celestiais, ora em verdadeiros abismos 
infernais, assim como o fizera Dante na Divina Comédia.

� Ressurreição e Vida: Leon Tolstoi nos oferece uma obra tocada do mesmo humanismo que o inspirara 
quando encarnado. A leitura agrada, sobretudo porque o autor imprime admirável lavor literário às histórias 
que conta, fazendo-nos voltar às paisagens e costumes imperantes na velha Rússia dos czares. Três histórias 
destacam-se: “O Sonho de Rafaela”, narra o sofrimento de uma mãe que perdeu a filha pequena e o 
ensinamento que um sonho pode trazer; “O Paralítico de Kiev”, mostra a luta de um nobre para vencer o 
orgulho; “O Segredo da Felicidade”, um homem nos exemplifica o amor incondicional, como único caminho 
para a realização.

� Nas Voragens do Pecado: Magnífico romance que nos relata a trágica história da matança dos huguenotes
na “Noite de São Bartolomeu”, em 23 de agosto de 1572. Mostra uma vida passada de Yvonne na 
personalidade de Ruth-Carolina É o primeiro volume de uma trilogia que, de preferência, deve ser lida 
seqüencialmente.

� O Cavaleiro de Numiers: Segundo volume da trilogia que mostra a nossa médium na personalidade de Berth
de Sourmeville.

� O Drama da Bretanha: Terceiro volume da trilogia. Yvonne Pereira, agora como Andrea de Guzman, não 
suporta os embates e se suicida por afogamento.

� Dramas da Obsessão: Esta obra mediúnica encerra duas novelas emocionantes, educativas e edificantes, 
baseadas na vida real, assim como as outras. Ditada pelo espírito Bezerra de Menezes.

� Recordações da Mediunidade: Confidências e reminiscências da singular mediunidade com a qual trabalhou 
Yvonne Pereira.



Obsessão e Desobsessão
� Socorro em casos de obsessão

� A importância do trabalho

� Amiga dos obsessores

� Obsessão na produção literária



Suicídio
� Atendimento a suicidas

� O livro de preces

� Suicida ilustre

� Mês Yvonne Pereira

� Salvando vidas



“uma mulher idosa, 

porém muito jovial, 

alegre, que transmite 

muita força...”

“D. Yvonne olhou bem 

dentro dos meus olhos e, 

passando uma das mãos 

sobre minha cabeça me 

disse uma porção de coisas 

bonitas...”



� Grandes amigos


