
Autismo,
um olhar espiritual

Sônia Porfiro



01

“O princípio da
reencarnação é
uma consequência
necessária da lei de
progresso”

ALLAN KARDEC
Livro | A Gênese - Cap. reencarnações
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"Reencarnação é, por
excelência, processo
renovador”. [...] um
mecanismo que propicia
constante
aperfeiçoamento em toda
vestidura biopsicologica
do ser."

JORGE ANDREA
Livro | Os Segredos do Espírito



Almas Humanas
"Tem fundamento a opinião
segundo a qual os cretinos e os
idiotas teriam almas de natureza
inferior?

-"Não, eles tem almas humanas,
muitas vezes mais inteligentes do
que pensais, mas sofrem da
insuficiência dos meios de que
dispõem para se comunicar, da
mesma forma que o mudo sofre
por não poder falar."
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ALLAN KARDEC
Livro | L.E. Questão 371 
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“A mente é o
espelho da vida em
toda parte.”

EMMANUEL
Livro | Pensamento e Vida



05 A “gênese do autismo teria
de ser buscada , nas suas
origens mais remotas.[...]
não um castigo, mas um
instrumento de correção e
ajuste da consciência ética
fustigada pelo
arrependimento ou
remorso, desejosa de se
pacificar”.

HERMÍNIO C. MIRANDA
Livro | Autismo: uma leitura espiritual



06 ”Há muitos Espíritos, que
buscaram na alienação
mental, como o autismo,
fugir às suas vítimas e
apagar as lembranças que
o acicatam. Produzindo
um mundo interior
agitado, ante a uma
exteriorização apática,
quase sem vida.  ... >>>

BEZERRA DE MENEZES
Livro | Loucura e Obsessão - Cap. Fenômeno auto-obsessivo
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>>> ... O modelador
biológico imprime,
automaticamente nas
delicadas engrenagem do
cérebro e do sistema
nervoso, o que de que
necessita para progredir:
asas para liberdade ou
grades para reeducação”.

BEZERRA DE MENEZES
Livro | Loucura e Obsessão - Cap. Fenômeno auto-obsessivo
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“Da mesma forma que a
culpa edificou a prisão sem
grades do remorso em
desconcerto,
o desejo de recuperação
rompe as amarras da
prisão que o retém no
presídio celular.”

DE MENEZES, B. / MIRANDA, M.P.
Livro | Loucura e Obsessão - Cap. O despertar de Anderson
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“É preciso que alguma
coisa nos prenda no
mundo, porque se não,
perdemos a vontade de
permanecer no corpo.”

CHICO XAVIER
Livro | À sombra do abcateiro



Como se traduz o
autismo em uma
encarnação

Sônia Porfiro



10 “A recordação dessa ou
daquela falta grave,
mormente daquelas que
jazem recalcadas no
espírito, sem que o
desabafo e a corrigenda
funcionem por válvulas de
alívio às chagas ocultas do
arrependimento, cria na
mente um estado anômalo
que podemos classificar de
zona de remorso”

ANDRÉ LUIZ
Livro | Evolução em dois mundos



11 O “remorso consequente,
mesmo o que irrompe, de
modo inconsciente, o
desequilíbrio interno,
desestruturando o corpo sutil
ou perispírito. Surgem, então,
as distonias diversas desses
envoltórios sutis, e as
sinergias, desarticuladas
entre eles e o corpo físico,
adulteram as trocas vitais do
organismo e provocam a
ruptura da harmonia celular.”

MARLENE NOBRE
Livro | A alma da matéria



12 “Na câmara uterina, o reflexo
dominante de nossa
individualidade impressiona a
chapa fetal ou o conjunto de
princípios germinativos que
nos forjam os alicerces do
novo instrumento físico[...]
Os problemas da
hereditariedade, em razão
disso, descendem, de forma
geral, dos reflexos mentais
que nos sejam próprios.”

EMMANUEL
Livro | Pensamento e Vida - "O berço"
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“Com isso, o indivíduo vem
com sequelas, seja pela má-
formação embrionária ou
genética, seja pela
interferência do espírito
reencarnante – e ele
frequentemente interfere –
na genética herdada."

MARLENE NOBRE
Livro | A alma da matéria



“Todo berço de
ontem retrata o
ontem que
passou.”
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EMMANUEL
Livro | Pensamento e Vida



15 "O planejamento
reencarnatório é o mesmo
para todos os Espíritos?"
Não. “Entre ambas as classes,
[...] contamos com milhões de
Espíritos medianos na
evolução, portadores de
créditos apreciáveis e dívidas
numerosas, cuja
reencarnação exige cautela
de preparo e esmero de
previsão.”

ANDRÉ LUIZ
Livro | Evolução em dois mundos
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YVONNE A. PEREIRA 
Livro | Memórias de um suicída

Relações Familiares
Espíritos estranhos
Fora do círculo familiar

Afeições do passado
Para ajudá-lo na expiação

Inimigos
Os mais dolorosos



“Família, encontro
para a cura através
do amor.”
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ALBERTO ALMEIDA
 Palestra | Perguntas e respostas
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“Aqueles que estão
envolvidos com o autista
estão de uma certa forma na
posição de medicamentos
que favorecerão aquele
espirito no seu processo de
retorno a sua realidade”.

ALBERTO ALMEIDA
Palestra ! Perguntas e respostas



19 A conversação edificante, a
paciência e a bondade para
com os autistas, em qualquer
grau que a problemática se
apresente, os passes de
transmissão de energias, as
atividades de desobsessão,
porque invariavelmente
ocorrem também esses
fenômenos, são os melhores
instrumentos de auxílio em
seu benefício.”

JOANNA D'ÂNGELIS
Livro | Espelhos da alma: uma jornada terapêutica



20 "O autismo também é um
processo de terapia para os
Espírito. [...] Sem
negligenciarmos todos os
tratamentos e intervenções
que necessitarem serem
feitos. Ver a proposta espírita,
portanto, quando ela olha o
corpo e nos leva a entender
que precisamos ver, enxergar
a alma...”.

ALBERTO ALMEIDA
Palestra | Para que a doença mental
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“aspectos esclarecedores
sobre os efeitos do Evangelho
de Jesus à luz dos temas
doutrinários, na constituição
perispiritual e física da
criança e do jovem. Bem
como, também os aspectos
morais e ressonância na
evolução do espírito.”

LÚCIO DE ABREU
Livro | Evagelização no mais além

Bezerra de Menezes discorre
sobre a importância da
evangelização como terapia:



“Tocai o
sofrimento, mas
deixai ser tocado
por ele.”
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YVONNE A. PEREIRA
Mensagem  psicofônica


