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     Fernando nasceu em São Paulo-Capital, em 08 de 

janeiro de 1959 e desencarnou na mesma cidade em 03-

11-1982. 
     Sua família não era espírita, mas sua irmã Rose 

aceitou o convite de Magda, que foi namorada do 

jovem, para comparecer à reunião pública do Centro 
Espírita “Perseverança”, onde logo ao primeiro contato 

com o médium Eurícledes Formiga já souberam da 

presença do Espírito junto delas. 
     Intermediário entre os Planos Físico e Espiritual, o 

médium foi transmitindo dados pessoais da família que 
lhe eram fornecidos por Fernando numa entrevista 

inicial e, posteriormente, na sessão, psicografou a 

interessante mensagem que segue:      
 

                                           

 

MENSAGEM: - por Eurícledes Formiga 

 
        “Querida maninha Rose(1). 
 Você pede explicação sobre o que me aconteceu. 
Ainda me acho um tanto perplexo, a considerar que deixei você 
praticamente há poucos dias. Não fosse tanta ajuda por parte de muita 
gente nesta noite e eu não teria condições de escrever coisa alguma. 
Primeiro porque não consigo acalmar meu coração como devia, a 
estremecer de tanta saudade. 
 Quando saí a passeio com a tia Ivonete(2), só 
levava alegria e bastante vontade de viver. De repente, aquela 
pancada, como um pesadelo a nos abrir um mundo totalmente 
estranho, como se dormíssemos e passássemos a sonhar, até a 
separação final do corpo pesado. Não sei quem nos socorreu. Vi 



apenas que nos atendiam várias pessoas vestidas de branco, médicos e 
enfermeiras, o que nos fez pensar que estávamos sendo conduzidos 
para um hospital da Terra(1). Só mais tarde vim a saber que já não 
estava mais entre vocês, de corpo e tudo. 
 Ora, não é este o momento(3) de comentarmos 
sombriamente o acontecido. Ninguém vai mudar a nossa situação, 
pelo menos agora. 
 Entre as visitas que recebi, a que mais me comoveu 
foi a de papai Fernando(4)(2) e mamãe Luzinete(5)(2), trazidos por 
Benfeitores que os amparam no local onde se acham também em 
recuperação. Foi um encontro com muita lágrima e muito amor. 
Falamos de você, preocupados com suas reações diante de nossa 
separação. Tudo, no entanto, está ocorrendo bem, graças a Deus. 
 Nossa Magda, a querida Ma(6), procura-me com o 
coração cheio de saudade e de carinho. Venho atendê-la hoje e 
agradecer à menina como me recorda em sua alma. 
 Querida irmã, a moto transportou-me à vida nova, 
como poderia ser usado outro veículo. Já foi dito por um companheiro 
que chegou aqui cavalgando máquina igual, que, chegando a hora, 
você vem até dormindo. Assim, longe a idéia de andar condenando 
quem quer que seja por fatos dessa natureza(3). 
 O sentido desta cartinha é mais confortar do que 
mesmo esclarecer dúvidas que não resistem ao bom senso. 
 Termino, por hora, com um beijo de profunda 
afeição para você e Magda, que estarão sempre dentro de mim, no 
melhor lugar do meu coração. 
                                                                                       Fernando 
                                                               Fernando Augusto Meirinho Júnior” 
                                                                                      20-12-1982  
 
 

 



(1) Rose, Rosimeire Meirinho, 25 anos, irmã.    

(2) tia Ivonete – Maria Ivonete Lira, tia do comunicante, também desencarnada 

no acidente. 
(3) Ora, não é este o momento... – Segundo a família, esta era expressão muito 

utilizada por Fernando. 

(4) papai Fernando – Fernando Augusto Meirinho, desencarnado em 03 de 
fevereiro de 1982, de enfarte do miocárdio.  

(5) mamãe Luzinete – Luzinete Lira Meirinho, desencarnada na mesma data do 

marido, de câncer. 
(6) a querida Ma – Magda Murr, namorada de Fernando. 

 

Obs: Talvez por causar estranheza o fato desta comunicação ter vindo em tão 
curto espaço de tempo da partida do jovem para o Plano Espiritual, o médium 

nos informa que, através da vidência, ele vê que Espíritos nessa situação são 

trazidos amparados por Benfeitores Espirituais à reunião e por eles são ajudados 

a escrever aos familiares queridos(4). 
    
Do livro Motoqueiros no além, de Espíritos diversos, por Eduardo Carvalho Monteiro – IDE – Instituto de 
Difusão Espírita – Araras-SP. 
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Nota do Limiar Espírita: 
 
(1) Não sei quem nos socorreu. Vi apenas que nos atendiam várias 
pessoas vestidas de branco, médicos e enfermeiras, o que nos fez 
pensar que estávamos sendo conduzidos para um hospital da Terra. 
        Ninguém ficará sem amparo ou socorro, por parte de parentes, 
amigos ou mesmo desconhecidos. Sempre haverá alguém incumbido 
da missão de providenciar o desligamento dos laços que unem o corpo 
ao espírito, a fim de que este possa ser conduzido ao seu local de 
restabelecimento. 
 
(2) Fernando e Luzinete  



       Fernando Augusto Meirinho e Luzinete Lira Meirinho, os pais do 
comunicante, faleceram exatos “9” meses antes de sua morte. 
 
(3) ...chegando a hora, você vem até dormindo. Assim, longe a idéia de 
andar condenando quem quer que seja por fatos dessa natureza. 
     Os espíritos afirmam que: “A fatalidade, verdadeiramente, não 
consiste senão na hora em que deveis aparecer e desaparecer deste 
mundo”. E dizem mais: “Quando esse momento chega, seja por um 
meio ou por outro, não podeis dele vos livrar”. “...Quando é chegada a 
tua hora de partir, nada pode subtrair-te dela”. 
 
(4) Na questão referente ao tempo em que o espírito estará em 
condições de oferecer informações a seu respeito ou referir-se aos 
acontecimentos que o levaram a partir, não há propriamente um 
período previamente conhecido ou mesmo uma regra determinante, o 
que dependerá, sempre, de cada caso. Contudo, de fato, há que ser 
considerado o curto lapso de tempo decorrido entre o seu falecimento 
e a primeira comunicação, ocorrida após 47 dias de seu desenlace. 
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