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REVISTA Nº 44 

Dezembro/2018 

 

Professor Francisco 

 
O professor Francisco Alberto da 
Eira nos deixou no último 16 de 
novembro, dois dias antes de 
completar 82 anos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nosso rico convívio começou em 
06/01/2012, quando nos foi 
apresentado pelo nosso diretor 
Clovis Goulart de Medeiros, que o 
conhecera em 14/01/2009 no 
NEUTRA – Núcleo de Estudos 
Universalistas da Terapia 
Apometria – do qual Francisco era 
presidente.  
 
Clovis se entusiasmou com as 
virtudes dessa técnica e em 
fevereiro de 2012 convidamos o 
professor para o primeiro curso de 
formação de apometras no CEAP, 
paralelo ao início dos tratamentos, 
apoiados   por    colaboradores   do 
próprio NEUTRA, até que 
formássemos nossa própria equipe. 
 
O professor, como o chamávamos, 
havia convivido em Porto Alegre 
com Dona Yolanda Azevedo, viúva  
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do Dr. José Lacerda de Azevedo, 
fundador da Apometria, bebendo 
da própria fonte do conhecimento. 
 
Francisco era uma figura humana 
especial: de origem simples e pouca 
escolaridade, superou-se com 
autodidatismo, acabando por 
escrever vários livros sobre 
Apometria, que são referência 
sobre o tema. 

 
Suas aulas eram muito concorridas, 
só neste ano de 2018 tivemos mais 
de cento e cinquenta alunos 
matriculados em duas turmas, sem 
considerar que ele ainda ministrava 
esse curso no próprio NEUTRA e em 
outras instituições. 
 
Tinha muito carinho e paciência 
com os alunos, que ao final das 
aulas ainda o cercavam para bater 
papo ou esclarecer dúvidas 
especificas. 

Em dia separado das aulas montava 
um laboratório para 
aprofundamento dos temas, que 
acabou redundando num livro 
específico. 
 
Era frequentemente convidado a 
entrevistas em programas espiritas 
de rádio para responder a questões 
sobre a Apometria. 
 
Dentre seus conceitos destacam-se 
estes: “a Apometria nos permite 
sempre ousar” e “Apometria é 
amor incondicional em ação”. 
 
Em 2017 nos acompanhou no 1º 
Congresso Internacional de 
Apometria de Caxias do Sul, 
animado com os caminhos que se 
abriram ao longo desses anos, com 
o surgimento de inúmeras 
instituições capacitadas para 
praticarem essa técnica. Lá se 
emocionou ao encontrar alguns de 
seus colegas contemporâneos dos 
primórdios da Apometria no Brasil. 
 

 

 

“Francisco era uma figura 

humana especial: de 

origem simples e pouca 

escolaridade, superou-se 

com autodidatismo, 

acabando por escrever 

vários livros sobre 

Apometria, que são 

referência sobre o tema” 
 

 

 

 

 

 

“Dentre seus conceitos 

destacam-se estes: ‘a 

Apometria nos permite 

sempre ousar’ e 

‘Apometria é amor 

incondicional em ação’” 
 

 

 

 



 

 

3 

Se desde 2012 já tratamos mais de 
treze mil assistidos cadastrados, a 
isso muito devemos ao nosso 
querido professor, graças à 
formação de qualificados 
colaboradores, oriundos das suas 
salas de aula. 
 
Ele era uma prata da casa, figura 
obrigatória em todas as nossas 
festas natalinas, um amigo que 
aprendemos a respeitar e querer 
bem, como se estivesse conosco há 
muitos anos. 
 
Em duas revistas Dinâmica Espirita 
n.os 1 e 31, disponíveis em nosso 
site: www.ceamorepaz.org.br 
encontrarão duas entrevistas que 
ele teve a gentileza de nos 
proporcionar, e que sempre farão 
parte da história do CEAP. 

Nosso professor deixará saudades e 
um exemplo a ser seguido no 
continuo esforço e dedicação para 
a formação de colaboradores na 
divulgação da Apometria e na 
elevação espiritual de seus alunos e 
assistidos. 
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