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Este livro nasceu de várias solicitações ao longo dos últimos 10 
anos de trabalhos com Apometria dentro de um terreiro de Umban-
da. Muitos nos pedem que escrevamos um “roteiro” básico com a 
nossa metodologia de trabalho, aplicada no Grupo de Umbanda 
Triângulo da Fraternidade. 

Com o engajamento dos médiuns nos estudos de casos, realiza-
mos um seminário sobre Apometria, evento que reforçou nossa dispo-
sição de realizar este projeto. 

Nada mais natural, então, por dentro do processo que estamos 
vivenciando de registro etnográfico dos nossos usos e costumes rito-
li túrgicos, que déssemos o devido valor a esta causa, referente à nossa 
prática apométrica, escrevendo-a e publicando-a. 

Que todos que lerem esta singela obra encontrem referências de 
que a Apometria é mais uma ferramenta de trabalho que pode aju-
dar a humanidade a mudar o seu padrão vibratório para melhor, se 
associada às atitudes dignas do médium, de bom caráter, integridade 
 moral e ética, de procurar fazer aos outros o que gostaria que fizessem 
a si mesmo e de buscar incessantemente amar ao próximo de maneira 
incondicional, independentemente de raça, opção sexual, condição 
econômica, rótulo religioso, credo, culto ou doutrina particularizada. 
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Regra de ouro da Apometria

Como fundamento de todo este trabalho – como, de resto, 
de todo trabalho espiritual – deve estar o AMOR. Ele é o alicerce. 
Sempre! 

Durante o ano de 1965, esteve em Porto Alegre um psiquis-
ta porto-riquenho chamado Luiz Rodrigues, que realizou palestra 
no Hospital Espírita de Porto Alegre, demonstrando uma técnica 
que vinha empregando nos enfermos em geral, obtendo resultados 
satisfatórios. Denominada Hipnometria, essa técnica foi defendida 
no VI Congresso Espírita Pan-Americano, em 1963, na cidade de 
Buenos Aires, e consistia na aplicação de pulsos magnéticos concen-
trados e progressivos no corpo Astral do paciente, ao mesmo tempo 
em que, por sugestão, comandava o seu afastamento. 

O Sr. Luiz Rodrigues era um investigador, não era espírita e 
tampouco médico, mas trouxe possibilidades novas e um imenso 
campo para experimentações, se conduzidas com métodos objetivos 
e sistemáticos. 
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NOrberto peixoto

Imediatamente, o Dr. José Lacerda testou a metodologia com 
dona Yolanda, sua esposa e médium de grande sensibilidade. Uti-
lizando uma criteriosa metodologia, aliada à sua sólida formação 
doutrinária e à observação constante dos fenômenos, aprimorou so-
lidamente a técnica inicial (Hipnometria), designando-a por “Apo-
metria”. Identificou-se, na época, um grande complexo hospitalar 
na dimensão espiritual, denominado Hospital Amor e Caridade, de 
onde partiam o auxílio e a cobertura aos trabalhos assistenciais diri-
gidos por ele, para sanar os “distúrbios espirituais”. 

Dr. Lacerda, formado em Medicina, foi cirurgião geral, gine-
cologista e clínico geral. Exerceu ainda o magistério, disciplina de 
Física. Era também formado em História Natural e Belas Artes. De-
senvolveu e fundamentou cientificamente a Apometria e a criação 
da Casa do Jardim – instituição espírita assistencial. 

A Apometria está desenvolvida e fundamentada na obra básica: 
Espírito e Matéria: novos horizontes para a medicina. Em Energia e 
Espírito, formulou novos e importantes conceitos e teorias sobre es-
pírito-energia e espaço-tempo. Não considerava o Espiritismo ape-
nas uma religião, mas uma realidade cósmica, uma ciência e filosofia. 
Para ele, o codificador do Espiritismo – Allan Kardec – estabeleceu 
uma ponte entre dois universos e possibilitou o estudo e o melhor 
entendimento do homem no seu duplo aspecto espírito/matéria. As 
leis foram reveladas, iluminando o “Conhece-te a ti mesmo”. No-
vas concepções nasceram e os ensinamentos evangélicos “deixaram 
a poeira dos altares para se transformarem em Filosofia de Vida”. 
Tinha uma visão larga e liberal, aceitando todas as ferramentas de 
trabalho comprometidas com o amor e a verdade, úteis à caridade.

A Apometria, usada com amor e por amor, serve gratuitamente a 
quantos dela necessitam, não importando se os trabalhadores ou aten-
didos são espíritas, umbandistas, teosofistas, esotéricos, maçons etc. 


