
CLÁUDIA ROSA DE ARRUDA FERREIRA
Nasceu na cidade de São Paulo, no bairro da Bela Vista, no dia 21 de outubro de 1928.

FAMÍLIA – VIDA PESSOAL
Filha, mãe, avó e bisavó. Fez o papel de mãe cuidando da sua mãe, dos seus dois

filhos, dos netos e bisnetos. Todos foram acolhidos por ela em sua casa, dando-lhes amor e
toda a sustentação necessária. Ao lado do marido, que sempre lhe deu apoio incondicional,
jamais  deixou  de  atender  aqueles  que  batessem  à  sua  porta,  necessitados  de  conforto
espiritual e material, a qualquer hora do dia ou da noite. Próximo ao seu desencarne, pediu
ao  seu  filho  que  se  dedicasse  mais  a  Doutrina  Espírita  porque  seria  preparado  pelos
Benfeitores Espirituais para receber uma nova missão. Também solicitou que continuassem
fazendo o Evangelho no Lar na casa das pessoas que ela tinha iniciado este trabalho.

PRORROGAÇÃO DE VIDA.
Por volta de 1960, Cláudia Rosa foi hospitalizada com uma grave hemorragia

interna. Foi desenganada ficando em coma. Depois de três dias acordou, aparentemente bem
melhor,  e  os  médicos  sem  uma  explicação.  Foi  para  Casa,  e  começou  ver  médicos
espirituais tratando dela durante a noite. As entidades fizeram um procedimento cirúrgico e
no dia seguinte ela expeliu a infecção que tinha. O Plano Espiritual veio em seu socorro e
disse que se ela se dedicasse a divulgação da Doutrina Espírita teria uma prorrogação de
vida. Assim, ela fez com muita dignidade, coragem e sobretudo, amor ao próximo.
PINTURA MEDIÚNICA

Levada pelo seu pai, que na época já era espírita, à uma Casa
Espírita, que ainda não adotara como ética o Evangelho de
Jesus, Cláudia Rosa passava mal, chegando algumas vezes a
vomitar. Por orientação espiritual começou a frequentar outra
Casa.  Sua  mediunidade  começou  com  18  anos.  Sentia  a
presença dos espíritos alertando que a Caridade era muito
importante  e  que  ela  deveria  atender  aos  necessitados  a
qualquer  hora  e  gratuitamente.  Ela  colocou  em  prática  o
ensinamento de Jesus: Amar o próximo como a ti  mesmo,
dando  este  exemplo  para  todos  que  tiveram  a  honra  de
conhecê-la.  Durante  73  anos,  Cláudia  Rosa  dedicou-se  a
mediunidade  dentre  os  quais  45  anos  também  a  Pintura
Mediúnica.
A pintura veio dentro de uma prorrogação de vida. Após seis
meses de uma enfermidade muito grave, ela começou a ouvir
vozes  que  diziam  para  pegar  lápis  e  papel,  junto  com  a
orientação para ir estudar na Federação Espírita. Ela tinha a

prática,  mas faltava a teoria.  Um dia lavando a louça ouviu vozes e resolveu obedecer,
sentou-se  a  mesa,  e  inspirada  pelo  "Plano  Espiritual”,  pintou  formas  geométricas.  Em
seguida, foi a uma loja de material de pintura e se deixou guiar para comprar telas e tinta
acrílica. Cláudia Rosa não era artista, mas como instrumento dos pintores espirituais que a
acompanhavam,  se  especializou  em  pintar  com  as  pontas  dos  dedos  telas  floridas  em
diversas cores. A pintura do quadro demora cerca de 15 minutos para ficar pronta, não sendo
do seu conhecimento o que está sendo pintado.  Os  mentores da pintura mediúnica são  o



Aleijadinho (irmão Francisco), Rafael, pintor japonês, pintor chinês, Yta [índia canadense] e
Luiz Gama ,que está na frente das contracapas do livros. 

Enquanto é feita as pinturas pelas Fraternidades Espirituais,
sempre respeitando o livre-arbítrio e o merecimento de cada
um, percorrem o ambiente auxiliando e retirando entidades
que atrapalham o campo vibratório do local. Cláudia Rosa
sempre fez questão de arcar com todas as despesas com telas
e  tintas  dos  quadros,  doando-os  para  que  fossem usados
conforme  o  critério  e  a  necessidade  da  Instituição  que  a
convidara. Sempre deixou claro que não era dona de nada,
mas  foi  autorizada  a  deixar  na  Casa  um  quadro  que  a
princípio tinha sido vendido, mas entre as flores apareceu a
imagem de Jesus Gonçalves, mentor da Casa, e um outro
quadro que ela dedicou ao seu filho. Durante a sua trajetória
pintou muitos quadros que embelezam as paredes da Casa
Espírita – Centro Espírita Jesus Gonçalves, para promover a
proteção e harmonização do ambiente.

DIVULGAÇÃO DA DOUTRINA ESPÍRITA
O total  de  visitas,  em torno de  70  por  ano,  na  cidade  de  São  Paulo,  em eventos,  chá
beneficente, palestras, bazar, chegava a pintar 10 contracapas de livros e 5 quadros. uma
equipe  espiritual  e  trabalhadores  encarnados  auxiliavam  no  trabalho,  doando  fluídos  e
ectoplasma. Nos demais estados a visita era uma vez ao ano. No estado de Minas Gerais, a
visita era nas cidades de Uberaba, Sacramento, Araxá, entre outras. Foram também, ao Rio
de Janeiro, Curitiba-PR. e Brasília-DF.
Não se tem a quantidade de pinturas, mas podemos estimar em cerca de mil quadros e dois mil
livros, aproximadamente. Participava também de Caravanas Fraternas, visitando portadores de
hanseníase em todo o Brasil.  Inicialmente as visitas eram na Colônia de Santo  Ângelo,  no
entorno  de  Mogi  da  Cruzes,  em  seguida  foi  a colônia  de  Padre  Bento  em  Guarulhos.
Posteriormente, um domingo por mês, a visita era no Hospital de Hanseníase Dr.  Francisco
Ribeiro Arantes, fundado em 1932 - Pirapitingui - Itu - SP, e continua até a presente data.



POMADA VOVÔ PEDRO
Sua fórmula foi recebida em 1972, pela psicografia através do médium João Nunes Maia,
em Minas Gerais.  Ao ser perguntado sobre sua identidade, teria respondido Vovô Pedro
dizendo que é preferível que as coisas simples tenham um nome simples. 15 anos depois,
durante uma visita à Biblioteca Publica de São Paulo ao folhear uma enciclopédia, João
Nunes identificou uma figura de Franz Anton Mesmer, médico que viveu no século XVIII e
que estudou o magnetismo animal, o Espírito que lhe transmitira a fórmula. Esta pomada é
usada  em  dermatites,  úlceras,  dores  musculares,  contusões,  entre  outras.  É  distribuída
gratuitamente no Centro Espírita Jesus Gonçalves. 
ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
Mentores: Jesus Gonçalves – Brogotá – Antônio Vitorino – Azevedo Costa – Alfredo Jr. – 
Eurípedes Barsanulfo – Fraternidade Maria de Nazaré – Pai Arruda – Pai Manoelzinho – 
Maria Rosa – Fraternidade Tupi-guarani – Meimei – Bezerra de Meneses.

VIAGEM AO EXTERIOR
Em 2014, o Dr. Júlio Peres, psicólogo clínico de neurociência, do Instituto Brasileiro de
Pesquisa em Neuroimagem Psicofísica reuniu 10 médiuns brasileiros para participarem de
uma  pesquisa  para  estudar  os  fenômenos  da  psicopictografia  (pintura  mediúnica). Os
médiuns eram submetidos ao estudo dentro de um tomógrafo de alta geração e orientados a
fazer  pinturas  mediunizados.  Foi  comprovado que  a  pintura  não passa  pelo  cérebro  do
médium, mas só pelas mãos. Estes estudos foram feitas por cientistas de uma universidade
da  Alemanha,  que  tem  por  objetivo  a  divulgação  da  Doutrina  Espírita  através  da  Arte
Pictórica. Antes de ir para a Alemanha Cláudia Rosa foi duas vezes para a Argentina.
DESENCARNE
Deixou o plano físico no dia 01 de setembro de 2017, prestes a completar 89 anos em plena
atividade mediúnica e com agenda cheia e já programada para as apresentações em todo o
ano de 2018, dentro e fora do Brasil. Todo o trabalho feito pela médium seguia radicalmente
o preceito Espírita da gratuidade. Os livros e os quadros eram vendidos para repor o valor
das telas e tintas utilizadas na apresentação e a casa que lhe acolhia, recebia uma parte do
valor e os livros que tinham a folha de rosto pintados ficavam nas casas espíritas.

Este nobre exemplo de desinteresse e de devotamento será, não temos
dúvida, apreciado e compreendido por todos aqueles cujo concurso ativo
e  incessante  é  conquistado pela  filosofia  regeneradora  por  excelência.
(Kardec, A. Revista Espírita, Maio de 1869, p. 219 – FEB).


