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Lamartine Palhano Júnior

Personalidades do espiritismo

D
edicado pesquisador da fenomenologia espírita no 

Brasil, Lamartine Palhano Júnior nasceu na cidade de 

Coronel Fabriciano, no estado de Minas Gerais, em 15 de 

dezembro de 1946. Ainda criança mudou-se com os pais para 

Vitória, no Espírito Santo.

Graduou-se em Farmácia e Bioquímica. Obteve o título de 

mestrado na área de bacteriologia pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, onde também defendeu o título de doutorado, no 

Instituto de Microbiologia.

Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), realizou seus trabalhos 

científicos no campo da bacteriologia da tuberculose. Por 

meio dessas pesquisas, publicou inúmeros artigos em revistas 

científicas internacionais e se apresentou em alguns congressos 

internacionais. Lecionou microbiologia na Universidade do 

Estado do Espírito Santo e patologia na Universidade Federal do 

Espírito Santo.

Por: Monica Viana
Socióloga, Tradutora e aluna da Seara Bendita.

Diagramação: Joaquim Roddil

Foi participante ativo do movimento espírita desde a juventude 

como colaborador do Departamento de Infância e Juventude da 

Federação Espírita do Estado do Espírito Santo (FEEES), em 

Vitória.

Contribuiu para o movimento espírita nas áreas de 

pesquisas científicas no campo mediúnico, publicação de livros, 

apresentação em palestras, cursos e treinamentos.

Aos 19 anos, atuou como diretor de doutrina na Federação 

Espírita do Estado do Espírito Santo (FEEES), no período de 1965 

a 1967, e foi sócio fundador da Casa Espírita Cristã (Vila Velha-

ES), em 1969, instituições nas quais iniciou suas pesquisas 

mediúnicas.

Posteriormente fundou e dirigiu duas instituições que se 

tornaram marco da pesquisa espírita no Brasil: a Fundação 

Espírito-Santense de Pesquisa Espírita (FESPE), de 1991 até 

1997, e o CIPES (Círculo de Pesquisa Espírita) de 1997 a 2000.

A técnica desenvolvida por ele, denominada “varredura 

medianímica” é conhecida e aplicada por diversos grupos 

mediúnicos. Suas experiências evocavam pessoas falecidas por 

meio da varredura medianímica, avaliavam sua eficácia, vantagens 

e dificuldades práticas. A técnica consiste em vasculhar um alvo 

Estudioso incansável, contribuiu para o Movimento Espírita  

nas áreas de pesquisas científicas no campo mediúnico,  

publicação de livros, apresentação em palestras, cursos e treinamentos.
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psíquico no campo de irradiação mental, fazendo uma analogia 

com a ação de um radar que emite ondas e detecta objetos. As 

etapas desse processo são prece, irradiações, transe canalizado 

e registro das percepções.

Sua produção editorial espírita conta com mais de 40 

publicações dentre livros infantis, infanto-juvenis, análise de 

estudos bíblicos à luz do Espiritismo, biográficos dedicados 

a vultos célebres para a preservação da memória espírita, 

dicionários (léxico kardequiano e dicionário de filosofia espírita), 

científicos (experimentação mediúnica e outros), literatura de 

ficção, como o romance sobre o missionário José de Anchieta, 

alguns ensaios doutrinários e obras que se destinam à divulgação 

do Espiritismo para o público em geral.

Esses conhecimentos científicos, didáticos e pedagógicos 

têm sido úteis na pesquisa e na divulgação da Doutrina Espírita.

O Livro da Prece, por exemplo, é o relato das experiências 

realizadas nos laboratórios do CIPES (Círculo de Pesquisa Espírita) 

tendo por objetivo explicar e comprovar a ação da prece a partir 

dos estudos de Allan Kardec, revisando a literatura especializada e 

descrevendo as experiências realizadas, confirmando a eficácia da 

prece, e apresentando condições para torná-la ainda mais eficaz.

Já no seu livro Laudos Espíritas da Loucura, o Espiritismo 

oferece uma contribuição inestimável ao estudo e à terapia dos 

desequilíbrios psíquicos e comportamentais e nele o autor narra 

a atividade de um grupo de nove médiuns, sob a orientação 

espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, dedicados a aliviar o 

sofrimento e a curar doentes com distúrbios mentais, por meio 

de uma técnica inédita.

Em Transe e Mediunidade, Palhano parte de Kardec e 

aprofunda o estudo sobre a comunicação entre os planos físico e 

espiritual, com a análise apurada dos vários tipos de intercâmbio. 

A aplicabilidade é o foco dessa obra, que contribui para o 

autoaperfeiçoamento dos espíritas.

Palhano Jr. desencarnou em 14 de novembro de 2000, na 

cidade de Vitória-ES, aos 54 anos, deixando extensa e valiosa 

contribuição para a pesquisa científica espírita.
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