
Auta de Souza 
  
Auta de Souza nasceu no Estado do Rio Grande do Norte, na pequena cidade de Macaíba, em 
12 de setembro de 1876. Quarta filha do casal Elói Castriciano de Souza e Henriqueta Leopoldina 
Rodrigues de Souza, Auta teve como irmãos mais velhos Henrique Castriciano, Irineu e o Júnior, 
e, como caçula, o João Câncio. Desde a infância Auta estudou as grandes lições do sofrimento 
humano. Sua mãe desencarnou antes que ela completasse três anos de idade; o pai seguiu a 
companheira em 1881, quando Auta tinha, portanto, cinco anos. Os avós maternos de Auta 
recolheram-na e aos seus irmãos, levando-os para Recife, para o “velho sobrado do Arraial”. A 
perda dos pais foi, em parte, suprida pela dedicação da avózinha Dindinha - Dona Silvina de 
Paula Rodrigues. Aos sete anos, com ajuda de um professor particular, ela já sabia ler e escrever, 
e aos 8 anos de idade lia para as crianças pobres, para humildes mulheres do povo e velhos 
escravos. 
Na noite de 15 de fevereiro de 1887 - Auta tinha dez anos - outra tragédia veio trazer nova e 
dura provação para a mais espiritual das poetisas brasileiras: o irmão e grande companheiro de 
todas as horas, Irineu, foi envolvido pelas chamas de uma lamparina de querosene, que 
explodiu. A tragédia foi presenciada por Auta, e o menino desencarnou depois de dezoito horas 
de sofrimento. Essa sucessão de golpes marcou sua alma sensível, caracterizada por uma pureza 
cristalina, uma fé ardente e um profundo sentimento de compaixão pelos humildes, cuja miséria 
tanto a comovia. O sofrimento veio burilar a sua inata sensibilidade, que transbordou em versos 
comovidos e ternos, no cenário desolador do sertão de sua terra. 
Aos doze anos, iniciou seus estudos oficiais no Colégio São Vicente de Paulo. Ali aprendeu o 
idioma francês, o que lhe permitiu ler os mestres da literatura francesa no original. Durante dois 
anos estudou, recitou, versejou, ajudou as irmãs do colégio, e, principalmente, aprimorou sua 
fé, através da leitura constante do evangelho. 
Aos catorze anos, Auta foi acometida pela tuberculose, e, desesperançada pelos médicos do 
Recife sobre doença da jovem, vovó Dindinha retornou com os netos para Macaíba. A grandeza 
de Auta mais uma vez se revelou: mesmo molestada pela doença, Auta escreveu e ensinou às 
crianças as primeiras noções de religião (aulas de catecismo). Todavia, a enfermidade não 
deteve a sua marcha, o que tornou necessária a peregrinação pelas cidades do interior, à 
procura de clima seco, como Angicos, Nova Cruz, etc., mas a doença avançou mais e mais… 
Aos dezessete anos apareceram publicadas suas primeiras poesias, e iniciou-se sua colaboração 
em revistas e jornais do RN, como a primeira mulher poetisa com esse feito, tendo também 
alguns dos seus poemas musicados por cancioneiros populares do RN. Ao longo dessa 
colaboração, ela reuniu suas produções poéticas sob o título inicial de Dhálias, escolhendo 
posteriormente, como título definitivo de Horto, que veio a ser seu único livro, publicado em 
1900, pouco antes da sua morte, com prefácio de Olavo Bilac. 
Em 07 de fevereiro de 1901, aos vinte e quatro anos de idade, Auta de Souza desencarnou em 
Natal, capital do Rio Grande do Norte. 
Veio depois a psicografar diversas mensagens e poemas de amor e luz, através da mediunidade 
de Francisco Cândido Xavier. 
 

Campanha de Fraternidade Auta de Souza 
 
Nympho de Paula Corrêa nasceu em 19 de julho de 1918, em Poconé, Mato Grosso e em 1937 
foi transferido para Campo Grande, onde começou a frequentar a mocidade espírita. 
Oli de Castro, que realizava a então campanha do quilo em Recife, se muda para Campo Grande 
e com a ajuda dos jovens da mocidade espírita, dá continuidade a essa campanha, com a 
participação do jovem Nympho. 
Em abril de 1952, Nympho vai morar em São Paulo capital, e passa a frequentar a Federação 
Espírita do Estado de São Paulo. Ainda na FEESP, diante de todas as dificuldades que a Federação 



enfrentava e com a experiência que adquiriu com a campanha do quilo em Campo Grande, em 
março de 1953, no bairro de Pinheiros, fundou a Campanha Fraternidade. Resolve ir até Pedro 
Leopoldo, para receber orientação sobre a Campanha com Francisco Cândido Xavier, que lhes 
relata que a Campanha tem um grande incentivo do alto, do Dr. Bezerra de Menezes e o amparo 
e orientação de uma jovem, espírito de luz e compaixão, que já trabalhava junto a esse grupo e 
dirigia no plano superior essa atividade. A jovem era Auta de Souza, e, a partir daí, passou a se 
chamar carinhosamente Campanha de Fraternidade Auta de Souza.  
 
Referências Bibliográficas 

1) Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auta de Souza. 1a. ed., São Paulo: IDE, 1976 
2) 54a CONCAFRAS - PSE - Síntese Doutrinária, Castro – PR / Guarulhos-SP, 13 a 16 de 

fevereiro de 2010 
3) Documentário:  Noite Auta -  Céu Risonho. Ficha Técnica; Direção: Ana Laudelina Ferreira 

Gomes; Tempo do filme:  22 minutos; Roteiro: Bernadete Lago; Imagem: Cláudio 
Cavalcanti. 

 
 


