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DIRETRIZES DE SEGURANÇA 
 

de DIVALDO P. FRANCO  e J. RAUL TEIXEIRA 

 
A presente obra, que reúne psicografias dos dois autores e médiuns, está dividida 
em 11 partes, subdivididas em 104 capítulos, que referem assuntos do teor de: 
 

MEDIUNIDADE - QUAL A FINALIDADE DA MEDIUNIDADE NA TERRA? - TEM O MÉDIUM INCONSCIENTE 
RESPONSABILIDADE PELO QUE OCORRA DURANTE AS COMUNICAÇÕES? -  GRUPO MEDIÚNICO - 
QUAL O OBJECTIVO DE UMA SESSÃO MEDIÚNICA? - QUAIS SERIAM AS ETAPAS A SEREM 
PERCORRIDAS PELO MÉDIUM NA SUA EDUCAÇÃO MEDIÚNICA? – COMUNICAÇÕES – 
DOUTRINAÇÃO – MENTORES - A COMUNICAÇÃO DE UM MENTOR É INDISCUTÍVEL? SE HOUVER 
DÚVIDA, O ESPÍRITO PODE SER INTERPELADO? – PASSES - OS ESPÍRITOS PODERÃO APLICAR 
DIRECTAMENTE UM PASSE E, NESTE CASO, NÃO PODERÍAMOS CHAMAR ESSA INTERVENÇÃO DE 
PASSE ESPIRITUAL? - QUANDO É NECESSÁRIA OU DESACONSELHÁVEL, DURANTE O PASSE, A 
MANIFESTAÇÃO PSICOFÓNICA? – ALIMENTAÇÃO - ESTUDOS, PARTICIPAÇÃO, RECEITUÁRIO - 
ESCOLHOS DA MEDIUNIDADE - USOS E COSTUMES - AS CORES DAS ROUPAS QUE OS MÉDIUNS 
ESTEJAM USANDO, INTERFEREM NA QUALIDADE DO FENÓMENO MEDIÚNICO?  

 
Apresentamos seguidamente as transcrições que nos parecem exemplares sobre o 
estilo do autor e a sua abordagem dos temas. 
As primeiras relatam a sociedade actual e os objectivos do livro, enquanto as 
seguintes reflectem o nosso dedilhar pela obra:  
 

- «O homem moderno vive massificado por expressiva soma de informações que 
não consegue digerir emocionalmente. Têm preferência as notícias que o 
agridem, atingindo-lhe o sentimento e perturbando-lhe a razão, graças à 
violência em alucinação e ao sexo em desgoverno, exibindo os mitos do prazer 
e do triunfo; como se a criatura fosse apenas um ser fisiológico, dirigido pela 
sensação. 
«Esmaecem a cultura e a ética no universo da actualidade comportamental, 
enquanto o despautério propõe modelos psicológicos alienados que passam a 
conduzir a mole que os alimenta e os atende com paixão […] As conquistas 
científicas beneficiam as elites, enquanto o indivíduo, esquecido, encharca-se 
de rebeldia, contaminado pela desesperação que campeia. 
«Há também, inegavelmente, homens que são extraordinários exemplos de 
amor e de abnegação, como Instituições de beneficência e dignificação 
humana, de solidariedade e de progresso, quais florações de bênçãos nas 
terras áridas dos sentimentos individuais e colectivos. 
«Assim considerando, saudamos, neste pequeno livro, o esforço conjugado de 
dois obreiros do Cristo, interessados em esclarecer os companheiros da marcha 
evolutiva, em torno da vida e da sua finalidade, dos fenómenos existenciais e 
da morte física, da para- normalidade e da sobrevivência do Espírito, da 
obsessão e do serviço ao bem, nos encontros fraternos de estudos espíritas […] 
Não são conceitos novos, nem trazem nada de original, porquanto a Doutrina 
Espírita os explicita com admirável claridade, mas constituem uma contribuição 
louvável e prática para quem deseja uma vida pautada nas directrizes da sadia 
moral e do bom-tom […] 
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Exortando ao Senhor que a todos nos abençoe, formulamos votos de paz e 
plenitude para os nossos caros leitores - Joanna de Ângelis» 

 

- «Senhor, que farei para conseguir a vida eterna?, perguntou-Lhe o intérprete 
da lei, desejando obter a preciosa orientação. 
«- Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? indagaram 
os Discípulos, que com Ele desciam do Tabor, após, expressiva demonstração 
da imortalidade gloriosa […] 
«Essas e muitas outras questões foram respondidas pelo Mestre, buscando 
atender cada qual, de acordo com a necessidade e o entendimento dos 
questionadores […] 
Entretanto, Jesus, por Sua vez, indagou […] Que queres que eu te faça? 
«E ensinou a importância de que tenhamos superiores e claros objectivos, em 
nossa fé, quando nos dirijamos às Supremas Fontes da Vida. Perguntas, 
profundas ou simples, compuseram a pauta de formidáveis ocasiões de 
aprendizado feliz, ao longo de todo o Evangelho de Jesus Cristo. 
«Desse modo, quando, no Movimento Espírita, vemos os irmãos das lides terrenas 
se encontrarem para o estudo e, dentro dele, dedicarem algum tempo para 
dissiparem dúvidas, de modo honesto e salutar, vibramos com a possibilidade 
de que tais questões e suas respectivas respostas, apareçam documentadas 
para a elucidação de muitos, em torno de diversos pontos da doutrina 
veneranda do Espiritismo. 
Louvamos ao Senhor, frente a esse pequeno trabalho, que, com certeza, se não 
representa novidade no contexto espírita, será segura directriz, para tantos que 
anseiam por entender melhor ou ampliar reflexões e conhecimentos sobre a 
prática espiritista.  
«Certo da bênção do Excelente Mestre para este singelo livro, anelamos por 
prosseguir estudando e avançando a serviço da Seara do Bem, na qual nos 
encontramos engajados, pela misericórdia de nosso Pai – Camilo» 
 

- «À hora da reunião, devem-se manter, além das atitudes sociais do equilíbrio, a 
serenidade, um estado de paz interior compatível com as necessidades do 
processo de sintonia, sem o que, quaisquer tentames neste campo redundarão 
inócuos, senão negativos. 
«Depois da reunião é necessário manter-se o mesmo ambiente agradável, 
porque, à hora em que cessam os labores da incorporação, ou da psicografia, 
o fenómeno objectivo externo, em si, não cessam os trabalhos mediúnicos no 
mundo espiritual» 

 

- «É na educação mediúnica na educação doutrinária espírita, que vamos nos 
apercebendo de como somos, do modo como agimos e daquilo que é 
necessário ao desempenho feliz da mediunidade. Começaremos por dar 
menos vazão aos aspectos do reflexo negativo do passado, dos que possam 
empanar a expressão mediúnica; e, aos reflexos positivos, porque fazem parte 
do conjunto de experiências nobres, deixaremos que se intensifiquem em nossa 
vida, porque o nosso aprendizado actual é feito por sobre registos de passagens 
próximas ou distantes, permitindo que as conquistas se incorporem ao nosso 
património espiritual. 
«Com a prática da auto-análise, do autoconhecimento, evitaremos que se 
insurja a apavorante sombra da desproporcional interferência anímica que 
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nada mais é do que o exacerbamento de certos reflexos que permitem a 
eclosão da própria personalidade ou de personalidades vividas no passado. 
«Valorizemos, então, a influência dos reflexos passados em nossa actuação 
mediúnica, quando os mesmos forem positivos e expressivos, capazes de nos 
conduzir para o enobrecimento espiritual» 
 

- «Nos casos de epilepsias, tudo nos leva a crer que as entidades credoras em se 
aproximando do devedor, directamente, ou por meio de seu pensamento, 
promovem como que um acordo da culpa, e ele mergulha, então, no 
chamado transe epiléptico. Nesse particular do transe, por acção de espíritos, 
encontramos correspondentes com o processo mediúnico, porque não deixam 
de ser, esses indivíduos, médiuns enfermos, desequilibrados, apresentando, por 
isso, uma expressão mediúnica atormentada, doente. Convenhamos que o 
exame da doutrina espírita, com relação a esses diversos casos, nos dará 
gradativamente as dimensões para que saibamos avaliar, analisar os problemas 
de enfermidades psicopatológicas, tais como as que acompanham a 
esquizofrenia, que é esse conjunto de tormentos, de perturbações, de doenças 
que verdadeiramente não têm uma etiologia definida. 
«Nos casos de patologia psicológica ou psiquiátrica, deveremos nos valer dos 
conhecimentos específicos na área médica, para que não coloquemos 
pessoas doentes nas actividades mediúnicas, o que seria um desastre. Muitas 
pessoas se mostram com diversas síndromes e sintomas de problemas, psíquicos, 
quando a invigilância e o desconhecimento espírita de alguns podem afirmar 
que é mediunidade e levar a criatura para o exercício mediúnico. Esses graves 
equívocos determinarão graves ocorrências»  

 
 
 

 
 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA 
 

E BOAS FÉRIAS! 
 
 

O Livro em Destaque a partir do dia 01 de Setembro será: 
 
 

REVISTA ESPÍRITA – artigos / Allan Kardec 


