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Estudando O Livro dos Médiuns.

1ª PARTE – Porque estudar O Livro dos Médiuns.

2ª PARTE – Sugestão de como estuda-lo.
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A Codificação Espírita compõe-se de um todo harmonioso
integrado pelas chamadas Obras Básicas, no total de cinco.

A primeira delas – O Livro dos Espíritos, lançada em 18 de abril de
1857 – é bela síntese, em quatro partes, cada uma das quais foi
posteriormente desenvolvida e aprofundada nos demais livros que
integram o chamado Pentateuco Kardequiano.

(Pereira Franco, Divaldo; Philomeno de Miranda, Manoel. Estudando o Livro dos Médiuns (p. 4). Leal Publisher. Edição do
Kindle.)
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PRECISAMOS NOS PREPARAR PARA A TAREFA
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É de O Livro dos Médiuns que nos ocuparemos, por se
constituir ele a base essencial para quantos se interessam pelo
Espiritismo experimental, sejam participantes de reuniões
mediúnicas, nas suas diversas funções, sejam dirigentes de
Casas Espíritas, estudiosos ou divulgadores de um modo
geral.

Pereira Franco, Divaldo; Philomeno de Miranda, Manoel. Estudando o Livro dos Médiuns (p. 4). Leal Publisher.
Edição do Kindle.
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O Codificador reúne o conhecimento paranormal da
Humanidade até sua época, explicando-o à luz da Doutrina
Espírita, para dele extrair ilações morais úteis ao progresso e
indispensáveis ao municiamento de experimentadores e
estudiosos. Os primeiros para que obtenham êxito em suas
atividades e os outros a fim de que possam entender todos os
fatos.

Pereira Franco, Divaldo; Philomeno de Miranda, Manoel. Estudando o Livro dos Médiuns (p. 5). Leal Publisher.
Edição do Kindle.
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Tudo na medida certa, o seu plano é bem claro: partir das
explicações teóricas – classificando, conceituando, analisando
– para as questões práticas, tirando-lhes as consequências
morais. Portanto, se quisermos fazer varredura global da Ciência
Espírita, desde os primórdios, para compreender lhe a evolução,
o melhor método é estudar O Livro dos Médiuns de capa a
capa, nos mínimos detalhes, da forma como foi apresentado.

Pereira Franco, Divaldo; Philomeno de Miranda, Manoel. Estudando o Livro dos Médiuns (p. 5). Leal Publisher.
Edição do Kindle.
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No entanto, temos notado, nos dias atuais, que a maioria dos
que se ocupam com a prática mediúnica não guarda relação
de empatia com O Livro dos Médiuns; poucos o consultam
ou o estudam, incluindo-se entre eles os que sequer o leram
por inteiro ou mesmo parcialmente. As explicações dadas vão
desde o argumento de ser a Obra demasiadamente densa à
posição dos que se confessam desinteressados de investir na
compreensão teórica de gama tão ampla de fenômenos como
aqueles nela contidos, muitos deles, hoje, pouco comuns.

Pereira Franco, Divaldo; Philomeno de Miranda, Manoel. Estudando o Livro dos Médiuns (pp. 5-6). Leal Publisher.
Edição do Kindle.
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(...) Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda
uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo,
deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério
e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra
ciência, ser aprendido a brincar. (...)

Allan Kardec (O Livro dos Médiuns – 62ª edição da FEB – Primeira Parte, Cap. III, Do Método, item 18).
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Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a Doutrina
Espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão
nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens
sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de
firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não
sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori,
levianamente, sem tudo ter visto; que não imprimem a seus
estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento
indispensáveis.

(O Livro dos Espíritos – Introdução VIII)
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Psicologia da Evolução Possível ao Homem – P. D. Ouspensky
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O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe
dá. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma
resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando
propostas ao acaso e à queima-roupa, em meio de uma aluvião de
outras extravagantes? Demais, sucede frequentemente que, por
complexa, uma questão, para ser elucidada, exige a solução
de outras preliminares ou complementares. Quem deseje
tornar-se versado numa ciência tem que a estudar
metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o
encadeamento e o desenvolvimento das ideias.

(O Livro dos Espíritos – Introdução VIII)
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Essa é uma das dificuldades do Espiritismo prático. Nunca,
porém, dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que se
pudesse aprendê-la brincando, o que, aliás, não é possível,
qualquer que seja a ciência. Jamais teremos repetido bastante
que ela demanda estudo assíduo e por vezes muito
prolongado.

(O Livro dos Espíritos – Introdução XII)
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Como pretender-se em algumas horas adquirir a Ciência do
Infinito? Ninguém, pois, se iluda: o estudo do Espiritismo é
imenso; interessa a todas as questões da metafísica e da
ordem social; é um mundo que se abre diante de nós. Será de
admirar que o efetuá-lo demande tempo, muito tempo
mesmo?

(O Livro dos Espíritos – Introdução XIII)
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Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a Doutrina
Espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão
nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens
sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de
firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não
sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori,
levianamente, sem tudo ter visto; que não imprimem a seus
estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento
indispensáveis.

(O Livro dos Espíritos – Introdução VIII)
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Natural é, que entre os que se ocupam com o Espiritismo, o
desejo de poderem pôr-se em comunicação com os Espíritos.
Esta obra se destina a lhes achanar o caminho, levando-os a tirar
proveito dos nossos longos e laboriosos estudos, porquanto
muito falsa ideia formaria aquele que pensasse bastar, para se
considerar perito nesta matéria, saber colocar os dedos sobre
uma mesa, a fim de fazê-la mover-se, ou segurar um lápis, a
fim de escrever.

(O Livro dos Médiuns – Introdução)
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Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as
dificuldades e os desenganos, com que muitos topam na
prática do Espiritismo, se originam da ignorância dos princípios
desta ciência e feliz nos sentimos de haver podido comprovar
que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os
adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e
que à leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-
los.

(O Livro dos Médiuns – Introdução)
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De muitas dificuldades se mostra inçada a prática do Espiritismo
e nem sempre isenta de inconvenientes a que só o estudo sério
e completo pode obviar. Fora, pois, de temer que uma
indicação muito resumida animasse experiências levianamente
tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-
se. Coisas são estas com que não é conveniente, nem prudente,
se brinque e mau serviço acreditamos que prestaríamos, pondo-
as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido
conversar com os mortos. Dirigimo-nos aos que veem no
Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a
gravidade e não fazem das comunicações com o mundo
invisível um passatempo.

(O Livro dos Médiuns – Introdução)
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Mas, a quem quer que deseje tratar seriamente da matéria,
diremos que primeiro leia O Livro dos Espíritos, porque contém
princípios básicos, sem os quais algumas partes deste se
tornariam talvez dificilmente compreensíveis.

(O Livro dos Médiuns – Introdução)
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Allan Kardec foi peremptório ao afirmar que o estudo da teoria
era necessário, a fim de propiciar entendimento adequado do
que se experimenta. Ele afirmou ainda que o estudo de O Livro
dos Espíritos, como embasamento, deveria anteceder o de O
Livro dos Médiuns, sem o que boa parte das instruções
práticas ficaria sem compreensão adequada.

Pereira Franco, Divaldo; Philomeno de Miranda, Manoel. Estudando o Livro dos Médiuns (p. 5). Leal Publisher.
Edição do Kindle.
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392 – Pode contar um médium, de maneira absoluta, com os seus guias espirituais, 
dispensando os estudos?

Os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a
vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos
benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando
méritos novos.
O médium tem obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em
todos os instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá
habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada, cooperando
eficazmente com os Espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade.

(O Consolador – Emmanuel / Francisco Cândido Xavier  – Item 392)
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Todos os médiuns são, incontestavelmente, chamados a servir à
causa do Espiritismo, na medida de suas faculdades, mas bem
poucos há que não se deixem prender nas armadilhas do amor-
próprio. É uma pedra de toque, que raramente deixa de produzir
efeito. Assim é que, sobre cem médiuns, um, se tanto, encontrareis
que, por muito ínfimo que seja, não se tenha julgado, nos
primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas
superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a
essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam
inevitavelmente presas de Espíritos obsessores, que não tardam a
subjugá-los, lisonjeando - lhes o orgulho e apanhando- os pelo seu
fraco.

(O Livro dos Médiuns – Capítulo XXXI – Item XV)
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11.2 Quem são os Médiuns na sua Generalidade

Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do
termo; são almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram,
sobremaneira, o curso das leis divinas, e que resgatam, sob o peso de severos
compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O
seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros
clamorosos. Quase sempre, são Espíritos que tombaram dos cumes sociais, pelos
abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao
orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que
desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas
arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam,
reorganizando, com sacrifícios, tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de
criminosas arbitrariedades e de condenável insânia.

(Livro Emmanuel – Francisco Cândido Xavier / Emmanuel)
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Responsabilidade Mediúnica

Todo o movimento entre as duas esferas de ação deve acontecer suavemente,
como num centro cirúrgico, que o é, de modo a refletir-se na segurança do
atendimento que se opera.

Os círculos mediúnicos sérios, que atraem os Espíritos nobres e encaminham
para os seus serviços aqueles desencarnados que lhes são confiados, não
podem ser resultado de improvisações, mas de superior programação.

(Manoel Philomeno de Miranda / Divaldo Franco, O Reformador, Ano 125, Nº 2144 - Responsabilidade Mediúnica)
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Na oportunidade, sob a direção de José Petitinga, encontrava-me integrado em um
trabalho de fidelidade aos postulados da Doutrina Espírita, no que diz respeito à
fenomenologia mediúnica, sempre susceptível de perturbações, interferências
perniciosas dos espíritos frívolos, assim como dos perversos, de desconsideração aos
ensinamentos do insigne Codificador Allan Kardec.

(Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos – Manoel Philomeno de Miranda / Divaldo Pereira Franco – Capítulo 14 )
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Buscávamos inspirar os grupos mediúnicos ao estudo de O Livro dos Médiuns, esse
manancial de seguras informações em torno das faculdades medianímicas, do seu
exercício, das sessões de desenvolvimento ou educação, das obsessões, etc.

Infelizmente percebíamos um certo rechaço na maioria dos núcleos que se dedicavam à
prática da mediunidade, sob justificativas, as mais infundadas, algumas de caráter
infantil que não ocultavam a indolência, a preguiça mental e o prazer em preservar-se
a ignorância.

Aliás, esse recurso de manter-se no desconhecimento a respeito do que fazem os
indivíduos, constitui um mecanismo psicológico muito hábil, para que possam os
mesmos permanecer no erro, porque o esclarecimento logo os liberta das informações
incorretas, quando não totalmente equivocadas, em que muitos se comprazem,
mantendo as posições de relevo a que se entregam, presunçosos e intolerantes.

(Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos – Manoel Philomeno de Miranda / Divaldo Pereira Franco – Capítulo 14 )
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Vulgarizou-se o costume incorreto de generalizar-se todo e qualquer problema como
de natureza mediúnica, portanto, criando-se o errado conceito de que os enfermos, os
inquietos e portadores de conflitos, de dificuldades econômicas, emocionais,
psíquicas, sociais, ou que vêm experimentando dissabores e desafios não resolvidos,
devem desenvolver a mediunidade, e logo são levados às lamentáveis exibições de
fenômenos nervosos, histéricos, anímicos e, às vezes, mediúnicos atormentados, nuns
produzindo medo irreversível, noutros produzindo hilaridade e em diversos mais,
deslumbramento. Dão a impressão de haver descoberto o fio de Ariadne, da mitologia
grega, que os irá retirar do labirinto, onde nem sequer conseguiram matar o Minotauro,
significando suas aflições e tormentos, nos dédalos por onde deambulam em círculo,
sem encontrar a porta de saída. Adentraram-se, irresponsavelmente, no tremedal e
agora desejam a liberação de forma equivalente, leviana.

(Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos – Manoel Philomeno de Miranda / Divaldo Pereira Franco – Capítulo 14 )
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Nos casos de patologia psicológica ou psiquiátrica, deveremos nos valer dos
conhecimentos específicos na área médica, para que não coloquemos pessoas doentes
nas atividades 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.

(Diretrizes de Segurança Divaldo Pereira Franco e J. Raul Teixeira – Iten 96)
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Médiuns experimentados: a facilidade de execução é uma questão de hábito e
que muitas vezes se adquire em pouco tempo, enquanto que a experiência
resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na
prática do Espiritismo. A experiência dá ao médium o tato necessário para
apreciar a natureza dos Espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as
qualidades boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste
dos Espíritos zombeteiros, que se acobertam com as aparências da verdade.
Facilmente se compreende a importância desta qualidade, sem a qual todas as
outras ficam destituídas de real utilidade. O mal é que muitos médiuns
confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da
organização física. Julgam-se mestres, porque escrevem com facilidade;
repelem todos os conselhos e se tornam presas de Espíritos mentirosos e
hipócritas, que os captam, lisonjeando-lhes o orgulho. (Veja-se, adiante, o
capítulo “Da obsessão”.)
(O Livro dos Médiuns – Iten 192)
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Palavras de Telésforo – Os Mensageiros – Francisco Cândido Xavier / André Luiz

– Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A Comunicação não
comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos
cooperadores incautos. Noutros Ministérios, a designação de trabalhadores define, com
precisão, todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de
trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade.

(Os Mensageiros – André Luiz / Francisco Cândido Xavier – Capítulo 5 – Penúltimo parágrafo )
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