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A REUNIÃO DE 
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MEDIÚNICO OU DE 
DESOBSESSÃO 



A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO OU DE DESOBSESSÃO 
Estamos estudando textos, 
didaticamente agrupados, de três 
Mensagens de Manoel Philomeno de 
Miranda, psicografia de Divaldo 
Franco: Enfermagem espiritual 
Libertadora do Livro Temas da Vida e 
da Morte, Sessões espíritas 
mediúnicas do livro Reencontro com a 
Vida, e Responsabilidade Mediúnica 
publicada em Reformador.



COMO DEVE SE 
COMPORTAR A 

EQUIPE ENCARNADA

A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 



COMO DEVE SE COMPORTAR A 
EQUIPE ENCARNADA

[...] “Formada por um grupamento 
de pessoas responsáveis e 
conscientes do que deverão 
realizar, receberam preparação 
anterior, de modo a 
corresponderem aos misteres a 
que todos são convocados para 
exercer, no santificado lugar em 
que se programa a sua execução.”



COMO DEVE SE COMPORTAR A 
EQUIPE ENCARNADA

“[...] cabe aos membros reencarnados 
as responsabilidades e ações bem 
definidas, para que o conjunto se 
movimente em harmonia e as 
comunicações fluam com facilidade e 
equilíbrio.”
“Todo o conjunto é resultado de 
interdependência de um como do outro 
segmento, formando um todo 
harmônico.”



COMO DEVE SE COMPORTAR A 
EQUIPE ENCARNADA

[...] “Conduzir-se com disciplina 
moral, no dia a dia da 
existência, é um item exigível a 
todos os membros da grei, a fim 
de que a amizade, o respeito e o 
apoio dos Benfeitores auxiliem-
nos na conquista de si 
mesmos.”



COMO DEVE SE COMPORTAR A 
EQUIPE ENCARNADA

“Numa reunião mediúnica séria, não há 
lugar para dissimulações, ressentimentos, 
antipatias, censuras, porque todos os 
elementos que a constituem têm caráter 
vibratório, dando lugar a sintonias 
compatíveis com a carga emocional de cada 
onda mental emitida.”
“Desse modo, não há porque alguém 
preocupar-se em enganar o outro, 
porquanto, se o fizer, a problemática 
somente a ele próprio perturbará.”



COMO DEVE SE COMPORTAR A 
EQUIPE ENCARNADA

[...]“Nunca permitir-se adormecer 
durante a reunião, sob qualquer 
justificativa em que o fenômeno 
se lhe apresente, porque esse 
comportamento gera dificuldades 
para o conjunto, sendo 
lamentável essa 
autopermissão...”



COMO DEVE SE COMPORTAR A 
EQUIPE ENCARNADA

[...]“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.”



COMO DEVE SE COMPORTAR A 
EQUIPE ENCARNADA

[...]“Os membros que os 
constituem estarão sempre 
atentos aos compromissos 
assumidos, de forma que possam 
cooperar com os Mentores em 
qualquer momento que se faça 
necessário, mesmo fora do dia e 
horário estabelecidos.”



COMO DEVE SE COMPORTAR A 
EQUIPE ENCARNADA

[...]“Pontualidade de todos na 
freqüência, cometimento de 
conduta no ambiente, unção 
durante os trabalhos e alegria por 
encontrar-se a serviço de Jesus, 
são requisitos indispensáveis para 
os resultados felizes de uma 
reunião mediúnica séria à luz do 
Espiritismo.”



COMO DEVE SE COMPORTAR A 
EQUIPE ENCARNADA

[...]“Organizada a tarefa e 
estabelecidos os parâmetros de 
ação, espera-se que a equipe de 
colaboradores encarnados 
encontre-se igualmente 
sintonizada com a atividade, a 
fim de ser conseguido o êxito 
anelado.”



COMO OS MÉDIUNS 
DEVEM SE 

COMPORTAR

A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 



COMO OS MÉDIUNS DEVEM SE 
COMPORTAR

“Aos médiuns é imprescindível a 
serenidade interior, a fim de poderem 
captar os conteúdos das comunicações e 
as emoções dos convidados espirituais ao 
tratamento de que necessitam.”
“A mente equilibrada, as emoções sob 
controle, o silêncio íntimo, facultam o 
perfeito registro das mensagens de que 
são portadores, contribuindo eficazmente 
para a catarse das aflições dos seus 
agentes.”



COMO OS MÉDIUNS DEVEM SE 
COMPORTAR

“O médium sabe que a faculdade é 
orgânica, mantendo-se em clima de paz 
sempre que possível, não apenas nos 
dias e nas horas reservadas para as 
tarefas especiais de natureza socorrista, 
porquanto Espíritos ociosos, vingadores, 
insensatos que envolvem o planeta 
encontram-se de plantão para gerar 
dificuldades e estabelecer conflitos entre 
as criaturas invigilantes.”



COMO OS MÉDIUNS DEVEM SE 
COMPORTAR

“Por outro lado, o exercício da 
caridade no comportamento normal, o 
estudo contínuo da Doutrina e a 
serenidade moral, são-lhe de grande 
valia, porque atraem os Espíritos 
nobres que anelam por criar uma nova 
mentalidade entre as 
criaturas terrestres, superando as 
perturbações ora vigentes no planeta.”



COMO OS MÉDIUNS DEVEM SE 
COMPORTAR

“Não é, porém, responsável 
somente o medianeiro, embora 
grande parte dos resultados 
dependam da sua atuação 
dignificadora, o que lhe constituirá 
sempre motivo de bem-estar e de 
felicidade, por descobrir-se como 
instrumento do amor a serviço de 
Jesus entre os seus irmãos.”



COMO OS MÉDIUNS DEVEM SE 
COMPORTAR

“[...] cada médium responsável e 
consciente do trabalho que lhe diz 
respeito, faz-se maleável às 
comunicações, porque sintonizado 
com os diretores espirituais, eles 
intuem-lhe a maneira como comportar-
se, superando conflitos íntimos, idéias 
perturbadoras e hábitos mórbidos que 
lhes constituem verdadeiros 
tormentos.”



COMO OS MÉDIUNS DEVEM SE 
COMPORTAR

“Tornando-se dúcteis à inspiração 
inicial do desencarnado e 
deixando-se conectar 
psiquicamente, o intermediário 
assimila a personalidade, o 
pensamento e os sentimentos 
daquele que dele necessita, desse 
modo, auxiliando-o para a 
desincumbência da tarefa.”



COMO OS 
PSICOTERAPEUTAS DE 

DESENCARNADOS (MÉDIUNS 
ESCLARECEDORES) DEVEM 

SE COMPORTAR

A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 



COMO OS PSICOTERAPEUTAS DE DESENCARNADOS 
(ESCLARECEDORES) DEVEM SE COMPORTAR

“Aos psicoterapeutas dos desencarnados é 
impositivo fundamental o equilíbrio pessoal, 
a fim de que as suas palavras não sejam 
vãs, e estejam cimentadas pelo exemplo de 
retidão e de trabalho a que se afervoram.”
“O seu verbo será mantido em clima 
coloquial e sereno, dialogando com ternura 
e compaixão, sem o verbalismo inútil ou a 
presunção salvacionista, como se fosse 
portador de uma elevação irretocável.”



COMO OS PSICOTERAPEUTAS DE DESENCARNADOS 
(ESCLARECEDORES) DEVEM SE COMPORTAR

“Os sentimentos de amor e de 
misericórdia, igualmente devem 
ser acompanhados pelos 
compromissos de disciplina, 
evitando diálogos demorados e 
insensatos feitos de debates 
inconseqüentes, tendo em vista 
que a oportunidade é de socorro e 
não de exibicionismo intelectual.”



COMO OS PSICOTERAPEUTAS DE DESENCARNADOS 
(ESCLARECEDORES) DEVEM SE COMPORTAR

“O objetivo da psicoterapia pela 
palavra e pelas emanações mentais 
e emocionais de bondade, não é o 
de convencer o comunicante, mas 
o de despertá-lo para o estado em 
que se encontra, predispondo-o à 
renovação e ao equilíbrio, nele se 
iniciando o despertamento para a 
vida espiritual.”



COMO A EQUIPE DE 
APOIO DEVE SE 

COMPORTAR

A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 



COMO A EQUIPE DE APOIO DEVE 
SE COMPORTAR

“À equipe de apoio se reservam as 
responsabilidades da 
concentração, da oração, da 
simpatia aos comunicantes, 
acompanhando os diálogos com 
interesse e vibrando em favor do 
enfermo espiritual, a fim de que 
possa assimilar os conteúdos 
saudáveis que lhe são oferecidos.”



COMO A EQUIPE DE APOIO DEVE 
SE COMPORTAR

“Aos médiuns passistas cabem 
os cuidados para manter-se 
receptivos às energias 
saudáveis que provêm do 
Mundo maior, canalizando-as 
para os transeuntes de ambos 
os planos no momento 
adequado.”



EQUIPAMENTOS E 
OUTROS RECURSOS 

USADOS NA 
REUNIÃO MEDIÚNICA

A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 



EQUIPAMENTOS E OUTROS RECURSOS 
USADOS NA REUNIÃO MEDIÚNICA

“Equipamentos 
especializados são 
distribuídos no recinto para 
utilização oportuna, 
enquanto preservam o 
pensamento elevado ao 
Altíssimo...”



EQUIPAMENTOS E OUTROS RECURSOS 
USADOS NA REUNIÃO MEDIÚNICA

[...] “Inicialmente cuidam de 
organizar as defesas vibratórias para 
o grupo e para o local onde se 
desenvolvem, realizando atividades 
que se caracterizam por construções 
fluídicas, resistentes às invasões das 
entidades perversas que se 
comprazem em criar dificuldades 
para os membros encarnados.”



EQUIPAMENTOS E OUTROS RECURSOS 
USADOS NA REUNIÃO MEDIÚNICA

[...] “Instrumentos delicados, de alta 
tecnologia, são utilizados durante as 
manifestações mais vigorosas, de 
modo que sejam realizadas cirurgias 
nos enfermos espirituais, vitimados 
por auto-obsessões ou alo-obsessões, 
ou que se tornaram portadores de 
implantes de células supersensíveis 
que os enlouquecem sob comando 
exterior.” 



BENEFÍCIOS 
GERADOS PELA 

REUNIÃO

A REUNIÃO DE INTERCÂMBIO 
MEDIÚNICO 



BENEFÍCIOS GERADOS PELA 
REUNIÃO

“Vários benefícios defluem desse 
intercâmbio, no consolo e auxílio 
mediúnico aos desencarnados:
“a) Proporcionam aos membros do grupo 
socorrista lições proveitosa para eles 
mesmos, que antevém, mediante a 
experiência de cada comunicante, o que 
de acordo com a conduta mantida na 
Terra; lhes está reservado quando lhes 
cessem as pulsações cardíacas; advindo a 
morte;”



BENEFÍCIOS GERADOS PELA 
REUNIÃO

“b) melhor compreensão da “lei de 
causa e efeito”, no fluxo-refluxo dos 
acontecimentos;
“c) exercício da fraternidade, 
aprendendo os encarnados a conviver 
com as dores de quem nem sempre é 
visto, a fim de mais facilmente auxiliar-
se na diminuição dos sofrimentos de 
todos aqueles que os cercam e são 
vistos;



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“d)  porque o perispírito possui os mesmos 
órgãos que o corpo físico, quando ocorre o 
fenômeno da psicofonia, duas ocorrências se 
dão: 1) durante o acoplamento perispiritual 
os desencarnados ajustam a sua organização 
à do médium e volvem ao contacto com 
aqueles que lhes não registravam a presença, 
não os ouviam, não os viam. Nessa fase 
podem dar expansão  aos sentimentos que 
os atormentavam, aliviando-se, e, com o 
atendimento esclarecedor que recebem, 
modifica-se-lhes o estado íntimo. 



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“2) no intercâmbio natural, ocorre um choque 
fluídico, pelo qual as forças anímicas do 
percipiente rompem-lhes a crosta ideoplástica
que os envolve e lhes absorvem os vibriões 
mentais, qual esponja que se encharca, 
diminuindo-lhes, expressivamente, a 
psicosfera negativa que respiram, permitindo-
lhes o diálogo no qual se dão conta da morte, 
remorrendo, para despertamento posterior em 
condições lúcidas que propiciam aos Mentores 
conduzí-los a postos, hospitais de socorro ou 
escolas de aprendizagem, nos quais se 
capacitam para futuros cometimentos;



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“e) tornam-se factíveis cirurgias 
perispirituais enquanto ocorre a psicofonia 
ou os processos socorristas mais 
específicos que visam beneficiar os 
agrilhoados às reminiscências carnais, por 
eles vitalizadas com a mente viciada e com 
as quais constroem os infortúnios que os 
ferem;
“f) homens e Espíritos se exercitam na 
caridade anônima, já que não se dão conta 
de a quem ajudam ou de quem lhes chega o 
auxílio;



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“g) porque em faixas muito baixas do 
psiquismo dominado pelas impressões 
de teor venenoso, muitos desencarnados 
não conseguem sintonizar com os 
Benfeitores da Espiritualidade, e só o 
diálogo com os encarnados os 
despertará para um visão diferente da 
vida.
“Há quem objete contra essa psicoterapia 
ou enfermagem espiritual aos 
desencarnados.



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“Pessoas respeitáveis sugerem 
outros métodos de doutrinação em 
massa ou de técnicas mais 
sofisticadas, informando que os 
médiuns de psicofonia, pelos quais 
se apresentam os enfermos, sofrem 
muito. Pretendem poupá-los ao 
constrangimento e à ação fluídica 
desses comunicantes em 
desequilíbrio.



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“A mediunidade é, entretanto, 
instrumento de serviço que, à luz da 
Doutrina Espírita, se transforma em 
mecanismo de promoção e 
dignificação moral-espiritual do 
próprio medianeiro.
“Quanto mais serve o médium 
educado nas lides espíritas, mais se 
aprimora e se felicita com amplas 
percepções.



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“O intercâmbio com os Espíritos 
infelizes e perversos, nos serviços 
especializados, de forma alguma 
gera prejuízo para o indivíduo 
portador de mediunidade ou para as 
suas faculdades. Ao contrário, fá-lo
granjear méritos e amigos que o 
aguardarão, reconhecidos, 
posteriormente, quando lhe ocorrer 
também a desencarnação.” 



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
Livro Sexo e Obsessão – Manoel P. de 
Miranda – observa uma reunião 
mediúnica na dimensão espiritual –
“A movimentação espiritual era muito 
grande na sala, relativamente exígua 
no seu espaço físico. As paredes, no 
entanto, haviam desaparecido e o 
ambiente alargava-se além dos limites 
estabelecidos pela construção 
material. 



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“Genitores aflitos já desencarnados 
traziam solicitações de socorro aos filhos 
rebeldes e ingratos que ficaram na Terra, 
rogando amparo e libertação das 
Entidades inferiores com as quais se 
compraziam; esposos saudosos 
imploravam ajuda e oportunidade para 
enviarem notícias aos parceiros que 
ficaram no mundo; amigos ansiosos 
requeriam o concurso dos Benfeitores em 
favor dos companheiros da experiência 
carnal; 



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“obsessores de má catadura apareciam 
intempestivamente, arrebanhados para área 
própria de contenção, tudo porém 
supervisionado pela Mentora da Casa, 
assessorada por um grupo de especialistas 
em socorro espiritual, que se 
movimentavam com discrição e ordem, 
preservando o ambiente psíquico.
“Sobre a mesa mediúnica uma faixa de luz 
diamantina descia de ignorada região, 
envolvendo todos aqueles que ali se 
encontravam no ministério socorrista.



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“Vibrações vigorosas vinculavam uns aos 
outros trabalhadores, formando um círculo 
luminoso que os mantinha em equilíbrio.”
[...] “Uma reunião mediúnica de qualquer 
natureza é sempre uma realização nobre em 
oficina de ação conjugada, na qual os seus 
membros se harmonizam e se interligam a 
benefício dos resultados que se persegue, 
quais sejam, a facilidade para as 
comunicações espirituais, o socorro aos aflitos 
de ambos os planos da vida, a educação dos 
desorientados, as terapias especiais que são 
aplicadas,



BENEFÍCIOS GERADOS PELA REUNIÃO
“e, naquelas de desobsessão, face à 
maior gravidade do cometimento, 
transforma-se em Clínica de saúde 
mental especializada, na qual cirurgias 
delicadas são desenvolvidas nos 
perispíritos dos encarnados, assim como 
dos liberados do corpo, mediante 
processos mui cuidadosos, que exigem 
equipe eficiente no que diz respeito ao 
conjunto de cooperadores do mundo 
físico.”
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