
Divaldo Pereira Franco 

Nascido em 05 de maio de 1927 em Feira de Santana, Bahia, 13º filho de Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco, 
atualmente com 91 anos. É um dos maiores líderes e divulgador da doutrina espírita, orador e médium do Brasil e do 
mundo.  Divaldo é um médium de excelentes recursos medianímicos (psicofonia, vidência, clariaudiência, psicografia, 
etc.) e já psicografou mais de 250 livros, que venderam mais de 8 milhões de exemplares. Os principais espíritos 
psicografados são: Amélia Rodrigues, Anália Franco, Auta de Souza, Bezerra de Menezes, Joana de Ângelis e Manoel 
Philomeno de Miranda. Como divulgador da Doutrina Espírita, considerado por muitos como apóstolo do Espiritismo, 
Divaldo ministrou mais de 13.000 conferências, percorreu mais de 2 mil cidades do Brasil e 65 países dos cinco 
continentes. Ele se auto intitula um apóstolo da Paz e está há mais de 70 anos trabalhando em prol dos mais 
necessitados. Recebeu o título de Embaixador da Paz no Mundo, em Genebra na Suíça. Já concedeu mais de 1.100 
entrevistas de rádio e TV em mais de 450 emissoras, recebeu mais de 700 homenagens de instituições culturais, 
sociais, religiosas, políticas e governamentais.  
Aos 4 anos e meio Divaldo estava brincando na sala de casa pela manhã quando viu uma senhora se aproximar e 
dizer “Di eu quero falar com Ana”. Era sua avó materna, Senhorinha Rodrigues, a quem Divaldo não conhecera e 
nunca tinha visto nem foto. O Espírito Senhorinha disse a Divaldo para ir chamar sua mãe, que também não a 
conhecera, porque Senhorinha morrera de parto quando sua filha, Ana, mãe de Divaldo, nasceu. Ana então foi com 
Divaldo à casa de sua irmã mais velha, que conhecera a mãe, e o menino Divaldo viu então sua avó chegar novamente 
e deu descrições da roupa e um camafeu de Senhorinha. D. Ana, a tia, confirmou que era a vestimenta que ela havia 
sido velada. Houve um diálogo, entre o Espírito e as filhas encarnadas (mãe e tia de Divaldo), cujo conteúdo nem o 
próprio Divaldo sabe informar, mas que pressupomos ter tido alguma relação à missão que o pequeno Divaldo teria 
na vida. 
Aos 7 anos, Divaldo foi abalado pela morte de um irmão mais velho, que o deixou sem os movimentos das pernas. 
Fora conduzido a diversos especialistas na área da Medicina, sem, contudo, qualquer resultado satisfatório. Nessa 
época uma prima conheceu a Sra. Ana Ribeiro Borges, médium de um centro espírita e a conduziu até a casa do 
primo de Divaldo. A médium ajudou o menino Divaldo a libertar-se daquele estado de paralisia e explica tratar-se do 
irmão desencarnado, que se ligara ao irmão Divaldo. Essa cura trouxe consolações tanto para o enfermo como para 
toda a família.  
Divaldo cursou a Escola Normal Rural de Feira de Santana, onde recebeu o diploma de Professor Primário em 1943. 
Transferiu residência para Salvador em janeiro de 1945, tendo feito concurso para o Instituto de Previdência e 
Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), onde ingressou a 5 de dezembro de 1945. Trabalhou como escriturário 
até se aposentar em 1980. Nesse mesmo dia, em 1945, Divaldo havia realizado uma pequena reunião quando Joana 
de Ângelis se apresentou a Divaldo, dizendo que a partir daquele dia seria ela que iria trabalhar com ele, porque o 
seu bem feitor que lhe acompanhava até então iria reencarnar; que poderia chamá-la de espírito amigo e que durante 
toda sua vida velaria por ele, daria assistência e que quando tivesse problemas o encaminharia a Jesus. 
Divaldo fundou o Centro Espirita Caminho da Redenção em 7 de setembro de 1947 no bairro da Calçada em Salvador 
junto com seu fiel amigo Nilson de Souza Pereira, que conheceu dando aulas de português.  
Em fins do ano de 1948, os Espíritos passaram a manifestar-se através de Divaldo, pela escrita, transmitindo várias 
mensagens. Divaldo procurou amigos mais experientes, entre os quais Chico Xavier (1910-2002), pedindo orientação 
e consultando acerca desta nova missão que se lhe apresentava, recebendo por escrito, dos Espíritos, várias 
instruções que o estimularam a prosseguir nesta tarefa. Divaldo passou então a disciplinar-se em mais este dom 
mediúnico, tornando-se um grande mensageiro da Imortalidade, recebendo mensagens dos Espíritos de consolação 
e de vários vultos do pensamento universal. Depois de alguns anos psicografando mensagens, os Espíritos orientaram 
Divaldo a queimar as primeiras psicografias porque eram somente exercício mediúnico e só em 1964 ele publicou o 
primeiro livro psicografado. 
Em 1949 Divaldo viajava de trem, quando um amigo desencarnado veio lhe mostrar uma visão do futuro, em um 
lugar muito arborizado onde um homem de idade avançada estava rodeado de crianças, ao se aproximar do senhor, 
percebeu que era ele mesmo mais velho.  
Um dia um amigo disse a Divaldo que havia visto uma área que o fez recordar a sua visão. Foram até o local que era 
despovoado, ao abrir o portão Divaldo sentiu um impacto, porque aquela visão se repetia diante de seus olhos, 
porém não tinha como comprar. Nesse tempo como já viajava para divulgar a Doutrina Espírita, estava na cidade de 
São Paulo, na Federação Espírita, o diretor sabendo dos grandes planos de Divaldo fez um apelo e naquela noite 
amigos generosos de São Paulo ofereceram recursos para a compra do terreno. Em 15 de agosto de 1952 começava 
o trabalho para construir a Mansão do Caminho junto com Nilson de Souza Pereira.  A Mansão do Caminho se 
transformou em um grande complexo doutrinário, educacional e assistencial.  O primeiro prédio da Mansão do 
Caminho, nome dado em homenagem à Casa do Caminho dos primeiros cristãos, situava-se na Rua Barão de 



Cotegipe, n. 124, no bairro da Calçada, em Salvador. Todavia, foi somente no ano de 1955 que foi adquirido o terreno 
onde seria construída a Mansão do Caminho, localizada no bairro Pau da Lima, na periferia da cidade do Salvador. A 
Mansão do Caminho começou atendendo crianças órfãs, posteriormente lares-família, cerca de 680 crianças e jovens 
residiram nesses lares substitutos até a emancipação. Divaldo adotou formalmente mais de 600 crianças e tem mais 
de 200 netos. Atualmente a Mansão do Caminho conta com 50 prédios, porém ainda há construções em andamento. 
Lá são atendidas diariamente 3.000 crianças e jovens de baixa renda. São desenvolvidas diversas atividades sócio 
educacionais, como: Enxovais, Pré-Natal, Creche, escolas de ensino Pré-Escolar, Básico e Fundamental, Curso de 
Informática Básico e manutenção de microcomputadores, Cerâmica, Panificação, Bordado, Tapeçaria, Reciclagem de 
Papel, Centro Médico, Laboratório de Análises Clínicas, Atendimento Fraterno, Caravana Auta de Souza, Grupo Lygia 
Banhos, Casa da Cordialidade e Bibliotecas. A Mansão do Caminho cuida da saúde de sua comunidade, possui um 
laboratório e uma policlínica que atende diariamente a mais de 600 pessoas. Em 2011 foi fundado o Centro de Parto 
Normal, pioneiro no Norte e Nordeste; já trouxe à vida mais de 1.500 bebês. A Caravana Auta de Souza atende a mais 
de 300 pessoas entre idosos e doentes fornecendo cestas básicas, agasalhos e assistência médica. O grupo Lygia 
Banhos atende a comunidades carentes prestando serviços de reforço escolar até a distribuição de remédios. 
Também possui a Gráfica Alvorada que produz e comercializa toda a obra psicográfica e doutrinária de Divaldo Franco 
ou a ela relacionada. A Mansão do Caminho já mudou a realidade de 37.000 crianças.   O Centro Espírita Caminho da 
Redenção funciona no mesmo endereço da Mansão do Caminho, considerado uma árvore e as obras assistenciais os 
frutos.  
Para movimentar toda essa engrenagem, a Diretoria conta com mais de 200 funcionários, além de 400 colaboradores 
voluntários permanentes. 
Dos livros publicados por Divaldo, 70 foram traduzidos para 16 idiomas (albanês, alemão, espanhol, norueguês, 
esperanto, francês, holandês, italiano, inglês, sueco, tcheco, turco, catalão, húngaro, polonês, russo e com 20 livros 
transcritos em braile). 
Divaldo também escreveu mensagens por Xenoglossia (Xenos= estrangeiro, glossa= língua), isto é, em idiomas que 
não conhecia, como alemão, francês, italiano, castelhano, inglês invertido e africans. 
Divaldo publicou o livro Hacia las Estrelas (Rumo às Estrelas), psicografado inteiramente em castelhano, sendo o 
primeiro livro escrito em um idioma que não o do médium. 
 
Obras publicadas: 
Obras Atribuídas ao espírito Joanna de Ângelis 
Adolescência e Vida (1997, esclarecimento e consolo) 
Alegria de Viver (1987, autoinstrução) 
Alerta (1981, esclarecimento e consolo) 
Amor, Imbatível Amor (1998, Série Psicológica) 
Após a Tempestade (1974, esclarecimento e consolo) 
Autodescobrimento (1995, Série Psicológica) 
Celeiro de Bênçãos (1983, análise da doutrina espírita) 
Conflitos Existenciais (2005, reflexões sobre comportamento humano) 
Convites da Vida (1972, esclarecimento e consolo) 
Desperte e Seja Feliz (1996, Série Psicológica) 
Dias Gloriosos (1999, análise da doutrina espírita) 
Dimensões da Verdade (1965, esclarecimento e consolo) 
Episódios Diários (1986, autoinstrução) 
Espírito e Vida (1967, esclarecimento e consolo) 
Estudos Espíritas (1982, análise da doutrina espírita) 
Filho de Deus (1986, autoinstrução) 
Florações Evangélicas (1974, análise da doutrina espírita) 
Fonte de Luz (2000, esclarecimento e consolo) 
Garimpo de Amor (2003, reflexões sobre amor fraterno) 
Iluminação Interior (2006, Série Psicológica) 
Jesus e Atualidade (1989, Série Psicológica) 
Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda (2000, Série Psicológica) 
Lampadário Espírita (1969, análise da doutrina espírita) 
Leis Morais da Vida (1976, análise da doutrina espírita) 
Luz da Esperança (1986, esclarecimento e consolo) 
Luz Viva (c/ Marco Prisco, 1984, análise da doutrina espírita) 



Messe de Amor (1964, esclarecimento e consolo) 
Momentos de Alegria (1989, Série Momentos) 
Momentos de Consciência (1991, Série Momentos) 
Momentos de Coragem (1988, Série Momentos) 
Momentos de Esperança (1988, Série Momentos) 
Momentos de Felicidade (1990, Série Momentos) 
Momentos de Harmonia (1991, Série Momentos) 
Momentos de Iluminação (1990, Série Momentos) 
Momentos de Meditação (1988, Série Momentos) 
Momentos de Saúde (1992, Série Momentos) 
Momentos Enriquecedores (1994, Série Momentos) 
Nascente de Bênçãos (2001, esclarecimento e consolo) 
No Limiar do Infinito (1977, esclarecimento e consolo) 
No Rumo da Felicidade (2001, esclarecimento e consolo) 
O Amor como Solução (2006, ensinamentos morais) 
O Despertar do Espírito (2000, Série Psicológica) 
O Homem Integral (1990, Série Psicológica) 
O Ser Consciente (1993, Série Psicológica) 
Oferenda (1980, esclarecimento e consolo) 
Otimismo (1983, esclarecimento e consolo) 
Plenitude (1991, Série Psicológica) 
Receitas de Paz (1984, autoinstrução) 
Responsabilidade (1987, autoinstrução) 
Rumos Libertadores (1978, esclarecimento e consolo) 
Sendas Luminosas (1998, esclarecimento e consolo) 
Triunfo Pessoal (2002, Série Psicológica) 
Vida Feliz (1992, autoinstrução) 
Vida: Desafios e Soluções (1997, Série Psicológica) 
Vigilância (1987, autoinstrução) 
Viver e Amar (1985, autoinstrução) 
 
Obras Atribuídas ao espírito Manoel Philomeno de Miranda 
Amanhecer de Uma Nova Era 2012 LEAL 
Entre os Dois Mundos 2006 LEAL 
Grilhões Partidos 1974 LEAL 
Loucura e Obsessão 1988 FEB 
Mediunidade :Desafios e Bênçãos 2012 LEAL 
Nas Fronteiras da Loucura 1982 LEAL 
Nos Bastidores da Obsessão 1970 FEB 
Painéis de Obsessão 1984 LEAL 
Perturbações Espirituais 2014 LEAL 
Reencontro com a Vida 2006 LEAL 
Sexo e Obsessão 2003 LEAL 
Temas da Vida e da Morte 1996 FEB 
Tormentos da Obsessão 2001 LEAL 
Tramas do destino 1976 FEB 
Transição Planetária 2010 LEAL 
Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos 2009 LEAL 
Trilhas da Libertação 1996 FEB 
  


