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CHICO X AVIER - UMA CARTA
VIVA DO EVANGELHO
“Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo...”
Paulo, II Coríntios
Houve um tempo, no início do Espiritismo no Brasil,
em que chegava a ser heróico declarar-se espírita. Hoje,
a situação é diferente pois, não só o Espiritismo, mas
muitos diferentes credos religiosos fazem parte da cultura do povo brasileiro. No entanto, muitas pessoas se declaram espíritas, embora sigam as orientações de outros
segmentos religiosos de manifestações mediúnicas, as
chamadas comunicações com os Espíritos, fazendo crer
que essas religiões e o Espiritismo são a mesma religião.
Fora isso, mesmo os espíritas ou espiritistas, seguidores da Doutrina codificada por Allan Kardec, ainda não
conseguiram assimilar o verdadeiro sentido da Doutrina
que seguem. Eles estão mais preocupados com os fenômenos em si do que com a própria transformação. São
esses a que Kardec denomina de espíritas imperfeitos.1
Há ainda o grupo dos indecisos que, talvez, pensando
em não se comprometer com essa ou aquela religião, se
afirma cristão. Também não sabem do que falam, pois ser
cristão é ser seguidor do Cristo. E essa deve ser a meta
do espírita, pois Kardec nos ensina que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão: “um é o mesmo que o outro”.
Ser espírita, ontem como hoje, traz a mesma responsabilidade, qual seja, a do estudo e a da prática
de seus postulados, tendo Jesus como guia e modelo, e como lema: “Fora da caridade não há salvação”.
Embora muitos não percebam, há fortes sinais de claridade que podem ser vistos através da nuvem escura dos desvios humanos. Essa claridade vem de ações de bravura, de

K ARDEC
Regeneração da
humanidade
Não haverá, pois, exclusão definitiva, senão dos Espíritos
substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos
do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados a perene inferioridade. Dia virá em que repudiarão o
passado e abrirão os olhos para a luz. Assim, orai por esses
endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é
tempo, visto que se aproxima o dia da expiação.
Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus,
persistirá na sua cegueira e a resistência que virá a opor
mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado
dos que a constituem. Desvairados, correrão à sua própria
perda; provocarão destruições que darão origem a um semnúmero de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o
quererem, apressarão o advento da era de renovação.
E, como se não se operasse com bastante rapidez a des-

solidariedade de homens marcados pela fé do Cristianismo.
São homens como o amoroso e bom Chico Xavier, vivendo como “a carta do Cristo”, como diz
Paulo, verdadeiras bênçãos que a humanidade recebe e que exemplificam como deve ser o espírita.
Francisco Cândido Xavier é o presente de Deus,
que o Brasil recebeu sem a devida noção do que ele representava no mundo espiritual. Viveu intensamente a caridade em sua mais ampla expressão; consolou e enxugou lágrimas; seguiu de perto as pegadas
do Cristo e alçou vôo bem alto na direção do Mestre.
Chico Xavier deixou um legado de mensagens esclarecedoras facilitando o entendimento da Doutrina Espírita, cujo
objetivo principal é o do aperfeiçoamento do homem. Enfim,
ele soube passar pela Terra como “os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do
Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens” 2.
1 O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 17, item 4.
2 Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel/Francisco C. Xavier, cap. 114
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truição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças (...) São esses os verdadeiros sinais
dos tempos e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das
circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais
ligeira derrogação das leis da Natureza.
Contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em
cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os
primeiros raios da era nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos estendem
uns aos outros as mãos; a barbárie se familiariza no contacto com a civilização; os preconceitos de raças e de seitas,
que causaram o derramamento de ondas de sangue, se vão
extinguindo; o fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao
passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as
idéias; percebe-se o mal e experimentam-se remédios para
debelá-lo, mas muitos caminham sem bússola e se perdem
em utopias. O mundo se acha empenhado num imenso trabalho de gestação que já dura há um século; nesse trabalho,
ainda confuso, nota-se, todavia, que predomina a tendência
para determinado fim: o da unidade e da uniformidade, que
predispõem à confraternização. –
Obras Póstumas, 2ª. Parte, pag. 324-325, FEB ed26.

ARTIGO
Abracei Chico Xavier Materializado
Para aqueles que não sabem quem foi Chico Xavier, trazemos
inicialmente a opinião do jornalista Artur da Távola, ex-Senador da
República, em sua crônica de 26/05/1980, no jornal O Globo: “Além
da aura de paz e pacificação que parte dele, há um outro elemento
poderoso, a explicar o fascínio e a durabilidade da impressionante
figura de comunicação de Chico Xavier: a grande serenidade pessoal
do médium, a dedicação integral de sua vida aos que sofrem e o
desinteresse material absoluto. A canalização de todo o dinheiro
levantado em direitos autorais para as variadíssimas atividades assistenciais espíritas dá a Chico Xavier uma autoridade moral que o
coloca entre os grandes líderes religiosos do nosso tempo”.
Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, pequena
cidade de Minas Gerais próxima à capital, Belo Horizonte, no dia 2
de abril de 1910, vindo a desencarnar no dia 30 de junho de 2002,
em Uberaba (MG), onde viveu parte de sua vida dedicada ao bem e
ao exercício da mediunidade com Jesus. Ao longo de sua vida, o médium mineiro não conheceu repouso. Com sacrifício de sua própria
saúde, consolou e enxugou as lágrimas dos milhares de sofredores
que o procuravam em Pedro Leopoldo, e depois em Uberaba, até o
final de sua existência. (...)
É bom frisar: Chico Xavier nasceu pobre e
morreu pobre.
(...)
MINEIRO DO SÉCULO
Chico Xavier foi um exemplo de vida, de confiança, de renúncia e de bondade. Sua figura boa
e humilde, que viveu em pleno século XX, foi um
exemplo vivo do homem em sintonia com Jesus,
iluminado pela Doutrina Espírita codificada por
Allan Kardec, razão pela qual foi o vencedor do
concurso realizado pela TV Globo de Minas Gerais para eleger “O Mineiro do Século”. Ele recebeu 704.030 votos, superando Pelé, Juscelino
Kubitschek e Santos Dumont. Em razão disso, a
revista Época publicou ampla matéria a respeito
do fato e do Movimento Espírita no Brasil e no mundo, com a manchete: “O pastor de todas as almas”. Destacou, inclusive, que “Chico Xavier,aos 90 anos de idade, atrai multidões que vão a Uberaba
para um encontro com o maior expoente do Espiritismo no Brasil”, e
aqui acrescento: do mundo também.
(...)
PROVA DA IMORTALIDADE
Chico psicografou centenas de cartas consoladoras dirigidas a
familiares saudosos, enviadas pelos parentes domiciliados no mais
além. Muitas delas, revelando nomes totalmente desconhecidos
pelo médium, foram grafadas com a mesma letra dos falecidos. A
prova cientifica disso está apresentada no livro “A Psicografia à Luz
da Grafoscopia”, de autoria de Carlos Augusto Perandréa, professor
da disciplina de “Identificação Datiloscópica e Grafotécnica” da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná.
Dentre os casos examinados pelo grafotécnico Perandréa, um
dos que despertou mais interesse foi o da mensagem psicografada
por Chico Xavier no dia 22 de julho de 1978, em italiano, do espírito
de Ilda Mascaro Saullo, desencarnada em Roma, em 20 de dezembro
de 1977, dirigida aos seus familiares residentes no Brasil. Nessa altura, é bom esclarecer que o médium mineiro nunca aprendeu a falar
e a escrever a língua italiana.
Após os exames efetuados com base nos estudos técnico-cien-
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tíficos de grafoscopia, pôde a perícia comprovar sem dúvidas a sua
veracidade, chegando aos seguintes resultados categóricos:
“A mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 22
de julho de 1978, atribuída a Ilda Mascaro Saullo, contém demonstração fotográfica, em “número” e em “qualidade”, consideráveis
e irrefutáveis características de gênese gráfica suficientes para a
revelação e identificação de Ilda Mascaro Saullo como autora da
mensagem questionada”. Como se vê, o fato é teimoso e contra
fatos não há argumentos...
CHICO MATERIALIZADO
Pude constatar a prova da superioridade moral de Chico Xavier
ao participar de uma reunião de efeitos físicos, no Grupo Espírita
Dias da Cruz, em Caratinga (MG), no ano de 1975, para tratamento
das coronárias. Nessas reuniões, os Espíritos se materializavam por
intermédio do ectoplasma fornecido pelo médium Antônio Salles,
onde centenas de pessoas foram operadas, tratadas e curadas gratuitamente.
Numa delas, fui abraçado por Chico Xavier materializado, constatando que ao seu lado encontrava-se seu guia espiritual Emmanuel, materializado também. Ao fim de sua visita, ouvimos a voz do
Espírito Bezerra de Menezes dizendo: “Chico, está na hora de nós
irmos embora”. Chico me confirmou esse fato pessoalmente, quando
almoçava com ele numa de suas visitas à Fundação Marieta Gaio,
nobre instituição Espírita do Rio de Janeiro.
É importante esclarecer que o corpo de
Chico Xavier repousava em Uberaba, no momento de sua aparição tangível em Caratinga,
a 700 km de distância daquela cidade. Essa faculdade, isto é, a bicorporeidade, era a mesma
de Santo Antônio de Pádua. Conta-se que ele
pregava na Itália quando adormeceu. Na mesma ocasião, surgiu em Portugal para defender
seu pai, injustamente acusado de assassinato.
Este fato motivou a sua canonização.
Santo Afonso de Liguori, fundador da
Congregação Redentorista, também foi canonizado antes do tempo previsto, por ter sido
visto durante a sua vida terrena em dois lugares diversos ao mesmo tempo: em sua cela
de sacerdote e ajudando o Papa, em processo de
desencarnação no Vaticano, o que foi considerado um milagre para
a Igreja.
Os fenômenos da bicorporeidade de Santo Antônio de Pádua, de
Santo Afonso de Liguori e de Chico Xavier se deram pelo fato de, por
suas virtudes, desmaterializarem-se completamente das coisas do
mundo, elevando suas almas para Deus, segundo se deduz dos esclarecimentos de Allan Kardec, no capítulo X de O Livro dos Médiuns.
HOMEM DE BEM
Por esse pequeno resumo da vida e obra de Chico Xavier, fica
evidenciado que ele foi um homem de bem, tal como definido por
Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo. A sua força moral residiu na humildade e no imenso amor devotado aos seus irmãos
em humanidade. Nunca viveu da religião, ou dela se beneficiou pessoalmente. Doou-se totalmente ao seu ideal como Espírita, a todos
os seus irmãos em humanidade, e principalmente aos “vencidos”,
aos sofredores de toda sorte, aos desesperados, encorajando-os
para a vida com sua palavra amiga e consoladora. Ao nosso querido
Chico, agora domiciliado nos altos planos da vida espiritual, os nossos votos de muitas realizações espirituais, sob as bênçãos de Jesus.
Gerson Simões Monteiro
Vice -Presidente da Fundação Cristã Espírita C. Paulo de Tarso
Íntegra do texto disponível em http://www.radioriodejaneiro.
am.br/anx/imprensa/12_GM_AbraceiChicoXavier_CorreioE.pdf

DEAP

ESTANTE

Os Educadores Responsáveis.

Testemunhos de Chico Xavier

A medida que se ampliam as revelações espirituais para a
Humanidade, aumenta a responsabilidade de todos. Os pais
espíritas muito têm recebido do Espiritismo, principalmente
na atualidade, sendo assim, o seu grau de responsabilidade
é, hoje, maior que da dos pais das gerações anteriores.
Esperam os Instrutores da Vida Maior muito mais das
mães e pais, em matéria de zelo moral, cuidados educativos
e assistência espiritual aos filhos, muito especialmente na
primeira fase de infância.
O escritor Martins Peralva, com relação aos pais, declara
também com muito discernimento a necessidade urgente de
trabalhar em conjunto e orientá-los num esforço fraterno
nas casas espíritas, enfatizando cuidar das crianças e dos
jovens, sem esquecer dos pais. “A Arte Moral de Educar os
Filhos” – Walter Barcelos.
Sabendo dessa importância, a SEJ tem realizado trabalhos de Evangelização da infância, da juventude e dos pais/
responsáveis, nos seguintes dias e horários:
Quarta-feira: Evangelização Infantil: Para crianças entre
05 e 12 anos de idade - dás 20:00h às 21:00h.
Reinício da Evangelização aos sábados e domingos!
Aos sábados: Evangelização Infantil: Início dia
06/03/2010. Dás 09:00h às 10:00h. Para crianças entre 05 e
12 anos de idade Aos domingos: Início dia 28/02/2010. Dás 09:20h às
11:20h.
•
Evangelização Infantil: Para crianças entre 01 e 12
anos de idade.
•
Reuniões da Mocidade: Grupos de Jovens de 13 a 15
anos, 16 e 18 anos e acima de 18 anos de idade.
•
Grupo de Estudos dos Pais: Para pais e responsáveis.

DAPSE
Caridade ensinada melhora os ouvidos. Caridade praticada
aprimora os corações - Emmanuel, psicografado por Chico Xavier

Passamos por momentos de transformação. É necessário
que nós tenhamos a plena consciência disso para que possamos nos colocar firmes diante de todas essas mundanças.
Diariamente, somos bombardeados por notícias que nos
dão conta de uma falência moral da sociedade, como se
tudo estivesse num turbilhão sem fim. Vidas de jovens são
ceifadas por acidentes de trânsito, armas de fogo, paixões
desenfreadas, consumo exagerado de drogas etc.
Mas é necessário resistir e ter a fé de que nosso Mestre Jesus continua firme no comando de nosso planeta. A
despeito de todas as más notícias, basta olharmos para o
lado para exergarmos um irmão que dá o pão para uma pessoa carente, uma palavra amiga para ouvidos cansados e a
mão para aqueles que necessitam de amparo. O comovente
exemplo do mundo inteiro unindo esforços para ajudar no
recente terremoto do Haiti nos demonstra que não existe
só o mal no mundo... O importante é que cada um faça sua
parte!
E assim trabalha o Departamento de Assistência e Promoção Social Espírita, sempre procurando ajudar aos necessitados com cestas básicas, enxovais de bebês, remédios,
reforço escolar, aulas de informática, palestras etc.
Se você também deseja fazer parte dessa corrente de
assistência, procure maiores informações em nossa Secretaria, localizada no térreo de nossa Casa.

Suely Caldas Schubert
O livro é uma coletânea de
cartas de Chico Xavier para Antônio Wantuil de Freitas, então
presidente da FEB, escritas no
período de dezembro de 1943
a agosto de 1964. A autora estabeleceu contatos com Chico Xavier, obtendo sugestões
de grande valia e explicações
para pontos menos explícitos
de determinadas cartas. Um
dos assuntos do livro é a ênfase que é dada ao valor da obra
psicografada por Chico Xavier,
que consagra a autenticidade
de sua mediunidade e a coerência com Jesus. Os comentários
e elucidações foram feitos pela autora com muita propriedade.
Encontramos, também, citações de trechos doutrinários e evangélicos de Allan Kardec, Léon Denis, de médiuns e escritores
espíritas consagrados.

NOTÍCIAS
Da SEJ

Março
03 – Início das atividades do ESDE
09 – Reunião do Conselho Consultivo
14 – Almoço Fraterno
20 – Encontro de Trabalhadores
23 – Assembléia Geral Ordinária
Abril
23 – Dia de Jorge
(Palestra comemorativa com Joaquim Mentor Jr.)

Movimento Espírita
Março
06 – Como fazer uma campanha de esclarecimento? – CEERJ
07 – A literatura espírita e o bom leitor – CEERJ
13 – Seminário “Espiritismo e Educação” – CEERJ
27 – Seminário Estadual para Evangelizadores de Juventude
– CEERJ
28 – Assembléia Geral Ordinária – CEERJ
Abril
02 e 03 – Formação de trabalhadores – CEERJ
11 – EREU Reunir VIII – Local: Meier
11 – Seminário “Comunicação Espírita” – CEERJ
15 – CFN – Reunião das Comissões Regionais – FEB/Brasília
16 a 18 – Congresso Espírita Brasileiro – Local: Brasília
25 – Encontro Estadual da Família – CEERJ

VISITE A NOSSA LIVRARIA!
DESCONTO EM TODOS OS TÍTULOS
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CAMPANHA DO
LIVRO USADO

Doe seu livro usado para a SEJ e
ajude na divulgação da Doutrina Espírita!
PALESTR AS
TERÇAS-FEIRAS, às 15 horas

ATIVIDADES

Segunda-feira
(privativa aos
médiuns)

são, Psicografia, Auxílio espiritual, Prece,
Irradiação, Curso de Acesso ao Desenvolvimento, Educação Mediúnica

14 - Atendimento Fraterno
15h - Reunião Pública: Estudo das obras
de André Luiz e do livro “Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda”, de
Joanna de Angelis
16h - Passes

Terça-feira

Março

02 – Sônia Arenaro – Os Mensageiros – André Luiz
09 – Rosana Cruz – Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia
Profunda – Joanna de Ângelis
16 – Sônia Arenaro – Os Mensageiros – André Luiz
23 – Rosana Cruz – Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia
Profunda – Joanna de Ângelis
30 – Sônia Arenaro – Os Mensageiros – André Luiz

Abril

06 – Sônia Arenaro – Os Mensageiros – André Luiz
13 – Rosana Cruz – Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia
Profunda – Joanna de Ângelis
20 – Sônia Arenaro – Os Mensageiros – André Luiz
27 – Rosana Cruz – Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia
Profunda – Joanna de Ângelis

15h - Grupo da Costura
19h45 - Estudo Doutrinário
20h20 - Reuniões mediúnicas: Desobses-

15h - Grupo da Costura
18h30 - Estudo Sistematizado da Doutrina
Quarta-feira

Espírita (ESDE)
20h - Reunião Pública, Evangelização
Infantil
21h - Passes

Quinta-feira

19h30 - Estudo Sistematizado da Doutrina

Sexta-feira

18h45 - Atendimento Fraterno
19h45 - Reunião Pública
20h30 - Passes, Tratamento Espiritual

Espírita (ESDE)

9h

- Trabalhos de Assistência e Promoção
Social Espírita, Evangelização Infantil,
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
(ESDE)

Sábado

QUARTAS-FEIRAS, às 20 horas
Março

03 – Darcy Neves Moreira – Lei de adoração – LE, 3ª. Parte,
cap. 2
10 – Wilta da Silva – Lei do trabalho – LE, 3ª. Parte, cap. 3
17 – Sônia Formiga – Lei de conservação – LE, 3ª. Parte,
cap. 5
24 – Guilherme Kremer – Lei de sociedade – LE, 3ª. Parte,
cap. 7
31 – Manoel Messias - Lei do progresso - LE, cap. 8
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Abril

07 – Nelson Braga – A virtude e os vícios – LE, 3ª. Parte, cap. 12
14 – Eduardo Guimarães – Tema livre
21 – Ivonne Ghiggino – Felicidade e infelicidade relativas – LE
questão 920
28 – Hélio Ribeiro – Tema livre

Presidente

Zaira Machado de Andrade

Vice-Presidente

Wanda Patrocínio Ferreira

SEXTAS-FEIRAS, às 19:45 horas

1º Secretário

André Luiz F. de Almeida

Março

2º Secretário

Sandra Infurna

1º Tesoureiro

Joaida Pinheiro da S. Torres

2º Tesoureiro

Valnei do Prado Costa

Dir.Patrimônio

Hélio Machado

05 – Zaira Machado – Pelas suas obras é que se conhece o
cristão - ESE, 18:16
12 – Angélica Reis - Os superiores e os inferiores - ESE, 17:9
19 – Aloysio Furtado – A fé religiosa. Condição da fé inabalável - ESE, 19:6
26 – Helio Machado – Parábola da figueira que secou - ESE,
19:8

Abril

02 – Elaine Costa – Poder da fé – ESE, cap. 19, item 1
09 – Vicente Oliveira – Parábola do festim de bodas - ESE, 18:1
16 – Wanda Ferreira – A porta estreita - ESE, 18:3
30 – Jurceia Sampaio – Muito se pedirá àquele que muito recebeu - ESE, 18:10

DIA 23 – JOAQUIM MENTOR JÚNIOR
DIA DE JORGE
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Colab.: Felipe Campanuci/Ana Terra/Gisele Freitas
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