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100 ANOS DE CHICO XAVIER
Da redação

O aniversário de 100 anos de
Chico Xavier será comemorado no
mês de abril de 2010.
Para celebrar esta data o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira (FEB), aprovou o “Projeto Centenário de Chico
Xavier”, com o objetivo de enfatizar
a obra de Chico
Xavier e contribuir
com a preservação
de sua memória.
Os objetivos
deste congresso
serão: dar foco nas
obras de Chico
Xavier; destacar a
influência da obra
psicográfica de
Chico Xavier no
Movimento Espírita Brasileiro e no
Mundo; destacar
as obras de Emmanuel e de André
Luiz; destacar o exemplo de vida de
Chico Xavier; respeitar o direito à
privacidade pessoal e espiritual de
Chico Xavier.
As homenagens incluem, também, a produção de um documentário com depoimentos, realização de
eventos regionais e dois filmes baseados em textos psicografados por
Chico.
Um filme em especial terá a missão de retratar a vida de Chico
Xavier. Baseado no livro “As Vidas

de Chico Xavier”, do jornalista
Marcel Souto Maior, o filme é um
projeto do diretor Daniel Filho, coordenador da Globo Filmes.
Daniel conheceu pessoalmente o
médium mineiro. “Chico Xavier é
um dos homens mais importantes do
Brasil. Vou mostrar o ser humano, o
homem que tem aura, que puxa para
si a responsabilidade de paz e de espiritualidade, no
sentido de paternidade. Quero manter o respeito que
os brasileiros têm
por esse homem
humilde, que disse que só queria ir
embora quando o
povo estivesse feliz. Por coincidência, morreu aos 92
anos, no dia em
que o Brasil ganhou a Copa do
Mundo de 2002”, observa. Mais informações sobre esta produção podem ser conferidas no site oficial
www.chicoxavierofilme.com.br.
Para marcar ainda mais esta
importante data, a Comissão
Filatélica Nacional, órgão pertencente aos Correios e que analisa os
motivos dos selos, aprovou o pedido de homenagear com selos comemorativos o centenário do nascimento do médium Francisco Cândido da Silva Xavier, o Chico Xavier
(no destaque). Os selos vão compor

a programação anual de 2010, de
selos comemorativos e especiais.
Neste informativo, separamos
algumas matérias, de autores diversos, que enaltecem este iluminado
espírito que veio à Terra com a missão de difundir a Doutrina Espírita
e exemplificar os ensinamentos de
nosso amado Mestre Jesus.

ATIVIDADES DA CASA
1.º horário: abertura da Casa
2.º horário: início das atividades

SEGUNDA-FEIRA
19h/20h - Cursos Básicos
TERÇA-FEIRA
19h/19h10 - Diálogo Fraterno
QUARTA-FEIRA
13h30/14h30 - Assistência Espiritual
19h/20h - Assistência Espiritual
QUINTA-FEIRA
19h/20h - Assistência Espiritual
SEXTA-FEIRA
19h/20h - Encontro à Luz do Evangelho
SÁBADO
9h/9h15- Evangelização Infantil
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Chico Xavier: a face luminosa do espiritismo
Alysson Leandro Mascaro. Extraído
do site www.espirito.org.br

É costume ver pessoas perguntando-se sobre as maiores personalidades do século, os maiores livros,
os grandes acontecimentos. Os espíritas também, até mesmo inconscientemente, procedem às suas classificações. Podendo variar o livro de preferência, o romance mais comovente,
o estudo mais profundo e penetrante, não variam, no entanto, certas referências. Chico Xavier é um desses
referenciais maiores do Espiritismo,
em qualquer nível intelectual.
Como ninguém põe em dúvida
a importância de Kardec, também
ninguém se esquece de reconhecer a
importância de Chico Xavier. Dos
dez maiores livros espíritas do século XX, sete são da lavra mediúnica
desse mineiro de Pedro Leopoldo,
que está acompanhado nesta lista de
outros três grandes personagens da
história do Espiritismo: a formidável

médium Yvonne Pereira e os dois
grandes filósofos da história de nossa Doutrina: Léon Denis e Herculano Pires. Chico Xavier, além de respeitado e reconhecido, podemos dizer também que é a mais nítida face
do Espiritismo, é o seu melhor modelo que temos dentre nós, os encarnados.
E vale lembrar que, a propósito,
Herculano Pires, este grande filósofo brasileiro, deu ao nosso querido
médium o epíteto de “interexistencial”. Quem mais, neste mundo do século XX, bombardeado pela informação rápida, pelos computadores,
pela Internet, pelo rádio e a televisão,
pela vida apressada e sem tempo,
pela cultura de massa, quem mais,
neste século de tantos homens, tantas guerras, tantas experiências marcantes, pôde viver tão serenamente
e com tanta certeza e plenitude, uma
vida material intensa e produtiva, ao
lado da maior naturalidade possível
na convivência com o plano espiri-

Livro do Mês
100 ANOS DE CHICO XAVIER
Nesta obra publicada em comemoração ao centenário de nascimento de
Chico Xavier (1910-2010), Carlos A.
Baccelli coloca no papel, em
sequência histórica, a vida desse ser
humano ímpar, que soube como ninguém dar exemplos para o mundo.
Esta não é uma biografia definitiva
da vida de Chico Xavier - a sua vida
prodigiosa não caberia em um único livro! Porém, com certeza, é uma
das mais completas.

tual? Só Chico Xavier soube, como
nenhum outro, ser cidadão deste
mundo, ao mesmo tempo que foi cidadão ativo e participante dessa
outra realidade que para ele estava
tão próxima, o plano espiritual!
Mais de 400 inumeráveis espíritos psicografando páginas, consolando e ensinando. O Espiritismo, se
precisasse resumir-se em uma pessoa, sentiria folga em se encerrar no
exemplo deste humilde cidadão de
Minas Gerais, que passava os noventa anos de sua vida podendo ser rico
e poderoso, mas sendo criatura humilde e um irmão, dizendo-se um
cisco, lembrando-nos a todos das
virtudes puras do cristianismo, que
ainda nos dias de hoje puderam ser
vividas.
Alguém disse, certa vez, que alguns homens, com o passar dos séculos, de tão incríveis, com vidas tão
extraordinárias, deixariam de ser
considerados como história, para
virarem lenda. Nós, brasileiros, espíritas ou não-espíritas, que vivemos
o século XX, tivemos a honra de abrigar neste nosso século, de presenciar e confirmar, ao nosso lado, uma
das maiores lendas vivas da história da humanidade, um homem que
psicografou livros de centenas de
autores e estilos, que escreveu versos, em línguas diversas, falou da
ciência, de filosofia e fé, um homem
que, honestamente e sem ser vencido, soube ser cristão dois mil anos
depois do Cristo ter vindo à nossa
Terra. Se há pessoas na face da Terra mais próximas do Cristo, podemos ter certeza, de que um desses é
Chico Xavier.
(Revista Candeia Literária
Nº 18 - Janeiro/2000)
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Chico Xavier: uma lição de amor
com fidelidade a natureza do Espiritismo, ciência filosófica de cunho
moralizante que os Espíritos revelaram à Humanidade a partir do sécuNinguém morre. E quem quer
lo XIX e que Allan Kardec – codinoque pense que a vida do médium
me do pedagogo francês Hippolyte
mineiro Francisco Cândido Xavier
Léon Denizard Rivail – cochegou ao fim, no mínimo
dificou em cinco obras báestá desinformado quanto
“...sua vida
sicas: “O Livro dos Espíàs verdades da Vida. Maimarcada por
ritos”, “O Livro dos Méor expressão do Espiritisexemplos de
diuns”, “O Evangelho Semo em terras brasileiras,
abnegação é
gundo o Espiritismo”, “O
Chico Xavier começou aos
que o fazem ser
Céu e o Inferno” e “A Gêquatro anos de idade a
reverenciado,
nese”.
perceber a realidade da
desde sempre,
Mas não é somente a
vida após a morte, quancomo um verdaprodução literária psicodo, órfão de mãe e sofrendeiro apóstolo
gráfica que dá expressão a
do a perseguição de sua
do Cristo...”
Chico Xavier. Mais que
madrinha, vivenciou os
isso, sua vida marcada por exemcontatos com sua genitora desencarplos de abnegação é que o fazem ser
nada, que lhe pedia paciência ante
reverenciado, desde sempre, como
o rigor do tratamento que lhe impuum verdadeiro apóstolo do Cristo,
nham. Treze anos depois, o jovem
sob cujas ordens o médium servia
médium finalmente rendeu-se às eviaos Espíritos Superiores. Durante 75
dências, que jamais refutara, e comeanos – que se completariam no dia 8
çou a se dedicar integralmente ao
deste mês -, Chico viveu exclusivaserviço com o Mundo Espiritual, dismente para tornar seus dons mediúpondo-se a trabalhar com seu mennicos um instrumento principaltor, Emmanuel, e demais Espíritos
mente de consolo a milhares de pesSuperiores, na tarefa de complemensoas angustiadas e inconsoláveis
tação doutrinária iniciada por Allan
pelo que consideravam “perda” de
Kardec no século XIX.
entes queridos. Centenas de espíriCom Chico Xavier, a Doutrina
tos que partiram prematuramente,
Espírita, através dos livros ditados
muitas vezes vítimas de acidentes e
por Espíritos como André Luiz, que
tragédias como o incêndio do Edifífora médico no Brasil e em livros
cio Joelma, em São Paulo, voltaram,
como “Nosso Lar”, “Os Mensageiatravés da psicografia de Chico, para
ros”, “Missionários da Luz”, dentre
confortar seus familiares, dizendo
muitos outros, enriqueceu-se sobreque tivessem confiança na bondade
maneira e alcançou maior represendivina porque efetivamente a vida
tatividade até mesmo no exterior. As
não acaba e aqueles que se separaobras recebidas do Plano Espiritual
ram voltarão a estar juntos um dia.
por Chico somaram 412 livros e já
A abnegação de Chico e seus
venderam pelo menos 25 milhões de
exemplos de caridosa atividade em
exemplares, sendo traduzidas para
prol dos materialmente desafortunavários idiomas. Esses livros retratam
Francisco Muniz. Extraído do
site www.espirito.org.br

dos se estendia além de seus dons
mediúnicos. Os direitos autorais dos
livros eram doados às editoras e a
inúmeras entidades assistenciais,
porque o médium entendia que não
lhe pertenciam, uma vez que eram os
Espíritos que escreviam e ele não
passava de um instrumento - “imperfeito”, segundo dizia. Em
Uberaba (MG), cidade que escolheu
para viver por recomendação de
Emmanuel, seu mentor, Chico tinha
no Centro Espírita Casa da Prece a
reedição da Casa do Caminho dos
primeiros cristãos e lá atendia diariamente centenas de pessoas carentes
do corpo e da alma, às quais recebia
pessoalmente, a despeito, muitas vezes, de suas condições de saúde, incentivando-as a seguir as pegadas
do Sublime Peregrino do Amor.

Visite nosso novo site:
www.neapa.org.br.

O Evangelho no seu lar
Se você tem vontade de fazer o
Evangelho no Lar mas não sabe
como, saiba que há uma equipe do
Paz e Amor que pode lhe ajudar.
Esta equipe, todas as quintas-feiras,
às 19h45, dirige-se à casa das pessoas que nos solicitaram colaboração neste sentido e que residem
nas imediações do Núcleo, com o
intuito de orientá-las no desenvolvimento do Evangelho no Lar. Informe-se em nossa secretaria.
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Aprendendo com Chico Xavier
Adelino Silveira. Extraído do livro
“Momentos com Chico Xavier”

"O ano era 1997, numa terça-feira à noite. Quando chegamos para
visitá-lo, ele contou-nos o seguinte
caso:
- Hoje minha mãe me apareceu e
disse-me:
- "Meu filho, após tantos anos de
estudo no mundo espiritual estoume formando assistente social. Venho me despedir e dizer que não
mais vou aparecer a você".
- Mas a senhora vai me abandonar ?
- Não meu filho. Imagine você
que seu pai precisa renascer e disse
que só reencarna se eu vier como esposa dele. Fui falar com a Cidália, sua
segunda mãe, que criou vocês com
tanto carinho e jamais fez diferença
entre os meus filhos e os dela. Ela
contou-me que também precisa voltar à Terra. Então eu lhe disse:
- Cidália, você foi tão boa para
meus filhos, fez tantos sacrifícios por
eles, suportou tantas humilhações...
Nunca me esqueci quando você disse ao João Cândido que só se casaria
com ele se ele fosse buscar meus filhos que estavam espalhados por
várias casas para que você os criasse. Desde minha decisão de voltar
ao corpo, tenho refletido muito sobre

tudo isso e venho perguntar-lhe se
você aceitaria nascer como nossa primeira filha ? Abraçamo-nos e choramos muito. Quando me despedi dela,
perguntei-lhe:
- Cidália há alguma coisa que eu
possa fazer por você quando for sua
mãe ?
Ela me disse:
- Dona Maria, eu sempre tive
muita inclinação para a música e
não pude me aproximar de um instrumento. Sempre amei o piano.
- Pois bem, minha filha. Vou imprimir no meu coração um desejo
para que minha primeira filha venha
com inclinação para a música. Jesus

há de nos proporcionar a alegria de
possuir um piano.
A essa altura da narrativa o
Chico estava banhado em lágrimas
e nós também. Mas continuou a falar de Dona Maria:
- Seu pai vai reencarnar em 1997.
Vou ficar junto dele por aproximadamente três anos e renascerei nos
primeiros meses do ano 2000.
- Mas a senhora já sofreu tanto e
vai renascer para ser esposa e mãe
novamente ?
- São os sacrifícios do amor... Até
um dia meu filho...
Neste momento, concluiu o Chico,
também ela começou a chorar".

Colabore

“Embora ninguém
possa voltar atrás e
fazer um novo começo, qualquer um
pode começar agora e fazer um novo
fim.”
Chico Xavier

Torne-se colaborador-contribuinte do "Paz e Amor". Sua
contribuição mensal é muito
importante para manter as atividades desenvolvidas em nossa Casa e dar continuidade aos
nossos trabalhos na área de assistência social. Procure nossa
secretaria ou deposite qualquer
quantia no Banco Itaú, agência
0047, C/C 07392-9.
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