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APRESENTAÇÃO

A 1a edição desta obra foi lançada em 1997, época em que
Chico Xavier completava 70 anos de práticas mediúnicas.
O livro editado pela União das Sociedades Espíritas do
Estado de São Paulo teve boa circulação e foi entregue em
mãos ao homenageado. Inclusive se encontra na Biblioteca
de Obras sobre Chico Xavier na “Casa de Chico Xavier”,
em Pedro Leopoldo.
Quando nos estimularam para reedição deste livro e
eventualmente procedendo a alguma atualização, o pri‑
meiro pensamento que nos ocorreu foi de não alterar o
conteúdo constante da 1a edição. Em nossa ótica valoriza‑
mos o fato de que o livro foi publicado enquanto Chico
Xavier estava encarnado e que ele teve conhecimento de
nossos registros.
A partir dessa premissa planejamos manter o citado
conteúdo como sendo a Parte 1 da nova versão, reunindo
os registros e observações relacionados com os aspectos hu‑
manos e a obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier.
Assim, nessa obra a Parte 2 passa a ser inédita.
Profundo admirador da vida e da obra de Chico Xavier
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nesses 16 anos após sua desencarnação vivemos momentos
excepcionais acompanhando fatos históricos e repercus‑
sões relacionadas com o médium que consideramos um
“divisor de águas no movimento espírita brasileiro”. Nas
condições de diretor e presidente da Federação Espírita
Brasileira e membro da Comissão Executiva do Conselho
Espírita Internacional tivemos empenho em valorizar os
exemplos de vida e os livros psicográficos de Chico Xavier
em vários níveis de atuação e de trabalhar pela divulgação
e estudo de seus livros.
Reunimos episódios e comentários relacionados com
fatos que vivenciamos após a desencarnação de Chico Xa‑
vier. Todos os relatos estão fundamentados não apenas na
nossa visão, mas são localizáveis nas publicações, como li‑
vros e periódicos espíritas do período do ano de 2002 até
nossos dias.
Como preparativos para as comemorações do Centená‑
rio de nascimento de Chico Xavier e depois em desdobra‑
mentos desta efeméride, tivemos oportunidade de conviver
com os ambientes em que Chico atuou em Pedro Leopoldo
e em Uberaba, conhecer vários de seus colaboradores e de
entrevistá-los para a revista Reformador e para a elaboração
do livro Depoimentos sobre Chico Xavier (FEB, 2010).
Na fase do Centenário de Chico Xavier e durante nosso
período na presidência da FEB, Pedro Leopoldo ganhou
um grande destaque no movimento espírita, sediando inú‑
meros eventos.
Até nossos dias, as belas e ricas lembranças do médium,
oriundas das visitas constantes que fazíamos à Comunhão
Espírita Cristã e ao Grupo Espírita da Prece, são muito vi‑
vas em nossa memória.
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Pelo conjunto de momentos próximos ao Chico e vi‑
venciando as repercussões de sua ação benfazeja, sentimo‑
-nos privilegiado e com o forte compromisso de divulgar e
estimular a valorização da história de vida e da magnífica
obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier.
Aí a justificativa de uma 2a edição, praticamente uma
nova versão, porque à ênfase que demos aos aspectos hu‑
manos e à obra de Chico na 1a edição, agora acrescenta‑
mos 16 anos de repercussões após sua partida para o Mun‑
do Espiritual.
São Paulo, janeiro de 2019.
Antonio Cesar Perri de Carvalho
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À GUISA DE PREFÁCIO

“Sou sempre um Chico Xavier lutando para criar um
Chico Xavier renovado em Jesus e, pelo que vejo, está mui‑
to longe de aparecer como espero e preciso...”1
•

•

2 de abril de 1910 – Nasce Franscisco Cândido Xavier, em
Pedro Leopoldo (MG).
8 de julho de 1927 – Primeira psicografia de Chico Xavier,
em Pedro Leopoldo (MG).
8 de julho de 1932 – A Federação Espírita Brasileira lança

1.

Ver capítulo “Cinquentenário da Mediunidade”.

•
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•

sua primeira obra mediúnica: Parnaso de além-túmulo.
30 de junho de 2002 – Desencarna em Uberaba (MG).
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Parte 1

O homem
e a obra
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Capítulo 1.1

POR QUE O HOMEM E A OBRA2

No ano que Francisco Cândido Xavier completa 70
anos de atividades mediúnicas, e transcorre o cinquentená‑
rio do livro No mundo maior, nos entusiasmamos em regis‑
trar nossas observações sobre aspectos humanos e das obras
do médium considerado “fenômeno psíquico do século”.
A lembrança dos 50 anos da publicação do livro citado
já antecipa muito sobre o que representa a produção psi‑
cográfica de Chico Xavier. Em 1947, esta obra pioneira co‑
locava o espírito como raiz de problemas do cérebro e das
psicopatias; abordava a questão da intervenção do homem
nos cromossomos, inclusive para a determinação do sexo
do embrião e, entre outras questões, destacava as desastro‑
sas consequências espirituais do aborto. Os temas de No
mundo maior são assuntos do momento!
Durante cerca de vinte anos, visitamos Chico Xavier
com assiduidade, nas reuniões da Comunhão Espírita
Cristã, do Grupo Espírita da Prece e nas peregrinações, em
2.

Este capítulo foi a Apresentação da 1a edição desta obra, redigido em: São
Paulo, agosto de 1997.
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Uberaba. Costumeiramente éramos convidados para falar
durante as longas reuniões. Depois, estando próximo a ele,
ouvimos muitos comentários oportunos sobre as mensa‑
gens recebidas e durante seus atendimentos. Muitas vezes,
ele interrompia algum comentário e se dirigia à nossa pes‑
soa. Outras vezes, em sua residência privamos de momen‑
tos alegres e interessantes. Consideramos um privilégio ter
desfrutado desse contato enquanto ele estava a todo vapor
em suas tarefas.
A cada vez que voltávamos de Uberaba, escrevíamos
algo sobre ele nos jornais de Araçatuba e em alguns perió‑
dicos espíritas. Dois livros de nossa autoria3 contêm refe‑
rências a Chico Xavier e, aliás, em ambos ele passou uma
vista d’olhos, estimulando-nos a publicação.
A figura de Chico Xavier como pessoa é muito pou‑
co conhecida. Tende-se a idolatrá-lo, esquecendo-se de
reações mais simples e naturais do ser humano e que, no
caso dele, são muito ricas e interessantes. Quando Chico
Xavier completou 50 anos de labores mediúnicos, ele hu‑
mildemente declarou a um jornal espírita: Sou sempre um
Chico Xavier lutando para criar um Chico Xavier renovado em
Jesus e, pelo que vejo, está muito longe de aparecer como espero
e preciso...4
A simplicidade e a espontaneidade de Chico Xavier
assumem grande realce e fazem destacar sua ímpar figu‑
ra humana.
Em vários momentos nos comovemos. Entre outros na
3.
4.

Estamos nos referindo a Em louvor à vida, 1a. edição em 1980, que depois
foi ampliado e reeditado com Divaldo Pereira Franco, e a Os sábios e a sra.
Piper, Matão: O Clarim, 1986.
Vide o capítulo “Cinquentenário da mediunidade de Chico”.
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conversa coloquial quando nos conhecemos, nas dedicató‑
rias de livros que nos redigiu de maneira bem informal, em
gentilezas e oferta de mimos por ocasião do nascimento de
nossos filhos, no atendimento carinhoso que dispensou a
vários familiares e amigos e as correspondências, incluin‑
do a remessa mensal de um pacotinho de mensagens. Nos
seus atendimentos, principalmente na “peregrinação” as‑
sistimos a cenas muito humanas e cristãs. São aspectos de
Chico Xavier como pessoa.

Atenção de Chico com dois filhos e irmão do autor (1977)
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Chico com Gustavo, filho do autor (1985)

Chico com Daniel, filho do autor (1986)
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Quando obtivemos um exemplar da histórica 1a edição
de Parnaso de além-túmulo, solicitamos seu autógrafo. Sem‑
pre gentil, anotou de forma bem-humorada:
Aos queridos amigos Cesar Perri de Carvalho e Célia entrego,
afetuosamente, este livro, pedindo-lhes desculpas pelo atraso de
cinquenta e três anos. Sempre reconhecidamente, Chico Xavier.
Uberaba, 16/11/85.
É um agradável registro histórico.
Como médium, destacamos a sua dedicação e persis‑
tência ao labor por tempo tão prolongado. Portador de
vários dons mediúnicos, inclusive, testemunhamos a apli‑
cação de passes por ele com o consequente aroma de rosa
no ambiente. Todavia, soube dar prioridade à sua tarefa
maior, a psicografia.
O engajamento de Chico Xavier à divulgação do li‑
vro fez-se presente em inúmeros momentos. Mas, há um
registro notável. Por ocasião da pioneira I Exposição do
Livro Espírita, realizada na Galeria Prestes Maia, em
São Paulo, em 1955, com o copatrocínio da USE, Chico
Xavier não pôde comparecer, mas escreveu apoiando o
evento de várias formas, inclusive: ...Nós, companheiros
do Centro Espírita Luiz Gonzaga, daqui de Pedro Leopoldo,
em modesta associação, pedimos licença para enviar ao grande
cometimento, o nosso pequenino concurso, no cheque incluso
de duzentos cruzeiros, que representa apenas nossa insignificante boa vontade5.
As nossas observações, sobre Chico como pessoa, têm
saído vez por outra na imprensa e em nossas palestras. Há
5.

Revista Cena. São Paulo, mar-abr./1955. Também em: Eduardo Carvalho
Monteiro e Natalino D ‘Olivo, USE - 50 anos de Unificação, São Paulo:
Ed.USE, 1997, p. 174.
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uma certa idolatria em torno de Chico, o que não confere
com sua maneira de ser. Em muitas ocasiões escrevemos
sobre sua monumental obra psicográfica. Daí a ideia de es‑
crever sobre o homem e a obra, reunindo registros e refun‑
dindo algumas matérias que já publicamos. Ao alinhavar
estes subsídios, tivemos momentos de caríssimas recorda‑
ções. Entre tantas criaturas benquistas dos tempos de vi‑
sitas a Uberaba homenageamos nossos antigos amigos, o
casal Zilda e Weaker Batista, dedicados colaboradores de
Chico Xavier.
Chico Xavier – O homem e a obra, não é biográfico. Trata‑
-se de uma contribuição aos inúmeros subsídios já publi‑
cados sobre o conceituado médium. Cremos que os casos
relatados, envolvendo nuances de Chico como pessoa, e
a análise de aspectos de sua obra, no conjunto, ofereçam
matérias para nossas reflexões como indivíduo e como di‑
rigentes espíritas.
A nossa intenção é de oferecer informações sucintas, de
forma leve, mas que sejam úteis, inclusive, para grupos de
estudo nas instituições espíritas. Na atualidade, há corren‑
tes educacionais modernas que estimulam o ensino basea‑
do em problemas. Aqui, os problemas seriam os casos e
a experiência de vida. Cremos que a vivência do notável
obreiro da fraternidade e sua portentosa obra mediúnica,
constituir-se-ão em matéria para metabolização a longo
prazo, por parte da família espírita e da Humanidade. Há
claras propostas traçadas para um novo homem e para a
construção de uma nova sociedade.
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Autógrafos em 1994

A longevidade de Chico Xavier, com o respaldo de 70
anos de intercâmbio mediúnico, é o atestado de quanto a
relação entre a humanidade encarnada e a desencarnada
pode realizar em favor do bem da Humanidade.
Chico Xavier não se julga um ser privilegiado. No en‑
tanto, nós somos, pelo fato de sermos contemporâneos de
alguém que tem sido intermediário do conhecimento espi‑
ritual e da exemplificação do amor.

