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As cartas de Chico Xavier



Primeira carta

Lastimo haver renascido distante da terra abençoada 
onde ressurgiste para a boa luta, mas, mesmo longe, 
seguir-te-ei os passos com os meus votos por tua vitória 
integral.

     Chico Xavier



Pedro Leopoldo, 03 de agosto de 1948.

Prezado amigo Divaldo.

Deus nos abençoe a todos.

Recebi tua carta hoje e apresso-me a dizer-te do bem que 
as tuas palavras me trouxeram. Tive a impressão de receber notícias 
de um amigo de muito tempo, tal o carinho espontâneo de tuas 
frases acolhedoras e generosas.

Não tive, assim, qualquer dúvida em escrever-te à vonta-
de, sem cerimônia, pedindo-te a mesma intimidade para comigo.

Espero, pois, não me trates por “vós”.

Sou apenas teu irmão mais velho e em se tratando de ti, - 
irmão mais jovem, todavia mais iluminado – cabe-me o dever de 
rogar-te desculpas pelo tom fraternal de minhas palavras.

Tuas notícias foram muito confortadoras para o meu 
coração. Falam-me de uma Terra nova, em que a juventude traz 
no Espírito a divina semente do mundo regenerado. Entusiasma-
me a dedicação de tua mocidade ao nosso idealismo, dentro da 
Consoladora Doutrina que nos irmana. Através de tuas expressões 
ricas de bondade e ternura, sinto-te o coração ardendo em luz 
renovadora e peço ao nosso Mestre Divino abençoar-te os propósitos 
de trabalhar na edificação sublime do Amanhã. Estamos, sim, meu 
irmão, num grande combate. Combate pela felicidade humana na 
construção de nossa própria felicidade com o Cristo.

Lastimo haver renascido distante da terra abençoada 
onde ressurgiste para a boa luta, mas, mesmo longe, seguir-te-ei os 
passos com os meus votos por tua vitória integral.



A atualidade precisa de corações valorosos qual o teu, e 
espero que prossigas sem desânimo, campo afora.

Muito grato pelas tuas referências à minha apagada 
tarefa mediúnica. Nada tenho feito, meu caro. E espanta-me o 
devotamento dos Benfeitores Espirituais que, sem reparar minha 
deficiência e fragilidade, se utilizam de minhas pobres mãos para 
o serviço que lhes diz respeito. Podes crer que a caridade deles para 
comigo tem sido infinita e peço-te incluir-me em tuas orações para 
que eu, um dia, seja digno da amizade com que me tratam.

Emmanuel, André Luiz e o nosso grande Humberto hão 
de ajudar-te a vencer, com brilho, em todos os lances difíceis da 
nossa jornada.

Recolhendo tanto conforto em tua carta, espero não 
perder-te a amizade, portadora para mim de tanto estímulo. Sou 
empregado aqui numa repartição, cujos trabalhos nos compelem 
a viagens frequentes. Será esta a razão da demora de qualquer 
notícia minha, mas escrever-te-ei sempre.

Peço ao teu bom coração distribuir minhas lembranças 
com todos os amigos do grupo em que te integras.

Quando te for possível, estimaria receber-te um retrato. 
Teria muito prazer, guardando-te esta lembrança. Pode ser? Desde 
já, agradeço, muito reconhecidamente.

Reafirmo-te minha gratidão imensa pela alegria em que 
tuas notícias me envolveram a alma e, na expectativa de que me 
proporciones o contentamento de uma nova carta, pede a Jesus por 
tua paz e felicidade e abraça-te cordialmente o amigo e irmão 
muito agradecido.

Chico

Francisco Cândido Xavier



A escritora e expositora espírita Suely Caldas Schubert, 
atualizada e estudiosa, se refere a essa carta em seu livro O 
Semeador de Estrelas, publicado pela Editora Leal, página 241, 
nos seguintes termos: 

Jovem, com o coração voltado para o ideal de servir a 
Jesus, tem o primeiro contato com a obra mediúnica 
de Chico Xavier. Inteira-se de sua vida e vê nascer um 
sentimento profundo de respeito e carinho por aquele 
que elege para exemplo de devotamento e abnegação à 
causa espírita.

Divaldo tinha em 1948 apenas 21 anos, uma cabeça 
cheia de sonhos e o ideal de servir a Jesus por meio do 
Espiritismo. Começava a educar as faculdades mediúnicas, que 
sempre estiveram presentes em sua vida, desde a infância e, 
quem sabe, desde outras recentes existências...

Chico possuía 38 anos e já era uma figura conhecida 
pelos livros que a sua belíssima faculdade psicográfica houvera 
captado. Natural, portanto, que o jovem Divaldo buscasse nele 
uma referência para a sua vida. Alguém que pudesse algo lhe 
ensinar, dar-lhe uma bússola a fim de que a sua travessia no 
tempestuoso mar da vida se fizesse mais segura, pois tudo fica 
mais fácil quando se tem amigos verdadeiros prontos a nos 
apoiar, advertir, apontar o caminho, deixando que as nossas 
próprias escolhas ditem o ritmo dos nossos passos. 

A carta de Chico encheu o coração do jovem Divaldo 
de alegria, de múltiplas esperanças e de um senso de respon-
sabilidade que lhe fazia pressentir as tarefas que viriam pela 
frente, que demandariam dedicação, disciplina, perseverança 



e imensa capacidade de se transformar, de modo a viver os 
princípios que havia abraçado. Além disso, necessitaria também 
desenvolver grande empatia, de modo a se pôr constantemente 
no lugar do outro. Não apenas o outro que sofre, padece, mas 
também o outro que critica, denigre, pergunta, perturba. Todo 
tipo de pessoa bem ou mal-intencionada que viesse cruzar seu 
caminho.

Assim como a criança que necessita de mãos amigas 
a segurarem as suas nos primeiros passos, nos movimentos 
iniciais em busca da descoberta e do desenvolvimento da 
autonomia, todos nós necessitamos de corações nos quais 
possamos nos inspirar. Chico foi, continua a ser e sempre será 
para espíritas e não espíritas uma referência positiva no trato 
com a mediunidade, no exercício da convivência humana, na 
prática da lídima caridade, na recordação constante do amor 
que Jesus nutre por nós e que necessitamos desenvolver uns 
pelos outros.

Foi apoiado em tais exemplos, além daqueles recebidos 
em seu próprio lar, que Divaldo iniciou sua trajetória de lutas, 
lutas internas em busca da sua própria transformação, lutas que 
prosseguem, pois nunca se achou pronto nem considerou que 
houvesse terminado seu labor íntimo, pessoal e silencioso. 

Quanto mais prossegue nessa lida, com seu cortejo 
de tarefas, mais a serenidade e a paz brotam de seu coração, à 
semelhança de uma fonte singela que não cessa de jorrar a linfa 
cristalina do seio da terra de onde desponta. E, quanto mais se 
dá, mais prazer encontra nesse exercício de servir.

Imaginemos o coração descompassado do jovem 
Divaldo recebendo a carta, abrindo o envelope e lendo a 
afirmação de que Chico tinha a impressão de receber notícias 
de um velho amigo.



A afirmação de que os Espíritos Emmanuel, André 
Luiz e Humberto de Campos o ajudariam, deixou seu coração 
repleto de coragem, bom ânimo, e entusiasmo pela tarefa que 
principiava.  

Deveríamos proceder assim com todos os que iniciam 
seus labores, oferecendo-lhes mais estímulos e menos críticas, 
mais apoio e menos exigências, mais proximidade e menos 
distanciamento, diretrizes fraternas e doutrinárias, nunca 
submissão às nossas ideias e pontos de vista. 

Divaldo não entronizou Chico como seu guru, nem 
Chico a isso se permitiu, mas o elegeu como um amigo. E o 
médium mineiro soube corresponder a essa amizade, de forma 
humana, ao longo dos anos que marcaram a convivência de 
ambos.

Chico o incluiu no rol dos tarefeiros que, combatendo 
o bom combate, trabalham pela conquista da felicidade pró-
pria e de toda a coletividade. Pediu-lhe para que dispensasse a 
formalidade, o tratasse por você, pois assim ficaria mais fácil o 
estreitamento dos laços.

Ao mesmo tempo, ressaltou sua fragilidade, suas 
limitações humanas e mediúnicas, como a dizer ao jovem 
Divaldo que, se possível, o visse como era e não como todos 
julgavam que ele, Chico, fosse. 

Seria muito bom que, em nossos arraiais, não tivésse-
mos tanta expectativa em relação aos médiuns, nem esperásse-
mos da parte deles santidade ou disponibilidade absoluta para 
nos atender, entender e se colocar a nosso serviço.

Ao fazermos isso estamos esquecendo que todo 
médium tem vontade própria, é um cidadão, um homem no 
mundo, um Espírito reencarnado passando também por provas 



e expiações, necessitando, portanto, de carinho, estímulo, 
críticas construtivas e fraternas, de modo que possa dar conta, 
de forma satisfatória, da tarefa previamente abraçada no Mundo 
Espiritual.

Quando Chico sinalizou para Divaldo suas limitações, 
não o fez por meio de um exercício de humildade apenas, mas de 
plena consciência do que precisava transformar em sua própria 
alma, ainda que muitos que tenham convivido com ele não 
acreditassem em aspectos a serem corrigidos ou imperfeições 
a serem vencidas. Mas, foi ele próprio quem, tantas vezes, 
ressaltou o quanto tinha necessidade das preces, da tolerância e 
da compreensão de todos para com as suas fragilidades.

Tinha dimensão da tarefa que veio executar e a 
executou magistralmente, a ponto de ser respeitado por outros 
religiosos pelos exemplos maravilhosos que deu. Mas nunca 
perdeu de vista o que o separava dos Seres Superiores com os 
quais convivia e que programaram sua reencarnação.

Chico foi humano e não me parece que desejasse ser 
lembrado de outra maneira, assim como nos comove a dimen-
são humana de Jesus, muito mais do que os aspectos míticos 
que envolvem a Sua figura. 

Fiel como sempre se mostrou aos preceitos do 
Evangelho e à figura de Jesus, a humanidade de Chico nunca 
será esquecida por aqueles que tiveram a felicidade de viver no 
mesmo século em que ele viveu.

Ele é para todos nós a personificação do Homem de 
Bem, conforme encontramos no capítulo XVII de O Evangelho 
Segundo o Espiritismo.

 



O homem de bem

O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de 
justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se 
ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si 
mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, 
se fez todo o bem que podia, se desprezou vo-luntariamente 
alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa 
dele; enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. 
Deposita fé em Deus, na Sua bondade, na Sua justiça e 
na Sua sabedoria. Sabe que sem a Sua permissão nada 
acontece e se Lhe submete à vontade em todas as coisas. 
Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais 
acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes 
da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou 
expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento 
de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, 
sem esperar paga alguma; retribui o mal com o bem, toma 
a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus 
interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que 
espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, 
nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza 
aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, 
antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros 
antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, 
calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação 
generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente 
para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, 



porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita 
nos outros todas as convicções sinceras e não lança 
anátema aos que como ele não pensam. Em todas as 
circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como 
certo que aquele que prejudica a outrem com palavras 
malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo 
a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de 
causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que 
ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar 
o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não 
alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança; 
a exemplo de Jesus perdoa e esquece as ofensas e só 
dos benefícios se lembra, por saber que perdoado 
lhe será conforme houver perdoado. É indulgente 
para as fraquezas alheias, porque sabe que também 
necessita de indulgência e tem presente esta sentença 
do Cristo: “Atire-lhe a primeira pedra aquele que se 
achar sem pecado”. Nunca se compraz em rebuscar os 
defeitos alheios, nem, ainda, em evidenciá-los. Se a 
isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa 
atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e 
trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os 
esforços emprega para poder dizer, no dia seguinte, 
que alguma coisa traz em si de melhor do que na 
véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem 
aos seus talentos, a expensas de outrem; aproveita, ao 
revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja 
proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, 
nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o 
que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não 
abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe 
que é um depósito de que terá de prestar contas e que 



o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de 
aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social 
colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com 
bondade e benevolência, porque são seus iguais perante 
Deus; usa da sua autoridade para lhes levantar o 
moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita 
tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição 
subalterna em que se encontram. O subordinado, de 
sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa 
e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. 
Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos 
que aos seus semelhantes dão as leis da Natureza, como 
quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim 
enumeradas todas as qualidades que distinguem o 
homem de bem; mas, aquele que se esforce por possuir 
as que acabamos de mencionar, no caminho se acha 
que a todas as demais conduz.




