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Nada poderia indicar que a criança nascida no dia 2 de abril de 1910, teria um extraordinário 
destino. Em Pedro Leopoldo, pequena cidade no Estado de Minas Gerais, numa casa pobre de 
família humilde, ele viria ao mundo de maneira discreta. No entanto, este espírito da mais alta 
grandeza, dedicaria toda a sua vida para ampliar e divulgar o Espiritismo no Brasil, demonstrar 
a possibilidade de comunicação entre o plano material e o espiritual, além de consolidar as 
verdades espirituais já divulgadas pelo pioneiro do espiritismo, Allan Kardec.  
 O menino, que recebeu o nome de Francisco Cândido, era um dos muitos filhos que nasceu 
naquela família simples, cujos pais eram semianalfabetos.   A mãe, Maria João de Deus, pessoa 
responsável e generosa, era lavadeira e o pai, trabalhador humilde. Ambos lutavam para 
sustentar a família enorme. Quando se casaram ambos trabalhavam em uma fábrica. Anos 
mais tarde, João Cândido Xavier, o pai, teria uma “venda”, pequeno armazém cuja renda mal 
cobria as despesas da enorme família.  
Além das dificuldades financeiras, um acontecimento veio abalar aquele lar: o precoce 
falecimento da mãe, com apenas 34 anos de idade.  Ela havia se casado aos 13 anos e ao 
falecer, deixa o marido junto a nove filhos.  Francisco Cândido Xavier, com apenas cinco anos, 
vai sofrer não só com a falta da mãe, mas também com a separação da família, pois o pai não 
soube cuidar dos filhos e resolveu distribuí-los para morar com parentes e amigos. 
Chico, com tão pouca idade, vai viver na casa de uma pessoa negligente e desequilibrada. 
Sofre com a ausência da família e principalmente da mãe. Neste período, além de violência 
física, é negligenciado pela dona da casa. Anos mais tarde, ele conta a Carlos Baccelli que 
recebia apoio da espiritualidade. Deixado sozinho no quintal da casa, frequentemente era 
esquecido e privado de comida. Em muitas vezes surgia um cachorro trazendo uma fava de 
jatobá. Se ele não conseguia abrir, o animal o fazia, e ele não padecia de fome. O animal, que 
ele não conhecia, ia embora, voltando outras vezes com o mesmo objetivo.  
A sua mãe, porém, frequentemente aparecia e falava com ele, encorajando-o. Para o menino, 
este fato não causava estranheza, achava muito natural as conversas que mantinha com ela. 
Ela o avisa que em breve a família iria se juntar novamente, o que aconteceu com o novo 
casamento do pai, desta vez com D. Cidália. Esta mulher bondosa e sensível resolveu reunir as 
crianças e todos puderam finalmente morar juntos.  
Aos nove anos vai trabalhar como aprendiz numa indústria de fiação e tecelagem. Foi uma fase 
difícil, pois frequentava a escola até às 11 horas e depois ia para este emprego até à 
madrugada.  Quando terminou o curso primário, acabaram-se as oportunidades de estudo. 
Embora inteligente, nunca mais teria outras oportunidades de aprendizagem.  Dada à 
necessidade de ajudar com o sustento da família, trabalhou em diversos empregos humildes. 
O fato de não ter prosseguido com os estudos, vai repercutir mais tarde. Como o próprio Chico  
contou, com muita humildade e bom humor, ele tentou por três vezes passar em concursos 
públicos . Na terceira vez, foi no Rio de janeiro, pelo DASP (Departamento Administrativo do 
Serviço Público). Foi muito mal nesta prova,  das 40 questões propostas, acertou apenas 13. E 
conforme Carlos Baccelli relata, ele dizia rindo que havia tomado 27 zeros. Foi tão mal neste 
concurso que o diretor do DASP veio em pessoa conversar com ele e dizer que acreditava  
realmente que os livros que publicava não eram de sua autoria. 
Em 1935 consegue um emprego como funcionário público pelo Ministério da Agricultura na 
Fazenda Modelo, administrada pelo Dr. Rômulo Joviano. Neste emprego, ele se dedica com 
muita responsabilidade, sem faltar ou tirar licença, até ser obrigado a se aposentar 
precocemente por invalidez motivada por uma doença incurável nos olhos no final da década 
de 50. Nesta época vai morar em Uberaba para melhor cuidar de sua saúde. 
Chico, desde tenra idade, vê pessoas falecidas de maneira tão nítida, que tem dificuldade de 
distingui-las das pessoas comuns. Mas até então, ele nada sabia a respeito da doutrina 
espírita, todos na casa frequentavam a igreja Católica com muito fervor. 



Somente no ano de 1927 que Chico vai conhecer a doutrina de Allan Kardec. O motivo foi um 
problema de saúde de uma das irmãs. Depois de procurar a cura pela medicina comum, que 
em nada alterou o seu estado, recebem ajuda do Sr. José Hermínio Perácio e sua esposa, dona 
Carmem, que conseguem curá-la e os orienta sobre o Espiritismo.  
Chico interessa-se pela doutrina e passa a frequentar as sessões espíritas. Este casal lhe dá o 
Livro dos Espíritos e O Evangelho Segundo o Espiritismo. Chico os lê e então entende que suas 
visões eram devidas à sua mediunidade. Funda, junto com o seu irmão José e amigos, o Centro 
Espírita Luiz Gonzaga. A sua mediunidade começa a manifestar-se de maneira mais clara e 
Chico recebe as primeiras mensagens de diversas entidades e inclusive de sua mãe. Escreve, 
sob a orientação de diversos mentores, artigos para jornais espíritas. Torna-se conhecido e no 
Centro Luiz Gonzaga recebe mensagens de conforto aos que o procuram. Ele também procura 
dar apoio aos pobres, distribuindo sopa e alimentos, além de visitar os mais carentes na 
periferia da cidade.  
 Neste mesmo ano iniciou-se a recepção das poesias que compõem “O Parnaso de Além 
Túmulo” que foi publicado em 1932 com o apoio da Federação Espírita Brasileira. Neste livro, 
ele psicografa poemas de diversos autores da língua portuguesa, como Antero de Quental, 
Antônio Nobre, Guerra Junqueira e outros. 
 Este livro vai causar a maior polêmica, críticos literários vão se manifestar tanto a favor como 
contra. Alguns não queriam reconhecer a origem destas poesias e o acusavam de fraude; 
outros ficaram desorientados e não sabiam o que dizer, pois os estilos de cada texto 
correspondiam aos de seus autores. Agripino Grieco atestou e reconheceu a maneira de se 
expressar de cada poeta e Menotti Del Picchia ficou maravilhado diante das possibilidades de 
se receber textos pela vivência psicográfica.  
 Chico disse anos mais tarde: “Só nos últimos dias de 1931, com a graça de Deus, 
desenvolveram-se em mim, de maneira clara e mais intensa, a vidência, audição e outras 
faculdades mediúnicas”. Emmanuel surge pela primeira vez. 
Emmanuel propõe trabalho em conjunto, mas o adverte: teria de ter muita disciplina. Chico 
aceita e o mentor dita três regras, que na realidade é única: Disciplina.  Daí em diante, sob a 
orientação deste mestre, começa a surgir um número surpreendente de livros psicografados, 
como Paulo e Estevão, Há Dois Mil anos, A Caminho da Luz, etc. Outros autores também 
comparecem, como Humberto de Campos, que dita Brasil, Coração do Mundo e Pátria do 
Evangelho, Crônicas do Além Túmulo. É publicada novamente outra edição de Parnaso De 
Além Túmulo, com poemas de outros autores, como Olavo Bilac. 
Pelo resto de sua vida Emmanuel o acompanha e orienta, sempre sob a mais rígida disciplina. 
Sua saúde é frágil, ele começa a ter problemas nos pulmões e surge catarata no olho esquerdo. 
Mesmo assim, Emmanuel exige que trabalhe muito. Mesmo prazeres inocentes e puros, como 
tocar piano, ele impede.  
 Em certa ocasião (conforme R A Ranieri nos conta no livro O Santo de Nossos Dias) Chico é 
presenteado com um piano. Embora tenha estudado pouco, ele sempre demonstrou ser muito 
inteligente e sensível. Gostava de música erudita e apreciava Chopin e Beethoven. Ficou muito 
feliz com o presente e resolveu ter aulas com uma professora, imaginando poder transmitir 
músicas de autores do plano espiritual. Mas novamente Emmanuel interfere e o piano acaba 
sendo passado adiante. 
Em outra ocasião, Chico decide, em companhia de pessoas muito bem intencionadas, 
participar de sessões de materializações. Novamente, o próprio Emmanuel surge e exige que 
ele abandone esta atividade. Ele quer apenas Chico como médium escrevente. 
 Ele obedece e o resultado desta parceria foi a realização dos mais de 400 livros psicografados, 
número impossível de ser alcançado por um escritor comum. 
Em 1943 um novo autor começa a enviar mensagens através de Chico: André Luiz. “Nosso Lar”, 
que é publicado no ano seguinte e é sucesso de público. Com este autor, uma importante série 
é realizada. O primeiro livro faz sucesso até hoje e já foi realizado um filme, que foi bem 



recebido pelo público. Esta parceria rendeu um total de 15 livros, sendo o último publicado em 
1968, com o nome de “A Vida Continua...”. 
Chico Xavier era extremamente paciente com todos que recebia. No centro espírita onde 
recebia o público, inúmeras vezes foi mal interpretado e foi alvo de desaforos e grosserias. 
Também era paciente com pessoas que não sabiam se comportar, assediando-o e o impedindo 
de se aproximar de seus amigos. Alguns procediam como guarda-costas intransigentes, 
causando situações constrangedoras. O atendimento ao público era cansativo e prolongava-se 
por muitas horas. Mesmo assim, até o fim da vida, ele procurou receber a todos, sendo por 
diversas vezes, amparado pelos amigos, pois a sua saúde fraca não o permitia ficar em pé. 
 Apesar de sua conduta irrepreensível, honestidade, de sua bondade e tolerância com todos e 
das obras assistenciais que manteve, Chico não escapou das críticas e de perseguições de 
pessoas mal intencionadas. Como no caso da família de Humberto de Campos.    
No ano de 1944, a viúva deste escritor brasileiro entrou com um processo na justiça contra a 
publicação dos livros tendo a autoria atribuída ao seu marido falecido. É exigida uma perícia 
para que se comprove a autenticidade de seu autor. Caso fosse comprovada uma fraude, Chico 
Xavier e a Federação Espírita Brasileira teriam de pagar multa e os livros teriam de ser 
retirados de circulação; caso contrário, isto é, se fosse comprovado que os livros fossem 
realmente de Humberto de Campos, como os familiares eram titulares dos direitos autorais, os 
lucros deveriam pertencer à família.  
Sensatamente, a justiça decide a favor do médium. Daí em diante todas as mensagens deste 
escritor seriam publicadas com o pseudônimo de Irmão X.  
Pela vida a fora, à medida que recebia o reconhecimento de muitos e se tornava célebre, 
surgiam pessoas que não acreditavam em sua honestidade. Dois jornalistas de uma revista 
muito popular na época, “O Cruzeiro”, resolveram investigar o caso. Eles eram muito 
conhecidos do grande público pelas reportagens sensacionalistas: David Nasser e Jean 
Manzon.   Astutamente, procuraram o ingênuo médium em um momento em que estava 
sozinho em sua casa e se apresentaram como jornalistas estrangeiros, com falsos nomes. 
Chico os acolheu e concedeu a entrevista, permitindo até que tirassem fotos. Na tentativa de 
desmascará-lo e provar supostas fraudes, e principalmente de atrair atenção do público, eles 
distorceram as declarações de Chico Xavier. 
 Eis o que foi publicado na revista no dia 12 de agosto de 1944: 
“Ele lê muito. Dizia-se que Chico é ignorante, analfabeto pouco amante das belas letras. Pura 
invenção. Chico Lê tanto, que um dos olhos foi atingido por cruel catarata inoperável. Mesmo 
assim, continua lendo”. 
Nesta maliciosa reportagem os jornalistas ainda afirmam que Chico está cansado do assédio 
das pessoas e sente falta do silêncio e da tranquilidade, sugerindo que estava prestes a 
abandonar as suas atividades. Junto ao texto, uma foto do médium lendo um livro. 
Mas, no momento em que os jornalistas se despediam, Chico havia doado alguns livros 
psicografados. E mais tarde, David Nasser, avisado por seu parceiro, leu a dedicatória. Nela, o 
seu verdadeiro nome, que havia ocultado, aparece. Mesmo surpreso Nasser não menciona 
este fato na reportagem, demonstrando claramente a sua desonestidade. Somente 30 anos 
mais tarde é que esclareceu a história. 
Magoado, Chico recebe mensagem de Emmanuel, que diz “Chico, você deve agradecer, Jesus 
Cristo foi para a cruz, enquanto você foi apenas para o Cruzeiro” E recomenda que não reaja. 
Esta foi uma decisão feliz, pois o próprio jornalista haveria de se desculpar mais tarde. Sua mãe 
também o aconselha a não responder às inúmeras calúnias e perseguições que iria sofrer. 
Mas não só no plano material ele teria inimigos. Foi assediado por espíritos inferiores 
continuamente. Lá pelos anos de 1946/47, aconteceu um fato assustador: Quando prestava 
serviço à Fazenda Modelo, numa tarde, ao voltar sozinho para casa, ele viu uma multidão de 
uns 600 espíritos furiosos, dispostos a atacá-lo. Ele não sabe o que fazer, começa a rezar. E 
descobre que seus perseguidores vão se dispersando à medida que Chico com suas orações. 
Daí em diante. Emmanuel começa a acompanhá-lo. 



Desde a infância, Chico foi muito ligado à família. Aos nove anos já trabalhava exaustivamente 
para ajudar a sustentá-la. Nunca se casou, pois, seus encargos eram muito pesados, embora 
tivesse contado a amigos que gostaria de ter constituído família e criado filhos. Não pôde 
realizar este sonho. Ele sempre se sentiu responsável por todos e disposto a ajudar a quem 
pudesse. 
Trouxe para a sua casa um sobrinho deficiente cuja mãe, também com problemas de saúde, 
não podia criá-lo. O menino era cego, surdo e tinha dificuldades para se alimentar. Cuidou do 
sobrinho com extremo amor de pai  durante muitos anos e sofreu com o seu desencarne.  
E apesar dos cuidados e do carinho que devotava aos seus familiares, viveu situações difíceis. 
Um dos sobrinhos, Amauri Xavier Pena, também médium, procurou o jornal Diário de Minas e 
confessou cometer fraudes e ser um falso médium, assim como o tio. Nunca se apurou  qual  a 
motivação para este gesto, talvez instigado por pessoas que pretendiam desmoralizar o 
espiritismo, ou se queria impressionar alguém. O fato repercutiu mal e Chico ficou agastado, 
mas defendeu-se sem muito alarde, como sempre fez. Mais tarde, Amauri,  com problemas de 
alcoolismo, foi internado em um sanatório psiquiátrico onde morreu.  
Seu pai também não o compreendia. Não sendo espírita, aceitava com má vontade as 
atividades do filho. Por ocasião da morte de José, outro filho e grande companheiro de Chico, 
ele revoltou-se, pois achava que Chico deveria ter curado o irmão com os seus “poderes”. Em 
outra ocasião, quando estavam com dívidas e Chico recusou o vultoso cheque doado  por 
Frederico Figner, ficou indignado. 
O proprietário da Casa Edson, homem abastado, tinha grande admiração por Chico Xavier. 
Vendo as dificuldades financeiras que enfrentava para tocar a suas obras sociais, resolveu 
deixar-lhe uma parte de sua herança em seu testamento.  Com o seu falecimento,   suas filhas 
receberam 35.000 contos de réis e ao Chico foram doados 100 contos.  Ele não quis a doação e 
devolveu o cheque, que novamente lhe foi enviado, pois as filhas de Frederico queriam 
obedecer à vontade do pai. Chico enviou o Cheque à Federação Espírita Brasileira com a 
finalidade de se divulgar o livro espírita. 
Tempos depois, Frederico Figner se comunicou com o  médium e juntos escreveram o livro 
“Voltei”. 
 Aconselhado por Emmanuel, Chico envia os originais às filhas dele,  que eram judias, não 
acreditavam no espiritismo e não aceitaram que se publicasse um livro com o nome do pai. O 
livro foi publicado tendo como autor o Irmão Jacó. 
Depois de tantos dissabores com a própria família e pelo fato de seus irmãos terem crescido e 
tornaram-se independentes, Chico resolveu mudar de vida. Mudou-se para Uberaba e foi 
trabalhar com um amigo, Valdo Vieira. 
Ao chegar a Uberaba, Chico se hospedou na casa de Valdo,  que já conhecia há alguns anos e já 
havia trabalhado com ele. Em 1957 os dois psicografaram o livro de Emmanuel “Evolução em 
Dois Mundos”. Enquanto um escrevia os capítulos pares, o outro escrevia os ímpares. 
Fundaram a Comunhão Espírita Cristã, onde desenvolveram intensas atividades mediúnicas e 
assistenciais. Em 1959 publicam conjuntamente o livro de André Luiz, “Mecanismos da 
Mediunidade”. No total, escreveram juntos 17 livros. 
Uberaba começa atrair muita gente atraída pela Doutrina Espírita, dadas as atividades 
desenvolvidas pela comunidade local. Para a Comunhão Espírita Cristã chegam pessoas 
motivadas a receber mensagens de parentes e amigos falecidos, e ansiosos por conhecer o 
médium que se tornava a cada dia mais famoso. Aos poucos, centros de tratamento foram 
criados, dado o incentivo que ele dava à assistência aos necessitados.  
Em 1965, Valdo e Chico Xavier seguem em viagens internacionais a fim de divulgar o 
espiritismo. Visitam os Estados Unidos, onde fundam o Christian Spirit Center e depois vão 
para a Europa, visitam Londres, Paris e Lisboa. Em Paris visitaram o cemitério Père Lachaise, 
onde está situado o túmulo de Allan Kardec. 
No ano seguinte vão novamente aos EUA, onde são bem recebidos e lançam versão na língua 
inglesa de alguns livros. 



Mas a parceria entre eles acaba e Valdo segue para o Japão onde se impressiona  com outras 
filosofias e abandona o Espiritismo.  
Chico, nesta época já é muito conhecido e participa de dois programas de TV “Pinga Fogo”, 
onde responde durante três horas a perguntas sobre diversos temas. Sua notoriedade 
aumenta  e ele começa a receber títulos de cidadão honorário em diversas cidades e participar 
de noites de autógrafos. Seus livros são traduzidos em diversas línguas e aqui são vendidos 
milhões de exemplares. Recebe visitas de celebridades, como políticos artistas, etc. 
Resolve fundar outro centro espírita e desta vez, prefere um lugar modesto, onde se sente 
mais à vontade. Cria o Centro  Espírita da Prece, e é  seguido por dois moços: Vivaldo Cunha e 
Eurípedes Higino Reis.  Higino tinha sido adotado por ele e desde esta época, vai presidir o 
novo centro e controlar o assédio da população.  A saúde de Chico se agrava e além dos 
problemas pulmonares e da visão, ele começa a sentir fortes dores no peito. Chega a desmaiar  
devido a quedas bruscas de pressão. Mesmo assim continua atendendo a população durante 
horas seguidas e a escrever livros. 
Em 1981 começa a campanha pelo Prêmio Nobel da Paz , sonhado por mais de um milhão de 
brasileiros, é encabeçada por Augusto César Vanucci, que era o responsável pelo setor de 
shows da TV Globo. Ele realizou um programa com o nome de “Um Homem Chamado Amor”, 
onde grandes artistas recitam poemas e mensagens de Chico. Divaldo Franco, o deputado 
Freitas Nobre e outros começam uma campanha por assinaturas, que chegam a milhões. 
Apresentam ao Comitê de premiação.  
Mas o ganhador deste prêmio foi o Alto Comissariado da ONU para refugiados .  
Chico não se abala e reconhece a importância do trabalho dos que ganharam o prêmio. E sua 
popularidade cresce cada vez mais, à medida  que sua saúde declina. Mesmo assim, continua 
com o seu trabalho de psicografia, com as visitas à periferia  da cidade. 
Em 1982, Chico Xavier, através de uma mensagem psicografada,  contribui para a resolução de 
um crime. Heitor Alencar Furtado foi morto com um tiro disparado por José Aparecido Branco. 
O pai da vítima leu a mensagem recebida pelo médium e se convenceu que a morte de seu 
filho não foi intencional, o que contribuiu para a solução do caso.   
Três anos mais tarde, outro crime também foi resolvido desta maneira. Desta vez, a vítima foi 
a ex-miss Campo Grande, Gleide Dutra de Deus e o acusado foi o seu marido. Também a 
mensagem da vítima, recebida por Chico  comprovaram que o tiro não foi intencional. O 
esposo dela estava limpando a arma quando o disparo ocorreu. 
A saúde declina cada vez mais, o que não o impede de continuar com suas atividades. Livros e 
mensagens continuam a ser psicografadas e na medida em que o seu corpo debilitado 
permite, recebe caravanas de peregrinos em busca de ajuda.  
Higino, seu filho adotivo, e médicos restringem suas atividades  e o acesso dos visitantes. 
Termina seus dias isolado, mas convivendo cada vez mais com  os espíritos que o 
acompanharam por toda a vida.  
Assim como nasceu, morreu discretamente no dia 30 de junho de 2002. Conforme o seu 
desejo, desencarnou em um dia feliz, pois o Brasil venceu o campeonato de futebol, vencendo 
a Alemanha por 2 a 0. 
Passados muitos anos, damo-nos conta que entre nós viveu um espírito da mais alta estirpe. 
Muitos se maravilham com a amplitude  de sua mediunidade. Era médium escrevente, vidente, 
tinha pressentimentos, previu diversos acontecimentos, etc. Mas também ficamos 
impressionados com a sua extraordinária capacidade de amar e perdoar, sua eterna solicitude 
para com todos, sua tolerância, desprendimento das coisas materiais, e a dedicação de toda a 
sua vida pela missão que abraçou. 


