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Entrevista Virtual
Entrevistado(a): Wilson Garcia
Tema: Chico Xavier e o trabalho espírita
Num. Questões: 15
Nota: O conteúdo das respostas é de inteira responsabilidade do autor,
cabendo
ao CVDEE o papel de divulgação e incentivo ao estudo da Doutrina Espírita.
Obs: A entrevista pode ser divulgada livremente em outros meios de
comunicação,
sendo obrigatória a citação da fonte.
--- Questão [#001]
Wilson, espero possa me dizer sinceramente: depois do seu trabalho no livro
,"Chico Você é Kardec?", qual a sua conclusão final?
Resposta: A conclusão sobre se Chico é a reencarnação de Kardec está na
página
final do livro: Não! Uma outra conclusão pode ser depreendida do texto:
podemos
externar pontos de vista sobre reencarnações, mas quando desejamos afirmar,
sem
contradição, precisaremos obter provas cabais.
--- Questão [#002]
Pediria ao amigo esclarecer se o trabalho do Chico (sem nos reportarmos às
mensagens de consolo) tem algo de doutrinário, principalmente naqueles
recados
que o povo se acostumou a receber pela sua psicografia.
Resposta: Sem nenhuma dúvida. O trabalho do Chico, de forma geral, é a
maior
contribuição mediúnica à doutrina espírita depois da Codificação. Serão
necessários muitos séculos para absorver todo o conteúdo de sua obra, até
que
se esgote totalmente.
--- Questão [#003]
Gostaria de saber a sua opinião relativa aos pretensos herdeiros do
mediunato
de Chico , pois a exemplo de Carlos Bacelli, muitos outros estão se
apresentando, e que importância teria essa continuidade para a Doutrina
Espírita.
Resposta: É preciso compreender que mediunidade não é passível de herança.
Menos, ainda, a idéia de sucessão mediúnica. Quando Chico deixar o corpo
físico
terá fechado um ciclo fertilíssimo de produções psicográficas. Outros
médiuns
existirão, como já existiram, mas a obra do Chico terá sido única. Assim
ocorreu com os demais médiuns que se celebrizaram.
--- Questão [#004]
Existe alguma certeza de encarnações anteriores de Chico Xavier? Ele é um
espírito bastante evoluído? Será que já foi ligado ao estudos espíritas em
outras épocas?
Resposta: Não o sabemos! Chico forneceu indicações, os Espíritos idem, mas
não
há nenhuma certeza, nem mesmo se esteve presente durante o período de
recepção
da doutrina com Kardec. Pode-se depreender de sua obra e de suas
manifestações
que se trata de um Espírito de grande experiência, certamente com vidas
pregressas de destaque, pois não faria um trabalho com tal extensão se não
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contasse com recursos intelectuais e morais grandes.
--- Questão [#005]
Gostaria de saber se o Sr. Chico Xavier, apesar do seu estado de saúde,
ainda
faz atendimento ao público, e se é difícil a comunicação através da
psicografia.
Resposta: As informações de que disponho dão conta de que continua
trabalhando
e atendendo, porém, muito reduzidamente. Quanto à psicografia, trata-se de
uma
especialidade mediúnica igual às outras, necessitando de muita prática
para se
aperfeiçoar, além de desprendimento, bom-senso, estudo, etc.
--- Questão [#006]
Há muitos confrades, na Doutrina Espírita, que falam que não podem ser como
um
Chico Xavier (Francisco de Paula Cândido), pois é necessário atitudes mais
diretas e incisivas da parte dos espíritas... O que o Sr. pensa a respeito?
Resposta: Cada um tem suas características pessoais. O comportamento do
Chico
tem sido exemplar e digno de ser seguido. Outros, no seu lugar, fariam
diferentes, porque somos diferentes.
--- Questão [#007]
Tenho profunda admiração por nosso querido Chico e vou ter a oportunidade
de
conhecê-lo de perto. Gostaria de saber ao certo o grau de instrução do
Chico e
quando efetivamente ele começou seu belíssimo trabalho espírita.
Resposta: Chico tem apenas o grau primário, mas tornou-se um autodidata. Já
aos
17 anos trabalhava na mediunidade. Há muitos livros biográficos,
disponíveis
nas livrarias, sobre sua vida e obra.
--- Questão [#008]
Como o Chico procedia quando os assistidos da instituição mentiam sobre
suas
reais necessidades para aumentar seus benefícios materiais?
Resposta: Sempre vimos o Chico agir de forma natural, tolerante, firme e
franco. Às vezes fingia não perceber, compreendendo as limitações fraquezas
humanas, mas de modo nenhum comentendo injustiças.
--- Questão [#009]
Na sua opinião, qual a real importância de Chico Xavier para a Doutrina
Espírita? O que o Sr. pensa sobre o fato de em muitos centros as obras
psicografadas por Chico Xavier serem mais estudadas que as obras básicas?
Resposta: A importância de Chico, como disse acima, é indiscutível, mas é
preciso entender que sua obra é subsidiária à Codificação e não existiria
se
não fosse Kardec. Portanto, Kardec é fundamental para o conhecimento
espírita
e precisa continuar com a primazia nos estudos. Ficar apenas nas obras do
Chico
será assumir prejuízos intelectuais para si próprio.
--- Questão [#010]
O que o Sr. pensa sobre a preponderância do aspecto "religião",
de
Chico Xavier?
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Resposta: Entendo que o Espiritismo é uma filosofia de conseqüências morais
e
só pode ser compreendido como religião no sentido original dessa palavra,
totalmente desprendido do seu conceito cultural atual. Devemos entender que
o
Espiritismo está acima de qualquer rótulo.
--- Questão [#011]
O Sr. não acha que há uma valorização muito grande do médium Chico Xavier,
ao
invés da Doutrina? Por exemplo, essas romarias a Uberada não contradizem as
orientações da Doutrina Espírita?
Resposta: Infelizmente, isso é verdadeiro até certo ponto e até mesmo
dirigentes espíritas de conceito engrossam as filas da casa do Chico, às
vezes
até tentando dominá-lo. O valor do Chico é indiscutível, no entanto muitos
|tentam utilizá-lo como meio de realização e projeção, quando deveriam
seguir
seus exemplos e liberá-lo para suas responsabilidades.
--- Questão [#012]
O que o Sr. pode dizer a respeito de notícias sobre censuras feitas nos
primeiros livros psicografados por Chico Xavier?
Resposta: Desconheço-as. Gostaria que a pergunta fosse mais específica.
--- Questão [#013]
Até onde sabemos o trabalho espírita de Chico Xavier nunca esteve vinculado
aos
organismos federativos do Movimento Espírita. Como o Sr. considera esta
questão?
Resposta: Chico esteve ligado à FEB por muitos anos, em termos editoriais,
pois
seus livros eram lá publicados. Seu nome se ligou, naturalmente, àquele
organismo federativo. Sua obra contém conteúdos destacando a necessidade e
a
importância da união. Isso não significa adesão às idéias das federativas
como
elas são colocadas, porque a obra do Chico está acima disso.
--- Questão [#014]
Como podemos considerar a enxurrada de obras psicografadas, muitas vezes
sem os
critérios apregoados pela Doutrina Espírita, em comparação com as obras
psicografadas pelo Chico?
Resposta: Esse é um grande problema. Infelizmente, as obras surgem aos
borbotões e não aparecem, na mesma proporção, uma análise crítica capaz de
levar os leitores à reflexão. Nossas instituições ficam em silêncio, com
prejuízos altíssimos para os novos espíritas que chegam aos centros e aos
cursos.
--- Questão [#015]
O Sr. considera que Chico Xavier esteja em processo de moratória?
Resposta: Não! Considero que sua vida segue o ritmo normal de qualquer
outra,
cujo termo chegará no momento adequado.
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