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FRANCISCO DE PAULA
CÂNDIDO OU
PURAMENTE O "CÂNDIDO XAVIER
DE TODOS OS POVOS"
Temos acompanhado a votação do “Maior brasileiro de
todos os tempos”. Observamos que há extraordinário
entusiasmo da plateia do SBT. Percebemos isso,
principalmente quando foi anunciada a vitória do Chico
Xavier sobre Airton Senna, sendo, por esse motivo, eleito
para a grande final do certame. Assim como o século XIX,
em termos de Espiritismo, foi o “Século de Allan Kardec”,
o século XX e XXI serão conhecidos, no Brasil, como os
“Séculos de Chico Xavier”. Há um intenso acatamento
por Chico Xavier na Pátria do Evangelho e, em particular,
em Minas Gerais, que o elegeu, em promoção da Rede
Globo-Minas, em 2000, “O mineiro do século”, com mais
de 700.000 votos, derrotando Santos Dumont, Pelé,
Betinho, Carlos Drummond de Andrade, Juscelino
Kubitschek, Carlos Chagas, Guimarães Rosa e outros. Há
alguns anos ocorreu outro sufrágio para eleger o “Maior
brasileiro da história” , realizada pela revista Época na
internet, e na ocasião o médium de Pedro Leopoldo obteve
36% do total dos votos, sendo eleito o Maior brasileiro da
história.
Transcorridos 102 anos do nascimento do maior médium
da história e seu nome permanece estimado. É até natural
que tenhamos uma renovação do interesse pelo tema
“Chico Xavier”: desde filmes a livros e matérias de
revistas conhecidas, além é claro dos costumeiros ataques.
Chico sempre inspirou os crédulos e algumas vezes
incomodou os agentes contrários ao Espiritismo.

Curiosamente o filme As vidas de Chico Xavier foi
baseado numa pesquisa do jornalista – e descrente –
Marcel Souto Maior sobre a vida de Chico. Foi uma
biografia escrita por um céptico que gerou um filme
dirigido por um ateu (Daniel Filho), tendo o papel de
protagonista incidido sobre um ator que além de ateu
sempre foi comunista (Nelson Xavier). Detalhe: Todos se
disseram “mudados” pela história de Chico (1).
A figura de Chico Xavier, como pessoa, ainda é
insuficientemente conhecida. Newton Boechat dizia
“Chico Xavier é indimensionável. Sobre ele nada
adiantam os critérios humanos que sempre refletem os
seus biógrafos, nunca o biografado.(2) Para Cesar Perri,
diretor da Federação Espírita Brasileira, “a portentosa obra
mediúnica de Chico Xavier constituir-se-á em matéria
para metabolização em 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.” (3)
Chico Xavier nunca pensou em si, e sim, no próximo,
mormente os carentes. Seus mais de 400 livros somam
aproximadamente 45 milhões de cópias vendidas, segundo
Perri. “Somente o livro ‘Nosso Lar’ tem 2,5 milhões de
edições comercializadas em 15 idiomas”.(4) São livros
publicados em diversos idiomas, cerca de 600 autores e
centenas de mensagens esparsas, cujos direitos autorais (se
cobrasse)lhe granjeariam a fabulosa fortuna de
aproximadamente 200 milhões de reais, que ele
caridosamente doou e distribuiu para centenas de
instituições filantrópicas. Chico nunca ficou com um
centavo do dinheiro arrecadado com as vendas. Viveu
inteiramente a vida em residência humilde, sustentado por
sua aposentadoria, e atendendo pessoas de segunda a

sábado sem jamais cobrar nada de alguém.
Não há, na história humana, um único caso de potencial
mediúnico que se compare a Chico na psicografia. Ele
nunca foi psicopata ou epilético. Não há um único registro
médico de alguma doença mental!Mas, em nome da
pseudociência críticos de plantão apresentaram 4
explicações para o fenômeno “Chico Xavier”: psicose,
epilepsia, criptomnésia e telepatia. Esqueceu-se, no
entanto, de pedir aos “cientistas” para reproduzir em
outras pessoas o fenômeno mediúnico e escrever obras do
nível de “Evolução em Dois Mundos”, “Mecanismos da
Mediunidade”, “A Caminho da Luz”, “O Consolador”
com conteúdos cientificamente irrepreensíveis, e romances
do gênero “Há Dois Mil Anos”, “Ave Cristo!”,
“Renúncia”, “Paulo e Estevão”, incomparáveis em beleza
e em profundidade.
O que seria a tal criptomnésia, por exemplo, é um tipo de
distúrbio de memória que faz com que as pessoas se
esqueçam de que conhecem uma determinada informação.
Segundo essa teoria, Chico psicografava “sem saber” do
próprio inconsciente, e resgatava as informações que já
havia “lido em algum lugar” durante a vida. Porém,
imaginemos que junto a sua biblioteca composta de
poucos livros e algumas revistas que ocasionalmente leu
durante a vida, expliquem como tais informações se
alojaram no seu inconsciente sem que ele conhecesse,
nada mais risível... E sobre as poesias? E quanto aos
volumes científicos? E quanto às explicações a propósito
de economia e outros temas completamente fora de sua
competência que deu certa ocasião aos inquisidores da
Revista Cruzeiro que tentaram humilhá-lo?
Anotou Marcel Souto Maior que quando os jornalistas da
Revista Cruzeiro realizaram a célebre reportagem tentando

ridicularizá-lo e desacreditá-lo, Chico reclamou para
Emmanuel e este respondeu: “Rejubile-se, lembre que
Jesus Cristo foi para cruz e você foi para o “Cruzeiro”.(5)
Lembram-se do espetáculo cultural que demonstrou
durante o programa Pinga-Fogo da TV Tupi, realizado em
27 de julho de 1971? Chico provou seu descomunal
conhecimento e incomensurável desenvoltura poética. À
época, os antagonistas insinuaram que Chico Xavier foi
um fracasso no “Pinga-Fogo”, todavia, conforme o
“IBOPE” da época, 40 milhões brasileiros assistiram ao
programa. Considerando-se que a população na época era
de 90 milhões de habitantes, estamos diante de um
fenômeno único na tevê aberta do País. Foi a maior
audiência em percentagem da TV brasileira, maior até do
que a final da copa de 70. Chico sofreu uma devassa de
indagações, mas, convenceu e agradou de tal maneira o
público, que a TV Tupi deliberou produzir novo “PingaFogo” em 12 de dezembro de 1971.
Para desgosto dos detratores, consignamos que os maiores
poetas e eruditos brasileiros defenderam Chico Xavier.
Em 1932, Humberto de Campos, presidente da Academia
Brasileira de Letras, indumentado de espantosa audácia
ética, deu entrevista ao “Diário Carioca” acastelando o
médium, exaltando os temas e os estilos dos espíritos
comunicantes, fiéis aos que tinham em vida terrena. Sobre
esta hipótese no mínimo tão fantástica quanto à hipótese
dos espíritos existirem, Monteiro Lobato declarou: “Se
Chico Xavier produziu tudo aquilo por conta própria,
merece quantas cadeiras quiser na Academia Brasileira de
Letras”. Agripino Grieco, um dos mais receados e
reverenciados críticos literários do País, confessadamente
católico, testemunhou, espantado, Chico psicografar
escritos de Augusto dos Anjos e Humberto de Campos,

deixando evadir-se no seu arrebatamento e admiração
perante estilos sóbrios e irrepreensíveis.
Asseguramos, sem fanatismo nenhuma, que inexistirá
quem possa substituí-lo com a mesma índole de coragem,
humildade, amor e elevação espiritual. Percebemos que
aguardaremos uma eternidade (coloca tempo nisso!), até
que Deus expeça a reencarnação de outro ser humano (ou
sobre-humano?) da mesma natureza moral de Francisco de
Paula Cândido (nome civil), ou seja, Francisco Cândido
Xavier (pseudônimo literário), o “Cândido Xavier” de
todos os povos.
Uma situação que muito nos entristece presentemente são
as bombásticas “revelações” dos que conviveram com ele
e estão alegando que Chico disse lhes isso ou aquilo
(assuntos forasteiríssimos tais como previsões com
datações de catástrofes, extraterrestres, abduções, “suas”
reencarnações anteriores etc...). Em verdade uma coisa é
ouvir dizer que o Chico disse (!); outra é ouvir o Chico
dizer. Uma coisa é ler narrações a respeito dele; outra é
vê-lo expressar-se naquela simplíssima modalidade, como
ele o fez. Ele foi, no culminante da compreensão humana,
aquele amor que se deu, firmemente, e que, agora, por
íntimo regozijo de si mesmo empunhará das esferas
luminosas o bastão dos destinos da Terceira Revelação na
Terra.
Recordamos que no dia 30 de Junho de 2002, a televisão
noticiou em apenas 15 segundos o seu falecimento para
exibir horas a fio a repercussão da conquista do penta
campeonato pela seleção brasileira de futebol. No dia
seguinte as pessoas chegaram ao trabalho e conversaram,
não sobre o Chico Xavier, mas sobre a Copa conquistada.
Em verdade, Chico deixou a existência no mundo
discretamente, sem ostentação, sem algazarra. Sua vida

foi simples demais para se compreender assim com
facilidade. O que é simples é profundo e difícil. E por ser
difícil é que muitos, sem compreenderem, tentaram lhe
fazer justiça. Gritaram tardiamente o quanto foi digno.
Tentaram contrabalançar a discreta notícia de sua “morte”
com preleções e inscrições abrasadas, exaltando a sua
excelsitude. Contudo, Chico Xavier nunca precisou dessas
homenagens, porquanto, naquela manhã, foi recepcionado
e abraçado pelo Governador da Terra nas paragens
luminosas das Esferas Sublimes do firmamento.
Jorge Hessen
http/jorgehessen.net
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sentido – até os maiores opositores da doutrina, contanto é claro que se disponham a
estudá-lo.
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