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...................
O porquê do livro

N

o ano de 2019 publicamos o livro Chico Xavier. O
homem, a obra e as repercussões, edição conjunta da

Editora EME e USE-SP14. A quantidade dos eventos de lançamento e palestras sobre a obra superaram nossas expectativas e
com comentários interessantes sobre as abordagens que focalizamos. Simultaneamente, surgiram sugestões para que déssemos
atenção e pensássemos num futuro livro sobre o orientador espiritual de Chico Xavier.
Evidentemente que passamos a acalentar a ideia e, por coincidência, sempre nutrimos admiração pelas obras de Emmanuel.
Num período de maturação mental, em silêncio e com reflexões interiores, passamos a imaginar qual deveria ser o foco do
novo livro.
Pelo nosso longo tempo de movimento espírita conhecemos muitas pessoas vinculadas a Chico Xavier, as ações em Pedro
Leopoldo, Uberaba e também visitas constantes que ele fazia a
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São Paulo. Mas teríamos de adotar uma certa filtragem ou uma
seleção de temas.
A essa altura, lembramos de comentários de nossa amiga
Nena Galves, a anfitriã de Chico em São Paulo: “Muitas novidades têm sido semeadas, incluídas com ‘o Chico me disse’ e futuramente vamos ter muito trabalho para arrancar esse joio. Quem vai
fazer isso se não estudou, não conheceu sua obra?”36
Mais uma vez o parâmetro de Allan Kardec para a elaboração de O Evangelho segundo o Espiritismo nos veio à mente, ao definir
o objetivo moral da obra. Aliás, que também adotamos ao analisar
os textos de Paulo de Tarso em nossa obra Epístolas de Paulo à luz
do Espiritismo17.
À vista dessas ideias, planejamos o novo livro evitando mera
repetição de casos já muito divulgados. Selecionamos alguns em
que testemunhamos nos contatos com Chico e amigos fiéis da
chamada “primeira hora”.
O desenvolvimento do conteúdo foi realizado a partir dos
nossos estudos, observações e vivência em contatos com a vida
e obra de Chico Xavier, pretendendo oferecer uma imagem global sobre a trajetória do espírito Emmanuel e sua atuação junto
ao médium.
Os episódios que selecionamos, bem como a análise das
obras de Emmanuel, notadamente dos chamados romances históricos, não têm o objetivo de estimular curiosidades, mas de
relacionar com uma visão abrangente da trajetória espiritual do
orientador espiritual de Chico, para melhor entendermos e valo-
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rizarmos o papel do notável exegeta do Novo Testamento à luz
do Espiritismo.
Alguns capítulos são de autoria da esposa Célia Maria Rey
de Carvalho e do filho Flávio Rey de Carvalho, que têm sido parceiros em várias atividades que envolvem a vida e a obra de Chico
Xavier e os estudos sobre Emmanuel.
A nosso ver, é indispensável citarmos as fontes consultadas,
que organizamos em sistema alfanumérico e as relacionamos ao final.
Nossa admiração pela vida e obra de seu notável médium
pode ser resumida em frase do seu antigo amigo Clóvis Tavares:
“Chico Xavier sempre foi ‘grande nas tarefas humildes’...”56 E a
concretização da missão do médium está vinculada à orientação e
autêntica paternidade espiritual exercida por Emmanuel.
Após essas breves considerações, desejamos ao leitor a
análise e a reflexão sobre a trajetória espiritual de Emmanuel
e o valoroso conteúdo de suas obras pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, com contribuições de inestimável valor
para a educação do Ser com base na perspectiva imortalista e
na Boa Nova!
São Paulo, janeiro de 2020.
Antonio Cesar Perri de Carvalho
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