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RESUMO
______________________________________________________________________________
A morte ainda provoca nas pessoas em geral estados mentais variados, dentre eles a descrença,
a desesperança, a angústia espiritual, o sofrimento mental-moral-espiritual, o medo, a ansiedade,
a tristeza crônica. Nesse contexto e considerando-se a vivência do processo de morrer e da
morte por profissionais de Enfermagem, espiritualidade e cuidado são abordagens utilizadas no
âmbito terapêutico para prevenir, interromper e superar possíveis quadros psicopatológicos no
processo de morrer e diante da morte. O acervo bibliográfico e mediúnico de Chico Xavier tem
uma vertente particular de livros de mensagens, atribuídas a familiares mortos. Quem são os
espíritos familiares comunicantes, qual o quantitativo dessas comunicações, dados dos
comunicantes, em que obras foram publicadas e quais são os possíveis quadros psicopatológicos
de pais e de mães que os fizeram buscar socorro espiritual e mediúnico? OBJETIVO: sistematizar as obras de cartas familiares, recebidas mediunicamente por Chico Xavier, entre 1951
e 2012; - explicitar os possíveis quadros psicopatológicos de pais e de mães e sua superação após
o recebimento das cartas psicografadas. MÉTODO: a pesquisa tem abordagem histórica, a fonte
é documental, a técnica de coleta de dados é bibliográfica, a técnica de análise é quantitativa.
RESULTADOS: a) 74 livros temáticos publicados entre 1951 e 2012, 550 espíritos familiares
comunicantes, 1726 cartas mediúnicas escritas, 61 espíritos comunicantes excluídos por falta de
dados biográficos registrados. b) maior quantitativo das causas de morte é acidente
automobilístico e de motocicleta, assassinato com arma de fogo, afogamento, parada cardíaca e
suicídio. CONCLUSÃO: As obras psicografadas por Chico Xavier, referentes a cartas familiares
de desencarnados a encarnados, conforme depoimentos unânimes dos próprios familiares, são
antídotos para a redução ou cessação das incertezas e possíveis sofrimentos psicopatológicos
durante o processo de morrer e diante da morte.
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
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ABSTRACT
______________________________________________________________________________
Death still causes people in general with varied mental states, among them disbelief, hopelessness,
spiritual anguish, mental-moral-spiritual suffering, fear, anxiety, chronic sadness. In this context
and considering the experience of the dying and death process by nursing professionals,
spirituality and care are approaches used in the therapeutic sphere to prevent, interrupt and
overcome possible psychopathological conditions in the process of dying and in the face of
death. Chico Xavier's bibliographic and mediumistic collection has a particular aspect of message
books, attributed to dead family members. Who are the communicating family spirits, what is
the quantity of these communications, data from the communicators, in which works were
published and what are the possible psychopathological pictures of fathers and mothers who
made them seek spiritual and mediumistic help? OBJECTIVE: - to systematize the works of
family letters, received mediumship by Chico Xavier, between 1951 and 2012; - explain the
possible psychopathological conditions of fathers and mothers and their overcoming after
receiving the psychographed letters. METHOD: the research has a historical approach, the
source is documentary, the data collection technique is bibliographic, the analysis technique is
quantitative. RESULTS: a) 74 thematic books published between 1951 and 2012, 550
communicating family spirits, 1726 written mediumistic letters, 61 communicating spirits
excluded due to lack of registered biographical data. b) the greatest number of causes of death
is an automobile and motorcycle accident, murder with a firearm, drowning, cardiac arrest and
suicide. CONCLUSION: The works psychographed by Chico Xavier, referring to family letters
from the disincarnated to the incarnated, according to the unanimous testimonies of the family
members, are antidotes for the reduction or cessation of uncertainties and possible
psychopathological suffering during the process of dying and in the face of death.
______________________________________________________________________________
Keywords: Spiritism, Death, Psychopathology, Religion.
______________________________________________________________________________

1 – Introdução
O laboratório de estudos psicológicos e psicopatológicos no Espiritismo se concretizou,
sistematicamente, com a criação e publicação da Revista Espírita, sob a responsabilidade direta
de Allan Kardec e lançada em primeiro de janeiro de 1858 com a distinção de ser um “Jornal de
Estudos Psicológicos”. O sucesso editorial pelo seu conteúdo, de algum modo, fortalece a
fundação, em primeiro de abril de 1858, da “Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas”, presidida
pelo Codificador do Espiritismo. Os fatos espíritas são objeto da Revista e da Sociedade; o
objetivo de ambas é o estudo das “manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais,
físicas, históricas e psicológicas”4. Porque o Espiritismo “é uma Ciência que trata da origem e
do destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo”, segundo explicita
Citação conforme o primeiro artigo do Regulamento da referida Sociedade, publicado em “O Livro dos
Médiuns”, capítulo XXX.
4
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Kardec (2009, p. 11), a certeza dessa destinação após a morte do corpo físico e o diálogo entre
encarnados e desencarnados tem por consequências imediatas, a curto, a médio e a longo prazos
uma abordagem e uma resolução diferenciadas sobre uma das situações mais exatas e aflitivas da
condição humana: o processo de morrer e a morte. Diretamente ligado às questões psicológicas
e psicopatológicas humanas, o resultado diferenciado dessa abordagem e resolutividade é
clarificado pelo próprio Kardec (2007, p. 33-5): o Espiritismo vem
provar de maneira patente, irrecusável, a existência da alma, sua sobrevivência ao
corpo, sua individualidade após a morte, sua imortalidade, as penas e recompensas
futuras. [...] Vem dissipar a ansiedade da dúvida e reconduzir à fé os que dela se
afastaram. [...] Em resumo, o Espiritismo suaviza o amargor das aflições da vida;
acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do
futuro, detém o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Por isso mesmo, torna
felizes os que dele se compenetram e esse é o grande segredo de sua rápida
propagação.

Parte da bibliografia mediúnica de Francisco Cândido Xavier (1910 – 2002) é dedicada à
produção de evidências da existência da alma, sua sobrevivência ao corpo físico e sua
individualidade após a morte corporal. Trata-se da coletânea de livros cujo conteúdo são as
cartas de desencarnados dirigidas aos parentes e conhecidos ainda encarnados. Em seu conjunto,
essa específica bibliografia é denominada de “fase de consolação” em se referindo às fases do
Mediunato5 do mineiro e médium espírita mundialmente conhecido como Chico Xavier. Nesse
sentido, o próprio médium afirma: "não concordo com os que falam que essas cartas ditas
familiares sejam apenas de consolação... Cada abordagem que esta ou aquela entidade espiritual
nos faça da sua vida no Além nos auxilia a um melhor entendimento daquilo que nos espera
depois da morte" (BACCELLI, 2001, ps. 86 e 87). Portanto, a consolação é consequência do
esclarecimento e do entendimento.
Apesar da relevância individual e coletiva dos impactos psicológicos e psicopatológicos
da dúvida, da incerteza e do próprio medo sobre a vivência do processo de morrer e diante do
fato consumado da morte física de alguém, não existe, no âmbito da pesquisa universitária, dados
sobre o acervo bibliográfico de Chico Xavier dos livros de mensagens, atribuídas a familiares
mortos e dirigidas àqueles que procuraram contato público com o médium mineiro na esperança
de receberem notícias daqueles familiares falecidos, explicitando quem são os espíritos familiares
comunicantes, a quantidade produzida de comunicações e as obras em que tais comunicações
foram publicadas.
Diante da mencionada lacuna e no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo, foi
apresentado, aprovado e desenvolvido, a partir de agosto de 2019, o subprojeto de pesquisa
intitulado “Cuidado, Vida e Morte na bibliografia de Cartas Familiares, psicografadas por
Francisco Cândido Xavier”, dentro do Programa Institucional de Voluntários de Iniciação
Científica (PIVIC) – uma variante de pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Tal
subprojeto insere-se no projeto de pesquisa intitulado “Um padrão espírita de cuidado: revisão
biobibliográfica de Francisco Cândido Xavier” e está institucionalmente cadastrado na ProReitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo sob o número 9248/2018.
No meio universitário desconhece-se o fato de que, desde o ano de 1935, Chico Xavier
psicografou mensagens de familiares desencarnados, endereçadas a pessoas ainda
Conceito criado ou utilizado por Joanna D’arc (espírito) em mensagem constante em “O Livro dos Médiuns”,
capítulo XXXI, dissertação XII; tem a significação de missão ou apostolado mediúnico.
5
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encarnadas, notadamente em reuniões íntimas em Grupos Familiares dos quais participava ou
em sessões públicas do Grupo Espírita Luís Gonzaga, em Pedro Leopoldo (Minas Gerais); de
igual modo, tal especialidade para mensagens psicografadas foi continuada por Chico Xavier na
Comunhão Espírita Cristã e no Grupo Espírita da Prece (Uberaba – Minas Gerais).
Embora a partir de 1970, tais mensagens ou cartas familiares terem sido compiladas e
publicadas em livro, há uma lacuna antológico-bibliográfica sobre quem são os espíritos familiares
comunicantes, a quantidade produzida de comunicações e as obras em que tais comunicações
foram publicadas. O primeiro e único compêndio neste itinerário foi publicado por Borges (1988)
e no qual se tem a relação nominal e alfabética de 441 espíritos, a obra da comunicação publicada
e o quantitativo de 63 livros consultados. Em prévia revisão de tais obras, tem-se a cifra ampliada
para 74 livros publicados e com mensagens ou cartas familiares.
Tal investigação, independente das crenças particulares, têm a relevância de demonstrar
efetiva e sistematicamente os documentos publicados no Brasil, com autoria ou co-autoria de
Francisco Cândido Xavier, para quantos, inadvertidamente, ainda repetem que nenhum morto
voltou ao mundo dos vivos para falar sobre a vida após a morte. Outra relevância é produzir
numa única fonte o material disperso em mais de sete dezenas de obras, oferecendo um material
de estudo e de consulta para núcleos, grupos e linhas de pesquisa no campo das Ciências da
Religião.
2 – Objetivos
- a) sistematizar as obras de cartas familiares, recebidas mediunicamente por Chico Xavier, entre
1951 e 20126, com a identificação, quantificação e dados biográficos de seus autores (mortos ou
espíritos comunicantes); - b) explicitar os possíveis quadros psicopatológicos de pais e de mães
e sua superação após o recebimento das cartas psicografadas.
3 – Método e material
A pesquisa tem abordagem histórica, a fonte é documental, o método é bibliográfico.
Para essa específica abordagem histórica, História é a
realização da vida [=mundo humano-social] no curso do tempo e na simultaneidade.
[... Categorialmente é, também,] articulação em termos dessa relação das partes com
o todo. Não é uma instância na qual se juntam objetos abarcados pelo que nela
entra; tais objetos estão unidos entre si apenas por sua relação com uma pessoa,
com uma vida a que pertencem, sem a qual poderiam dispersar-se posto que não
os une nenhuma relação recíproca (DILTHEY, 1986, p. 236).

História é atualização temporal da vivência ( Erlebnis), é a própria condição
originariamente de conexão vivida e teleológica na historicidade (historizität) humana. “A história
não é nada que seja separado da vida, nada que seja cortado do presente por seu distanciamento
no tempo” (DILTHEY, 1951, 1988, p. 101). A concepção de Dilthey de História remonta à mesma
concepção do filósofo napolitano Giambattista Vico (1668-1744): a ciência de todos os feitos
humanos é a História cujo objeto não é o passado porque todos os feitos humanos passados
resultam no que os humanos e suas sociedades são no presente; consequente e obviamente,
passado é presente (VICO, 2005). A “História, para Vico, não diz respeito ao passado como
passado. Diz respeito, em primeiro lugar, à verdadeira estrutura da sociedade em que vivemos”
6
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(COLLINGWOOD, 2007, p. 111). O adjetivo histórico, portanto, significa formado no curso da
vida, na trajetória de vida (das pessoas).
Tal concepção de História e de abordagem histórica ratifica a concepção espírita da
história evolutiva do princípio inteligente, mediante as vidas sucessivas e a interrelação entre as
mesmas, responsabilizando-se pela vivência interconexa de indivíduos e de povos por força da
reencarnação.
A fonte é considerada documental porque as cartas familiares publicadas em livro são
depoimentos escritos dos seus comunicadores e tais depoimentos não foram investigados sob a
ótica sistemática dessa pesquisa.
O método é bibliográfico porque os dados não são coletados em campo ou laboratório,
mas em produções escritas e publicadas em livro impresso.
3.1 - Passos metodológicos
3.1.1 - compra ou gravação em Portable Document Format (pdf) dos 74 livros de autoria
mediúnica de Francisco Cândido Xavier, referentes às mensagens ou cartas de familiares falecidos;
3.1.2 - leitura do material para:
a) identificação nominal dos comunicantes, data e local de nascimento e de falecimento;
b) explicitação da causa da morte de cada comunicante;
c) identificação particularizada da fonte onde as mensagens ou cartas estão publicadas;
d) quantificação total e individualizada do número de mensagens ou cartas familiares
psicografadas.
3.2 - Material
O material de pesquisa abrange o período de 1951 a 2012, respectivamente (ano do
primeiro livro temático publicado, intitulado “Páginas do Coração” e do último intitulado
“Depois da travessia”).
- Critério de exclusão: mensagens ou cartas familiares psicografadas sem o nome completo do
comunicante e sem outros dados suficientes para identificação.
- Critério de inclusão: 74 obras publicadas no Brasil, de autoria espiritual diversa e co-autoria
mediúnica de Francisco Cândido Xavier, listadas de acordo com a data do prefácio.

Quadro 1 – Livros mediúnicos
TÍTULO
SIGL
A DA
OBR
A
1.
Páginas do
PDC
Coração
2. Presença de
Chico Xavier
PCX
3. Entre duas vidas EDV
4. Jovens no além
JNA
5. Somos seis
SSE
6. Crianças no além CRIA
7. Amor e Luz
AEL
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temáticos e publicados de 1951 a 2012
ESPÍRITO (S)
ANO
AUTOR (ES)
PREFÁCIO

SIGLA DA
EDITORA

1ª.
Edição

Irmã Candoca

19.08.1951

LAKE

1951

Elias Barbosa
Diversos
Diversos
Diversos
Marcos
Emmanuel/Testemun
hos

1970
02.01.1974
06.07.1975
01.07.1976
03.10.1976
08.07.1977

Calvário
CEC
GEEM
GEEM
GEEM
IDEAL

1970
1974
1975
1976
1977
1977
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8.

Luz Bendita

LZB

9. Amor sem adeus ASA
10. Enxugando
ENL
lágrimas
11. Claramente vivos CLV
12. Janela para a vida JPV

Diversos/Francisco
Cândido
Xavier/Rubens Silvio
Germinhasi
Francisco Cândido
Xavier/Emmanuel
/Rubens Sílvio
Germinhasi
Walter Perrone
Diversos

01.11.1977

IDEAL

1977

11.01.1978
18.04.1978

IDE
IDE

1978
1978

Diversos
Francisco Cândido
Xavier e Fernando
Worm

27.06.1979
23.07.1979

IDE
FERGS

1979
1979

Laurinho
Vera Cruz Leitão
Bertoni
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos
Diversos

30.11.1979
18.04.1980

IDE
IDE

1980
1980

23.08.1980
17.10.1980
17.01.1981
30.01.1981
07.09.1981
18.01.1982
28.02.1982
02.03.1982
18.04.1982

GEEM
GEEM
IDEAL
IDE
IDEAL
IDE
GEEM
IDE
IDE

1980
1981
1981
1981
1981
1982
1982
1982
1983

15.05.1982
08.06.1982

GEEM
IDE

1982
1982

27.06.1982
12.09.1982
Sem data

IDE
GEEM
IDE

1982
1982
1983

13.

Gaveta de
Esperança
14. Irmã Vera Cruz

GDE
IVC

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Vida no Além
Viajores da Luz
Feliz Regresso
Eles Voltaram
Vivendo Sempre
Quem São
Filhos Voltando
Reencontros
Estamos no
Além
24. Adeus Solidão
25. Lealdade

VNA
VDL
FLR
ELV
VSM
QMS
FVO
REC
ENA

26. Gabriel
27. Entes Queridos
28. Presença de
Laurinho
29. Venceram
30. Diário de
Bênçãos
31. Ninguém morre
32. Mensagens que
confortam
33. Antenas de Luz
34. E O Amor
continua7

GAB
ENQ
PDL

Diversos
Maurício G.
Henrique
Gabriel
Diversos
Laurinho

VEM
DDB

Diversos
Cristiane

15.10.1982
30.01.1983

GEEM
IDEAL

1983
1983

NNM

Diversos
Ricardo Tadeu

15.03.1983
25.03.1983

IDE
GEEM

1983
1983

MQC
ADL

Laurinho

08.04.1983

IDE

1983

EOA

Diversos

18.04.1983

ALV

1983

ADS
LEA

A referida obra é parceria entre os médiuns Francisco Cândido Xavier e Dilvado Pereira Franco: a
quantificação das cartas familiares refere-se exclusivamente ao médium Xavier
7
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35. Correio do
Além
36. Vida nossa vida
37. Tempo e Amor
38. Quando se
pretende falar da
vida
39. Momentos de
encontro
40. Retornaram
contando
41. Novamente em
casa
42. Horas de Luz
43. Bastão de
Arrimo
44. Amor e saudade
45. Viajaram mais
cedo
46. Caravana de
Amor
47. Resgate e amor
48. Intercâmbio do
Bem
49. Vozes da outra
margem
50. Esperança e
Alegria
51. Vitória
52. Vida além da
Vida
53. Gratidão e Paz
54. Corações
renovados
55. Escola no Além
56. Porto de Alegria
57. Ante o Futuro
58. Continuidade
59. A Vida Triunfa

CAL

60. Assuntos da
Vida e da Morte
61. Carmelo, Ele
Mesmo
62. Estamos Vivos
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Diversos

02.06.1983

CEU

1983

28.07.1983
07.01.1984

GEEM
IDE

1983
1984

11.08.1983

GEEM

1984

Rosângela

Sem data

CEU

1984

Diversos
Diversos

26.05.1984
08.06.1984

IDE
GEEM

1984
1984

15.07.1984

IDE

1984

AES
VMC

Diversos
William Machado de
Figueiredo
Diversos
Diversos

22.09.1984
?.03.1985
12.04.1985

UEM
IDEAL
GEEM

1984
1985
1985

CVA

Diversos

08.06.1985

IDE

1985

REA
IDB

Tiaminho
Diversos

16.05.1986
27.08.1986

GEEM
GEEM

1987
1987

VOM
EEA

Diversos
Diversos

02.01.1987
21.02.1987

IDE
CEU

1987
1987

VIT
VAV

04.04.1987
??.01.1988

IDE
CEU

1987
1988

GEP
CRR

Diversos
Lineu de Paula Leão
Jr.
Diversos
Diversos

31.03.1988
26.07.1988

IDE
IDEAL

1988
1988

ENA
POA
AOF
CNT
AVT

Claudia P. Galasse
Diversos
Diversos
Diversos
Paulo Rossi Severino

26.10.1988
06.07.1990
13.09.1990
13.09.1990
Sem data

1988
1990
1990
1990
1990

AVM

Diversos

12.09.1990

IDEAL
IDE
IDEAL
IDEAL
EDITORA
JORNALÍSTI
CA FÉ
GEEM

CGE
M
EVI

Carmelo Grisi

10.01.1991

GEEM

1991

Diversos

21.02.1992

IDE

1993

VNV
TEA

Diversos
Diversos
Roberto Muszkat e
QPFV David Muszkat

MDE
RCT
NEC
HDL
BDAR
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63. Renascimento
Espiritual
64. A Volta
65. Viveremos
Sempre
66. Dádivas
Espirituais
67. Novos
Horizontes
68. Viagem Sem
Adeus
69. Amor e
Verdade
70. Chico Xavier
inédito:
psicografias
ainda não
publicadas 19331954
71. Sementeira de
Luz
72. Militares no
Além
73. Sementeira de
Paz
74. DDepois da
etravessia

Diversos

15.03.1993

IDEAL

1995

RNE
AVO
VVS

Diversos
Diversos

18.06.1993
07.09.1993

IDE
IDEAL

1993
1994

DEE

Diversos

12.09.1993

IDE

1994

??.??.1996

IDEAL

1996

Cláudio Rogério A.
do Nascimento
Diversos

??.??.1999

IDEAL

1999

?

IDEAL

2001

CXI

Eduardo Carvalho
Monteiro

Sem data

MADRAS

2004

SDL

Neio Lúcio

14.12.2005

2006

MNA

Diversos

Sem data

SDP

Neio Lúcio

22.02.2010

DDT

Diversos

02.11.2012

VINHA DE
LUZ
VINHA DE
LUZ
VINHA DE
LUZ
PIERRE
PAUL
DIDIER

NHO
VSA
AEV

Diversos

2008
2010
2012

4 – Formulário dos dados coletados
Quadro 2 – Formulário de Coleta de Dados
ESPÍRITOS
FAMILIARES

1
2
3
...

DATA E LOCAL DE
NASCIMENTO
E
FALECIMENTO
*
+

OBRA
DA
MENSAGEM

CAUSA DO
FALECIMENT
O

Fonte: o autor
Os símbolos * (asterisco) e + (mais) correspondem, respectivamente, a data de
nascimento e a de falecimento; a coluna "Causa do Falecimento" é preenchida sempre que os
familiares ou o próprio comunicante esclarece a situação do passamento.
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5 – Resultados
Pelas limitações de espaço não é possível apresentar o extenso formulário, preenchido
com os dados coletados. Os resultados apresentados neste texto é um resumo quantitativo do
formulário original preenchido e disponível para consulta e estudo.
5.1 – Editoras responsáveis pelas publicações dos livros
Na listagem das editoras com obras especializadas de Chico Xavier, referentes às
chamadas cartas familiares, adota-se a ordem crescente pela quantidade de publicações.
Quadro 3 – Editoras das Cartas Familiares psicografadas por Chico Xavier
Nome da Editora
Sigla
Quantidade de livros
temáticos publicados
Livraria Allan Kardec
LAKE
1
Editora Calvário
1
Comunhão Espírita Cristã
CEC
1
Federação Espírita do Rio Grande do Sul
FERGS
1
Editora e Livraria Alvorada
ALV
1
União Espírita Mineira
UEM
1
Editora Jornalística Fé
1
Madras
1
Pierre Paul Didier
PPD
1
Vinha de Luz
3
Centro Espírita União
CEU
4
Instituto de Divulgação Espírita André Luiz
IDEAL
15
Grupo Espírita Emmanuel
GEEM
18
Instituto de Difusão Espírita
IDE
25
TOTAL DE LIVROS
74
Fonte: o autor

5.2 – Espíritos comunicantes
Após a exclusão de 61 espíritos comunicantes excluídos por falta de dados biográficos
registrados, 550 é o total de espíritos comunicantes: 410 homens; 140 mulheres.
5.2.1 – Formulário preenchido com a amostra reduzida de 20 espíritos comunicantes
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Quadro 4 – Amostra dos dados de 20 espíritos comunicantes

ESPÍRITOS FAMILIARES

NASCIMENTO
E
FALECIMENTO

OBRA
DA
MENSAGEM

CAUSA DO
FALECIMENTO

8

1.

Abdo Jauid Feres

2. Abílio Zornetta
3. Acácio Costa Freitas
Neto
4. Acylino Luiz Pereira
Neto

5. Adélia Machado de
Figueiredo
6. Adelmo Franco
Thomé

*Baalbek – Líbano, 17.Março. 1 VIT
1904
+Fronteira – Minas Gerais,
18.Dezembro.1959
*?
1 POA
+Jaú – SP, 24.Junho.1978
*13.Janeiro.1954
3 GEP
+ Mara Rosa – GO,
7.Março.1983
*Goiânia – GO,
1 ENL
17.Novembro.1959
+Anicuns – GO,
6.Fevereiro.1976
*Pedro Leopoldo, 21.Abril.1901 1 BDAR
+16.Julho.1982
*15.Janeiro.1962
1 RNE
+2.Fevereiro.1989

7. Ademar Argeu
Andrade
8. Adilson Cargnelutti

*6.Junho.1972
+25.Junho.1961
* 18.Janeiro.1960
+ 5.Janeiro.1985

9. Adilson Gonzaga
Pezzini
10. Adilson Lombardi

*21.Setembro.1964
1 AES
+16.Abril.1982
*Uberaba – MG, 5.Julho.1942 4 HDL
+Uberaba, 14.Abril.1980
*Bicas – MG, 30.Abril.1903 2 GEP
+Belo Horizonte, 30.Abril.1968
*Luz – MG, 13.Agosto.1917 3 VIT
+Uberaba – MG,
13.Janeiro.1980
*... ?
1 RDL

11. Adolpho Aleixo
Martins
12. Afonso Valério de
Souza
13. Agar

1 CAL
1 CRR

Pós-cirurgia de
urgência devida a
problemas
cardíacos
Parada cardíaca
Assassinado com
arma de fogo
Acidente
automobilís-tico

Parada cardíaca
Acidente
automobilís-tico por
derrapagem, saída da
pista, queda
Em ribanceira e
capotagens
?
Acidente de
motocicleta
Atropelamento
Parada cardíaca
Tumor de próstata
Parada cardíaca

?

os números anteriores às siglas da obra da mensagem correspondem ao número de mensagens escritas pelos
espíritos comunicantes no livro respectivo e publicado.
8
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14. Agnelo Morato
Júnior
15. Alberto Corradi

16. Alberto Davoli

17. Alberto Ferrante

18. Alberto Teixeira
Duarte

19. Alceu Gouvêa
Andries
20. Alda Oliveira da
Silveira Pinto

+ 01. Maio.1943
*4.Fevereiro.1949
+23.Julho.1972

1 LZB
1 EDV

*Torino – Itália,
1 CLV
13.Outubro.1958
+Torino, 3.Maio.1978
*Moderna – Itália, 20.Agosto.1 ENA
1865
+Mogi Mirim – SP,
15.Maio.1950
*Franca – SP, 15.Novembro. 4 EDV
1901
+Franca, 23.Junho.1955
*Rio Verde – Goiás,
1 PDCX
19.Setembro.1950
+Mongaguá – SP,
18.Dezembro.1969
*Recreio – MG, 7.Junho.1959 1 AVM
+Leopoldina – MG,
4.Dezembro 1980
*Canhotinho – Pernambuco, 1 EDV
8.Fevereiro.1914
+Rio de Janeiro, 19.Março.1969

Acidente
automobilístico
Acidente com
motocicleta
?

?

Afogamento na Praia
Grande – SP

Acidente de carro

Crise urêmica

Fonte: o autor
5.2.2 – Causas do falecimento
Quadro 5 – Causas do falecimento
Causas
Quantidade
Não informado (7, 13, 16, 17, 25, 29, 34, 35, 39, 43, 45, 56, 57, 60, 64, 68, 69,
74, 76, 88, 101, 103, 104, 117, 135, 136, 155, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 170, 171,
183, 188, 190, 194, 202, 213, 217, 223, 224, 228, 238, 246, 248, 251, 259, 266,
271, 281, 299, 300, 316, 318, 325, 330, 331, 345, 350, 354, 357, 360, 363, 365,
366, 367, 369, 371, 372, 373, 374, 378, 386, 397, 403, 406, 411, 415, 418, 425,
429, 440, 442, 444, 448, 449, 451, 453, 454, 458, 468, 480, 483, 492, 495,
101
503, 504, 531)9
Relacionadas ao coração
Pós-cirurgia de urgência devida a problemas cardíacos (1)
Parada cardíaca (2, 5, 10, 12, 23, 28, 86, 90, 91, 128, 129, 131, 186, 358, 385, 525,
527, 332, 385)
Infarto agudo do miocárdio (27, 152, 220, 222, 225, 234, 270, 274, 427, 443,
463, 533)
Enfermidade congênita no coração (158)

1
19
12
1

Os números entre parênteses correspondem à listagem numérica de todos os espíritos comunicantes,
disponível para consulta e cujo quadro completo, por sua extensão, não está neste artigo.
9
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Problemas cardíacos (304, 457)
Cardiopatia reumática (383)

2
1

Relacionadas ao cérebro
Rotura de aneurisma cerebral (31, 42, 80, 159, 235, 252, 282, 479, 484, 529)
Meningite (73, 111, 195, 375)
Acidente Vascular Cerebral (75, 197, 419, 535)
Metástase cerebral de melanoma (84)
Tumor cerebral irreversível (108, 119, 461)
Angioma cerebral (287)

10
4
4
1
3
1

Relacionadas aos pulmões
Pneumonia (185)
Edema agudo de pulmão (231)
Tuberculose (258)

1
1
1

Assassinatos
Assassinato com arma de fogo (3, 41, 58, 122, 126,150, 206, 243, 279, 284, 306,
334, 352, 381, 389, 412, 427, 459, 464, 500, 511)
Assassinato com arma branca (203)
Agressão física (141, 191)
Assassinado por “amigos” (199)
Homicídio (211, 255, 268, 420, 450, 536)

21
1
2
1
6

Acidentes
Acidente automobilístico (4, 6, 14, 19, 22, 24, 33, 36, 38, 40, 46, 47, 51, 52, 53,
55, 61, 66, 70, 83, 96, 97, 106, 113, 114, 123, 124, 137, 145, 151, 173 174, 175, 177,
182, 184, 193, 198, 200, 210, 212, 215, 218, 229, 230, 237, 239, 245, 249, 253,
257, 261, 262, 263, 266, 267, 273, 276, 277, 280, 289, 290, 292, 296, 298, 301,
302, 303, 305, 307, 311, 312, 313, 305, 307, 322, 323, 328, 329, 335, 338, 341,
343, 346, 347, 349, 359, 364, 370, 382, 384, 387, 388, 395, 398, 401, 405,
407, 413, 414, 417, 426, 430, 432, 435, 452, 455,460, 467, 470, 473, 477, 478,
482, 485, 487, 490, 497, 498, 499, 501, 509, 510, 517, 519, 520, 524, 526, 528,
530, 534,537, 538, 540, 548)
Acidente de motocicleta (8, 15, 32, 44, 48, 81, 85, 89, 115, 139, 140, 144, 147, 148,
153, 154, 214, 226, 256, 286, 291, 309, 339, 344, 392, 396, 400, 402, 436, 439,
441, 472, 505, 545)
Acidente de trânsito (30, 59, 87, 169, 178, 314, 393, 486, 474, 507, 521)
Acidente aéreo (49, 78, 109, 112, 236, 244, 275, 293, 377, 421, 481, 488, 543)
Acidente por intoxicação com gás (107)
Acidente com bicicleta (204, 456)
Acidente envolvendo trem condutor de universitários (278)
Atropelamento (9, 67, 93, 120, 125, 146, 216, 310, 302, 513)
Acidente por disparo de arma de fogo (71, 95, 99, 133, 176, 219, 353, 355, 379,
431, 437, 508)
Acidente por queda de um telhado (79)
Asfixia no incêndio do Edifício Joelma (348, 376)
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Incêndio do Edifício Joelma (532, 546)
Choque de carro com poste após ser fechado por caminhão (94)
Ferimento com copo em festa de aniversário (207)
Pancada na cabeça por telha atirada por um garoto (250)
Queda de um carrinho (100)
Queda de cavalo (172, 445)
Queda de edifício (254)
Contusão na cabeça após cair do carro (180)
Queda de motocicleta (319)
Traumatismo craniano por furacão atingindo o carro (351)
Queda na Fazenda (356)
Queimadura por acidente explosivo por incêndio de carpete (391)
Queda de carro no rio (423)
Vítima de raio (433)
Queda num fosso do Teatro Nacional (434)
Desabamento sobre a residência de prédio em construção (518)

2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cânceres
Tumor de próstata (11)
Câncer (63, 227, 469)
Complicações de tumor da suprarrenal (167)
Doença de pele com características leucêmicas (288)
Leucemia (205, 315, 317, 326, 361, 369, 489)
Câncer de laringe (506)
Câncer no joelho direito (515)

1
3
1
1
7
1
1

Afogamento
Afogamento (18, 65, 142, 157, 189, 196, 242, 265, 269, 272, 294, 295, 340, 422,
438, 447, 465, 496, 544)
Afogamento com carro mergulhado no rio (54, 127)
Afogamento com carro tragado em enchente (410)
Afogamento com ônibus no rio Turvo (541)
Enfermidades gerais
Enfermidade crônica (21)
Grave moléstia (209, 514)
Fulminante virose (233)
Colapso (232)
Febre grave (336)
Choque anafilático com tópico nasal (476)

19
2
1
1
1
2
1
1
1
1

Enfermidades específicas
Crise urêmica (20)
Enfermidade renal (72)
Gangrena gasosa em uma das pernas após mergulho em rio, causando paralisia
total de braços e pernas (77)
Doença de Hodgkin (539)
Glomerulonefrite (380)
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Enfermidade gastroenterológica (92)
Esclerose (105)
Enfermidade instantânea (110)
Gangrena decorrente de “calo” infectado (542)
Linfoma (522)
Linfoma linfocítico (475)
Neutropenia crônica congênita (260)
Prolongada enfermidade (132, 409)
Enfermidade ganglionar incurável (179)
Lúpus agudo (327)
Processo blastomatoso (221)
Osteossarcoma da tíbia esquerda (241)
Septicemia por meningite bacteriana (362)
Tétano (333)
Tifo (416)
Trombo na circulação sanguínea (428)

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Intoxicações
Intoxicação por medicamento psicoestimulante (26)
Intoxicação por monóxido de carbono (471)

1
1

Morte natural ou súbita
Morte súbita (37, 95, 201, 321, 342, 394, 493, 523, 516)
Morte natural (62, 102, 116, 192, 240, 264, 283, 367, 408)

9
9

Suicídios
Suicídio (50, 122, 134, 138, 181, 187, 208, 247, 285, 308, 324, 399, 446, 462, 494,
547)
Morte hospitalar
Morte hospitalar (após receber injeção calmante e amanhecer morto) (82)
Choque anafilático (118)
Peritonite pós-apendicectomia (149)
Pós-cirurgia de tumor generalizado (163)
Pós-intervenção cirúrgica para extirpar tumor cerebral (156)
Durante pequena cirurgia plástica (297)
Complicações pós-operatórias de cirurgia neurológica (320)
Complicações após segunda cirurgia cardíaca (337, 404)
Pós-operatório de cirurgia intestinal (390)
Pós-cirurgia cerebral (466)
Pós-cirurgia neurológica (512)
Queimaduras
Queimadura por explosão da lata de thinner (168)
QUANTIDADE TOTAL DE CAUSAS DE FALECIMENTO
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1
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1
550
Fonte: o autor
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Nota-se o número expressivo das mortes por acidente automobilístico (134), acidente de
motocicleta (34), assassinato com arma de fogo (21), afogamento (19), parada cardíaca (19) e
suicídio (16).
5.2.3 – Espíritos comunicantes excluídos
Quadro 6 – Espíritos comunicantes excluídos, razão de exclusão, obra da mensagem
NOME DO ESPÍRITO NÃO
RAZÃO PARA A EXCLUSÃO
OBRA DE
CONSIDERADO
REGISTRO
1. Abel Gomes
Não se refere à mensagem dirigida a Nosso Livro
familiares
2. Adelino Lemos
- sem dados biográficos registrados
Presença de Chico
Xavier
3. Alberto
Santos Não se refere à mensagem dirigida a Tempo e amor
Dumont
familiares
4. Almiro
- registro apenas do primeiro nome
Presença de Chico
- carta dirigida à esposa
Xavier
5. Alvina
Rodrigues - sem dados biográficos registrados
Luz Bendita
Gonçalves Pereira
6. Ambrósio de Amorim - dados biográficos insuficientes
Depois da travessia
7. Amélia
Brandão - dados biográficos insuficientes
Depois da travessia
Amorim
8. Amélia Macedo
- dados biográficos insuficientes
Depois da travessia
9. Anna Benvinda
- dados biográficos insuficientes
Depois da travessia
10. Antônio
Sem dados biográficos registrados Relicário de luz
além do primeiro nome
11. Antônio José Maria - dados biográficos insuficientes
Depois da travessia
Pêgo
12. Aparecida
- registro apenas do primeiro nome
Relicário de Luz
- sem elementos nominais de
identificação de familiares
13. Artur
Lins
de Não há mensagem registrada dirigida Presença de Chico
Vasconcelos Lopes
a familiares
Xavier
14. Beth
- registro apenas do primeiro nome
Gaveta da esperança
- um espírito que, através do espírito
Laurinho, manda recado para os
amigos encarnados
15. Carlos
Sem dados biográficos registrados Relicário de Luz
além do primeiro nome
16. Carlos Augusto
Sem dados biográficos além do Relicário de luz
prenome e nome
17. Ecléia
Sem dados biográficos registrados Relicário de luz
além do primeiro nome
18. Emílio Des Touches
Não se refere à mensagem dirigida aos Tempo e amor
familiares
19. Engrácia Ferreira
- dados biográficos insuficientes
Depois da travessia
20. Estevina
Não se trata de mensagem dirigida a Cartas do coração
familiares
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21. Francisco Batista
22. Francisco Fajardo
23. Gilberto

Presença de Chico
Xavier
Cartas do coração
Gaveta da esperança

24.

Gaveta da esperança

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.

- sem dados biográficos registrados

Sem dados biográficos registrados
- registro apenas do primeiro nome
- um espírito que, através do espírito
Laurinho, manda recado para a esposa
encarnada
Gilberto
- registro apenas do primeiro nome
- um espírito que, através do espírito
Laurinho, manda recado para a mãe
encarnada
Gomide
- sem dados biográficos registrados
Gustavo Dutra
- dados biográficos insuficientes
Helena Maia
Dados biográficos insuficientes
Ignez Elvira Campos Sem dados biográficos registrados
Elias
Isabel
Sem dados biográficos registrados
além do primeiro nome
Isabel Cintra
Sem dados biográficos registrados
além do próprio nome
Itamar
Sem dados biográficos registrados
além do primeiro nome
Joaquina A. da Silva
- sem dados biográficos registrados

Depois da travessia
Depois da travessia
Depois da travessia
Encontros no tempo
Relicário de luz
Relicário de luz
Relicário de luz

Presença de Chico
Xavier
José Teodoro Caldeira - sem dados biográficos registrados Presença de Chico
além do nome completo
Xavier
Laurinda
Sem dados biográficos registrados Cartas do coração
além do primeiro nome
Maria Dinah
Nome não encontrado na obra citada Ninguém morre
por Vivaldo da Cunha Borges
Marilda Menezes
- sem dados biográficos registrados
Presença de
Marília de Almeida - sem dados biográficos registrados
Presença de Chico
Barbosa
Xavier
Maria João de Deus
Não se refere a mensagem dirigida aos Tempo e amor
familiares
Marina Lúcia Pedroza
- dados biográficos insuficientes
Janela Para a Vida
Marie Benson
- dados biográficos insuficientes
Depois da travessia
Mariquinhas
- dados biográficos insuficientes
Depois da travessia
Marta Pernambuco
- sem dados biográficos registrados
Depois da travessia
Martinha Santinha
um espírito que, através do espírito Gaveta da esperança
Laurinho, manda recado para a mãe
encarnada
Moacyr
- registro apenas do primeiro nome
Relicário de luz
Nilo
- registro apenas do primeiro nome
Presença de Chico
- mensagem dirigida à esposa
Xavier
Nina
- registro apenas do primeiro nome
Presença de Chico
Xavier
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- mensagem dirigida a um encarnado
de nome Romeu (amigo, esposo?)
47. Olímpio Almeida
- sem dados biográficos registrados
Presença de Chico
Xavier
48. Paulo
- registro apenas do primeiro nome
Relicário de luz
49. Pedro de Alcântara Não se refere a mensagem dirigida a Tempo e amor
(frei)
familiares
50. Raymundinho
- registro apenas do primeiro nome
Cartas do coração
51. Sebastião
- registro apenas do primeiro nome
Gaveta da esperança
- um espírito que, através do espírito
Laurinho, manda recado para a
companheira encarnada
52. Sylvinho
- registro apenas do primeiro nome
Relicário de luz
53. Sylvio Lessa
- sem registro de dados biográficos
Presença de Chico
Xavier
54. Terezinha
- registro apenas do primeiro nome
Taça de luz
55. Tomás de Vilanova
Embora dirigida na época a Clóvis Tempo e amor
Tavares não se refere a mensagem
familiar
56. Urueno Gonçalves dos Sem dados biográficos registrados Claramente vivos
Santos
além do nome completo
57. Virginia Maria Sales - sem dados biográficos registrados
Correio do além
Nogueira
58. Virgílio Machado
- sem dados biográficos registrados
Depois da travessia
59. Viriato de Mesquita - trata-se de um bilhete dirigido a Presença de Chico
Barros
Leopoldo Machado
Xavier
60. Walter
- registro apenas do primeiro nome
Presença de Chico
- sem registro de dados biográficos
Xavier
61. Zizinha
Sem dados biográficos registrados Relicário de luz
além do apelido
Fonte: o autor
5.3 – Total de mensagens psicografadas
O total de cartas mediúnicas escritas é de 1726, compreendendo-se a existência de um
imprevisível número ainda não mensurado e sistematizado de comunicantes desencarnados.
5.4 – Descrição de estados mentais
Para a identificação e descrição dos estados mentais de familiares, antes e depois da
recepção das cartas mediúnicas, fez-se a seleção de duas obras publicadas contendo a compilação
de testemunhos de variados familiares. Nenhuma seleção prévia de tais testemunhos foi realizada:
o único critério é a expressão clara daqueles estados mentais.
As duas obras selecionadas estão especificadas no Quadro 1 e a notação para esse item
segue a mesma no referido quadro: 7-AEL-1977; 8-LZB-1977. Respectivamente, 7 - “Amor e Luz”
e 8 - “Luz Bendita”. O número entre parênteses antes do nome dos comunicantes
(desencarnados) refere-se à enumeração dos mesmos no quadro 4.
QUADRO 7 – Depoente, parentesco, comunicante, estado mental
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Depoente e obra

1.

Yolanda Cesar
AEL, ps. 16-23

parentesco Comunicante Estado mental
antes da carta
mediúnica
mãe
(65)
Transtornada,
Augusto
muito confusa,
Cezar Netto sofrimento
e
dor
intensos,
desespero,
revolta

*antes da morte do
filho, a família era
católica

2.

Wady Abrahão

pai

AEL, ps. 28-3
*antes da morte do
filho, a família era
católica

3.

Maria Luiza Vieira

AEL, ps. 62-67
*antes da morte do
filho, a família era
católica
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mãe

(535) Wady pensamento
Abrahão
suicida,
Filho
descontrole a
ponto
de
dormir
no
jazigo do filho
morto,
sofrimento
atroz, perda de
interesse
em
conversar com
os
outros,
descrença
absoluta, busca
por respostas
em
“lugares
inimagináveis”
(95) Carlos angústia,
Magno
de sofrimento,
Tadeu Bassi
desespero,
tratamento
médicohospitalar pelo
abalo da morte,

Estado mental antes
da carta mediúnica
-tranquilidade
e
calma pelo primeiro
encontro com Chico
Xavier
-conforto mediante
muitas leituras de
livros espíritas
-frequentação
assídua de Casa
Espírita
-visita
mensal a
Chico Xavier
-conformidade
-crença incontestável
na imortalidade da
alma
e
comunicabilidade
dos espíritos
-Devolução
do
incentivo de viver
-leitura de livros
espíritas
-atividades sociais e
filantrópicas
para
crianças
-fortalecimento da
crença
na
imortalidade da alma
e comunicabilidade
dos espíritos

Paz de espírito,
segurança na crença
da imortalidade da
alma
e
comunicabilidade
dos espíritos, doença
respiratória
amenizada, retomada
de forças para os
deveres domésticos
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4.

Adélia
Machado mãe
Figueiredo
AEL, ps. 80-85

5.

*a
família
era
espírita
Alice Tereza Dias mãe
Decenço

(503) Sérgio Sofrimento,
Roberto
tristeza,
Decenço
desequilíbrio
total com uso
de calmantes

Assiduidade
na
frequentação a Casa
Espírita,
Conforto
e
esperança,
Solidez da crença no
Espiritismo,

(314) Lúcio Desespero,
Lincoln de pensamento
Paiva
suicida

Reabilitação mental,
aceitação,
fortalecimento da fé
espírita

mãe

(279)
José Descrença,
Roberto
angústia, dor
Pereira
da
Silva

Reconforto,
serenidade,
reequilíbrio mentalemocional
aproximação
do
Espiritismo
e
frequentação
de
Casa Espírita

mãe

(538) Walter Descontrole
Perrone
emocional com
internação
hospitalar,
perda
da
capacidade de
sorrir

- aproximação do
Espiritismo
e
consolidação da fé
espírita,
leitura
metódica de obras
espíritas, atividade
presencial
de
reconfortar outras
mães
Conforto,
paz,
maior aproximação
com
Deus,
tranquilidade,
equilíbrio

AEL, ps. 96-99

6.

(544)
William
Machado
Figueiredo

e o cuidado com os
demais filhos
Abatimento,
Alívio
mental,
sensação de que devolução
da
o
mundo vontade de viver,
pessoal
tinha fortalecimento
da
acabado
crença
no
Espiritismo

*professava outra
religião
Ediné Almeida Silva esposa
de Paiva
AEL, ps. 102-107

7.

*espírita
Lucy Yanez Silva

AEL, ps. 120-125
*católica fervorosa,
antes da morte do
filho

8.

Maria Perrone

AEL, ps. 144-149

9.

*antes da morte do
filho, não havia
interesse algum no
Espiritismo
Laura Moreira de esposa
Abreu
AEL, ps. 152-155

84

(497) Serafim desespero, dor
Pereira
de
Abreu
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10. Salette
Parisi

Richette mãe

AEL, ps. 172-177

11.

*antes da morte do
filho, a família era
católica
Thereza
filho
Malafronto

(473)
Ricardo
Tadeu
Richette

Desespero,
choro contínuo,
adoecimento,
revolta

Tranquilidade,
dedicação ao estudo
do
Espiritismo,
confiança
e
esperança diante das
dificuldades

(481)
Ronaldo
Malafronto

Adoecimento,
ansiolíticos sem
efeito,
abandono do lar
pelo
marido,
sofrimento,
várias tentativas
de suicídio
Desolação, dor,
desânimo,
tristeza
Desespero,
descontrole,
busca
de
atendimento
psiquiátrico,
adoecimento

Tranquilidade,
reequilíbrio,
retomada do sono e
repouso, confiança
em Deus, dedicação
ao Espiritismo

Traumatismos
físicos
e
espirituais
decorrentes da
morte de duas
filhas e, depois,
do esposo.

Consolidação da fé
espírita e filiação a
atividades sociais e
filantrópicas

(361) Maria Desespero total,
Célia
tratamento
Marcondes
médico
e
farmacológico

Leitura de livros
espíritas como novo
modo
de
vida,
resignação,
esperança,
consolidação da fé
espírita

AEL, ps. 182-189

12.

13.

Leila Sahlo Inácio mãe
da Silva
LZB, ps. 34-36
Neumis Souza da mãe
Silva

(239) Izídio
Inácio
da
Silva
(42) André
Luiz Souza da
Silva

LZB, ps. 60-63
*não tinha contato
com o Espiritismo
antes da morte do
filho
14. Ruth Maria Chaves esposa
Martins
LZB, ps. 84-86

15.

*aproximou-se da
religião após a
morte de duas
filhas e, após alguns
anos, a morte do
esposo
Maria José Caetano mãe
Marcondes
LZB, ps. 90-100
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(432)
Oswaldo
Peixoto
Martins

Conforto espiritual,
consolidação da fé
espírita
Refazimento
emocional, conforto
espiritual, gratidão
por devolver-lhe a
vontade de viver,
consolidação da fé
espírita
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16.

Carlos Eduardo de pai
Toledo
LZB, ps. 104-108
*antes da morte do
filho, toda a família
era católica

(81)
Carlos Abalo,
Alberto de sofrimento,
Toledo
aflição,
desespero

Conforto
moral,
assiduidade
em
tarefas
espíritas,
solidificação
da
crença
na
imortalidade da alma
e comunicabilidade
dos espíritos
Fonte: o autor

6 – Conclusão
A - No itinerário de consecução dos objetivos e dos fundamentos do Espiritismo, as mensagens
psicografadas por Chico Xavier e de autoria de familiares desencarnados afirmam e reafirmam
cinco fatos básicos:
- a sobrevivência e, portanto, a imortalidade da alma após a morte corpórea;
- a individualidade da alma após a morte do corpo;
- a comunicabilidade, inclusive terapêutica, dos espíritos desencarnados com os encarnados;
- a continuidade dos laços de família e fraternos entre encarnados e desencarnados;
- a inquestionabilidade do fato mediúnico.
A grande maioria das mensagens psicografadas por Chico Xavier de familiares
desencarnados foram recebidas em reuniões públicas e diante dos próprios familiares encarnados,
recebendo destes últimos a confirmação imediata daquelas mensagens individuais.
Dentre os vários fatos comprobatórios destas psicografias estão alguns destacados pelos
próprios familiares (geralmente pais e mães presentes na reunião pública):
- detalhamento de fatos íntimos exclusivamente do conhecimento do espírito comunicante e dos
familiares (ou amigos) a quem são endereçadas as cartas;
- em várias comunicações, além de fatos íntimos, nomes de pessoas desencarnadas são revelados
e desconhecidos dos próprios familiares atuais, exigindo pesquisa deles mesmos com familiares
mais velhos para a confirmação daqueles fatos ocorridos com ancestrais. Geralmente, trata-se
de bisavôs e bisavós, tetravôs e tetravós ou amigos e amigas apenas do conhecimento do espírito
comunicante;
- reconhecimento, pelas famílias, da assinatura do espírito comunicante, reproduzindo ou
assemelhando-se à caligrafia confrontada com a carteira de identidade ou outros documentos;
- para os presentes nas reuniões públicas ou íntimas, nota-se mudança de postura do médium,
no momento da recepção da mensagem, como, por exemplo, a forma de segurar o lápis e o
padrão de escrita que o espírito comunicante tinha quando estava encarnado.
Todos esses fatos afirmativos e reafirmativos são o antídoto do Espiritismo para
transtornos psicopatológicos durante o processo de morrer e diante da morte.
B - Um outro fato notável. Em cada mensagem psicografada, o espírito comunicante geralmente
nomeia e dá notícias de outros tantos familiares e conhecidos também desencarnados: bisavós e
bisavôs, avós e avôs, tios e tias, sobrinhos e sobrinhas, netos e netas, pais e mães, amigos e
amigas, primos e primas, irmãos e irmãs. Apesar dessas informações relevantes para a
identificação da mensagem psicografada, na relação do espírito comunicante está registrado,
nessa pesquisa, apenas o nome do espírito assinante da carta endereçada aos familiares.
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C - As obras psicografadas por Chico Xavier de espíritos familiares foram compostas por
organizadores específicos das editoras publicantes e não partiram da iniciativa do médium.
Aqueles organizadores buscaram o "de acordo" tanto dos familiares encarnados, destinatários
das cartas, como do médium para a compilação e publicação das cartas familiares. O "de acordo"
do médium vem nos prefácios daquelas obras, geralmente escritos pelo espírito Emmanuel, além
da própria apresentação dos organizadores das páginas para editoração.
D - Os testemunhos e depoimentos dos familiares, receptores das cartas psicografadas, devem
ser consultados nas próprias obras individualmente impressas pelas editoras espíritas do Brasil.
Tais testemunhos permitem afirmar que as mensagens recebidas são antídotos e terapia efetiva
para a redução ou cessação das incertezas e possíveis sofrimentos psicopatológicos durante o
processo de morrer e diante da morte.
E - Finalmente, na história do Conhecimento e, em particular, na história do Espiritismo nenhum
médium ou pessoa não espírita produziu de modo sistemático e consistente uma bibliografia
sobre a vida após a morte tão vasta e consistente, ensejando vários estudos espíritas em múltiplas
direções e dimensões de interesse psicossocioantropológico.
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