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O Congresso em Números
O Congresso conta com:
• 4.796 inscritos, sendo 2.848 para o auditório principal e 1.948 para as
salas com telões;
• 204 vagas foram reservadas para uso rotativo de palestrantes, convidados,
imprensa, autoridades e acompanhantes;
• 290 colaboradores contribuem nas diversas equipes para que tudo ocorra
dentro de uma programação cuidadosa que objetiva oferecer o melhor aos
participantes (todos os voluntários pagaram a inscrição para o evento);
• 248 contratados e fornecedores prestam assistência profissional ao Congresso;
• 517 artistas se apresentam durante os quatro dias de eventos relacionados
às comemorações do centenário de Chico Xavier, entre eles músicos,
cantores e atores.

O Congresso em Serviço
O Congresso, entre outros serviços, conta com:
• 5 lanchonetes funcionando em tempo integral;
• Restaurante com capacidade para atender 1200 refeições simultaneamente
(a organização solicita que, ao terminar sua refeição, por favor, ceda lugar
para outro participante, de modo a agilizar os períodos de alimentação);
• Brigadistas para atender a qualquer emergência relativa a primeiros socorros.
A recepção presta informações sobre hotéis e meios de transporte.
Indentifique sua pasta do Congresso na etiqueta externa para evitar extravio.

Extra Pauta
• Exposição sobre a Linha do Tempo Espiritual da Terra pode ser visitada no
térreo;
• Autógrafos - autores de livros vendidos na livraria em diversos momentos
do dia. Dê uma passadinha por lá e confira;
• Divaldo Franco terá um momento de reflexão com 200 jovens sobre o papel
da juventude espírita na atualidade;
• Visita à Biblioteca de Obras Raras e ao Museu da FEB na segunda-feira,
19, pela manhã (deslocamento para a FEB por conta do interessado).

Humildade não é omitir-nos e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos
situados pela Sabedoria Divina, cumprindo os nossos deveres, sem criar problemas, e
oferecendo à construção do bem de todos o melhor concurso de que formos capazes.
(Emmanuel - Encontro Marcado)

Tema Central do 3º Congresso Espírita Brasileiro
A obra do médium mineiro Francisco Cândido Xavier é o tema central do 3º Congresso Espírita Brasileiro no ano em que ele completaria 100 anos. Chico é homenageado pela contribuição de seu trabalho
e exemplo de vida em benefício da humanidade e por sua importância para a divulgação do Espiritismo.
Com mais de 400 obras psicografadas, Chico Xavier é um dos maiores responsáveis pela difusão da Doutrina Espírita no Brasil e em
outros países nos quais seus livros já foram traduzidos.

Mediunidade com Jesus e Kardec
Chico Xavier tornou-se conhecido por suas obras e cartas psicografadas, mas, sobretudo, pelo
trabalho de caridade aos menos
favorecidos e por suas palavras e
atitudes de humildade.
Sua vida foi marcada pela disciplina, seja nas ocupações cotidianas,
seja no trabalho espiritual. Apesar da frágil saúde, dedicou-se ao
consolo daqueles que o procuravam em busca de amenizar suas
dores.
A publicação da obra Parnaso de
Além-Túmulo, coletânea de trabalhos de poetas desencarnados
brasileiros e portugueses; a série

de livros sobre a realidade do
mundo espiritual, relatada pelo
espírito André Luiz; e a entrevista ao Programa Pinga Fogo,
da TV Tupi, na década de 70, o
tornaram personalidade conhecida no Brasil.
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Cisco de Deus

Divaldo Franco, em entrevista exclusiva ao Boletim Informativo do
Congresso, faz referência
à forma como Chico Xavier se autodenominava
cisco de Deus, em referência objetiva à humildade
que caracterizou o comportamento do médium
mineiro em seu trabalho
por mais de 75 anos no
campo da mediunidade,
sob a orientação do Espiritismo.
Essa qualidade marcante
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Entrevista - Divaldo Franco
da personalidade do Chico é reconhecida mesmo
fora do meio espírita. Na
tentativa de diminuir sua
importância aos olhos
das pessoas, ele sempre
evidenciava limitações.
No entanto, sua humildade era ativa no trabalho perseverante.
Estes três dias de encontro, em comemoração
ao centenário de nascimento de Chico Xavier,
representam oportunidade de saber mais e com-

preender melhor os seus
esforços e sua dedicação
ao bem do próximo.

Reunião do Conselho Federativo Nacional
O Conselho Federativo Nacional (CFN), que reúne representantes das Entidades
Federativas Estaduais e das Entidades Especializadas de âmbito Nacional, como
convidadas, realizou reunião especial, ontem, dia 15. Em razão do momento
vivido pelo Espiritismo no Brasil, as Entidades Federativas comentaram sobre
ações e acontecimentos, em suas respectivas regiões, referentes à intensificação
da divulgação do Espiritismo pelas diversas vias disponíveis, especialmente a imprensa, que vem cedendo espaço aos temas espíritas. Entre outros assuntos, a
reunião, dirigida pelo Presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor Masotti,
abordou, ainda, as repercussões da comemoração do centenário de nascimento
de Chico Xavier no 3º Congresso Espírita Brasileiro.
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Exclusiva ao Boletim Informativo.
BI - Divaldo, qual a importância deste 3º Congresso Espírita Brasileiro?
Divaldo - O 3º Congresso Espírita Brasileiro reveste-se de alta importância, em
razão da excelente programação que objetiva, essencialmente, a divulgação do Espiritismo, neste crucial momento em que a sociedade estorcega nos sofrimentos
que os seus membros desencadearam em existências pregressas.
À medida que a ciência e a tecnologia alcançaram os patamares mais elevados do
seu processo evolutivo, os valores morais permaneceram estacionados no primarismo, exceção feita a alguns segmentos mais nobres, que se têm dedicado ao
desenvolvimento intelecto-moral, resultando na conquista dos inestimáveis bens
do espírito imortal.
O 3º Congresso Espírita Brasileiro oferecerá aos interessados a proposta do Espiritismo nos seus aspectos científicos, filosóficos e morais-religiosos, convidando
todos à reflexão em torno do relevante significado da existência humana.
BI - Como definir Chico Xavier?
Divaldo - O venerável apóstolo da mediunidade já foi definido de maneiras variadas, desde os epítetos de o homem amor, o homem-luz, o irmão dos sofredores aos de o
homem da paz, o homem ternura...
Eu definiria Chico Xavier como o verdadeiro espírita-cristão, que tomando da
charrua não olhou para trás, seguindo a trilha do dever até o momento da plena
iluminação.
BI - Seria correto afirmar que o ano de 2010 é um marco na história do Espiritismo?
Divaldo - Sem qualquer dúvida, este é o ano do boom espírita, quando a doutrina
de o Consolador encontra ressonância nos veículos da grande imprensa, que a
vêm divulgando com elegância e correção, assinalando um novo período na Terra, dedicado ao espírito imortal, em toda a sua grandeza. Nunca, anteriormente,
tantas pessoas se interessaram em conhecer o Espiritismo, especialmente como
efeito das celebrações do centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier,
o cisco de Deus. Várias películas cinematográficas têm sido feitas, como a que bateu
recorde de bilheteria nos três primeiros dias de sua exibição, narrando-lhe a vida,
e outras que se encontram programadas com o mesmo objetivo, que é divulgar
o Espiritismo. Ao mesmo tempo, gravações em DVD, em vídeo, em CD, artigos,
entrevistas e reportagens têm sido divulgados pela imprensa escrita, radial, televisiva, pela Internet, demonstrando a grandeza de que se revestem os paradigmas
do Espiritismo.

