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“Aprendemos não só a admirar, como respeitar Chico Xavier durante toda 
a sua existência, porque ele deixa um legado maravilhoso: mais de 400 livros 
psicografados de uma forma notável.“
 - José Alencar, Vice - presidente da República

“A realização do 3º Congresso e as comemorações do Centenário de Chico 
Xavier fazem parte de um momento divisor de águas em que acontece uma 
aceleração no processo de espiritualização do Brasil e do mundo”
 - Luiz Bassuma, Deputado

“Chico Xavier era tudo que a Doutrina nos ensinou”.
	 -	Eurípedes	Higino	dos	Reis,	filho	do	coração	de	Chico	Xavier

“O 3º. Congresso foi iniciado com uma retumbante manifestação de arte, de amor 
e	reverência	à	história	de	vida	e	à	portentosa	obra	psicográfica	de	Chico	Xavier.”
 - Cesar Perri, Diretor da FEB

“2010 é o marco da divulgação do Espiritismo pelo cinema [...] já se descobriu 
que	um	filme	com	temática	espírita	leva	muita	gente	às	salas”.
	 -	Ana	Rosa,	atriz	dos	filmes	Chico Xavier e Nosso Lar

“Sem querer divinizar a obra ou a própria pessoa de Chico Xavier, que não 
precisa disso, podemos considerar que o movimento espírita tem um antes e 
um depois de Chico”.
 - Raul Teixeira, orador

Estiveram presentes no Congresso 4.885 pessoas, entre congressistas, pales-
trantes, convidados e imprensa. Contribuíram para a realização do evento 275 
colaboradores, que se distribuíram em áreas como alimentação, atendimento es-
piritual, segurança, saúde e cerimonial. Os fornecedores somam 264 que apoia-
ram as atividades relacionadas à infraestrutura do evento.

A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. [...] É grave 
erro pensar-se que, para exercê-la com proveito, baste o conhecimento da Ciência. - Allan 

Kardec. O Livro dos Espíritos. q. 917

Educação, em boa síntese, é luz que circula vitoriosa do sentimento ao raciocínio, susten-
tando o equilíbrio entre o cérebro e o coração. – Chico Xavier. Correio fraterno. Por 

diversos Espíritos. cap. 43

Depoimentos sobre o Congresso e o Centenário 
de Chico Xavier

O Congresso em números

Hoje se encerra o 3º. Congresso Espírita Brasileiro com a abordagem de te-
mas relevantes como “O Amor – fonte de vida”, “A obra mediúnica de Chico 
Xavier no contexto do Movimento Espírita internacional”, “O caráter con-
solador da obra de Chico Xavier”, respectivamente apresentados por Alberto 
Almeida,	Charles	Kempf 	e	Raul	Teixeira.	As	palestras	finalizam	a	ampla	co-
bertura proposta pela coordenação do evento sobre a obra e a trajetória do 
médium mineiro durante sua passagem pela Terra. Na tarde do mesmo dia, no 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, um momento musical antecede a 
conferência de Divaldo Franco, “Chico Xavier, o mensageiro da paz”. 
O	balanço	final	dos	eventos	registra	uma	revisita	exitosa	ao	trabalho	de	Chico	
Xavier,	10	anos	após	a	sua	desencarnação,	que	fixa	e	amplia	as	mensagens	dei-
xadas por ele em mentes e corações de todos aqueles que estiveram presentes. 
Além disso, ainda há tempo para abraçar os irmãos de ideal que conseguiram 
superar as barreiras para fazer parte dessa festa de luz que será levada na 
lembrança como motivação para a continuidade da tarefa de divulgação do 
Espiritismo e, principalmente, de vivência das suas propostas.

A	importância	do	processo	educativo	dos	Espíritos	e	a	dimensão	científica	do	Es-
piritismo dominaram as conferências do dia de ontem. Para os palestrantes Sandra 
Borba, Gladis Pedersen de Oliveira e Marta Antunes é preciso promover a educa-
ção integral dos indivíduos, em complemento 
da ministrada às mentes dos jovens nas escolas. 
O	aspecto	científico	da	Doutrina	Espírita	foi	
destacado pela Dra. Marlene Nobre que 
correlacionou os avanços noticiados pelos 
Espíritos, em vários livros psicografados 
por autores diversos, e a sua concretização 
na vida das pessoas comuns pouco a pou-
co. O círculo de palestras se encerrou com 
exposição do Dr. Décio Iandoli que apresen-
tou a vida no mundo espiritual.

Último dia do Congresso

Educação e Ciência – o Espiritismo na atualidade
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Expediente

A ciência atual carece ain-
da	de	recursos	suficientes	
para entender e explicar o 
fenômeno Chico Xavier. 
Ele foi um homem que 
viveu, antecipadamente, 
a realidade que a humani-
dade precisa concretizar 
a partir da aquisição do 
conhecimento e, princi-
palmente, da conquista 
da educação integral, que 
transcende o cabedal li-

Editorial  -  Ciência e Educação
Entrevista - João Pinto Rabelo

BI – Que balanço você apresenta deste Congresso?
Rabelo – Considero que este Congresso superou as melhores expectativas. A 
presença dos benfeitores promoveu um clima de profunda beleza, fraternida-
de e paz. Os médiuns videntes têm informado que viram os mensageiros de 
Ismael,	anjo	tutelar	do	Brasil,	chegarem	na	FEB	e	com	eles	uma	infinidade	de	
seres	 iluminados	que,	em	nome	do	Cristo	de	Deus,	afirmam	que	é	hora	de,	
efetivamente, implantar o projeto Brasil, Coração do Mundo. Certamente tere-
mos novidades nos desdobramentos naturais porque a presença da luz, inexo-
ravelmente, todas as manhãs espanca as trevas. Logo, nesse momento, começa 
uma nova fase para a Humanidade que é a nossa caminhada em busca da porta 
estreita para, após ela, encontrarmos o Cristo de Deus.

BI – Que aspectos negativos e positivos podem ser destacados referentes a este Congresso?
Rabelo – Os aspectos negativos não são relevantes e foram todos superados. O mais 
significativo	deles	foi	que	os	Corpo	de	Bombeiros	decidiram	interditar	o	Ginásio	
Nilson Nelson, por razões que desconhecemos, o que nos forçou, num prazo muito 
curto, a adequar toda a programação do domingo à tarde. No entanto, os pontos 
positivos	foram	tão	numerosos,	a	gratificação	espiritual	foi	tão	rica,	a	ambiência	entre	
os trabalhadores e expositores, a presença de todos os congressistas, das autoridades, 
além dos nossos amigos anônimos, silenciosos e bons que vieram enriquecer nosso 
ambiente,	tudo	isso	supera	as	dificuldades	e	nos	alegra	fazendo	com	que	o	nosso	
eventual cansaço desapareça e nossa alegria seja maior do que merecemos. 
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mitado da chamada reali-
dade concreta. 
O Espiritismo, no seu trí-
plice aspecto de ciência, 
filosofia	e	moral,	oferece	
contribuição ímpar nes-
se propósito ao permear 
todos os ramos do co-
nhecimento. Auxilia o in-
divíduo a se conhecer e a 
encontrar vias de integra-
ção no trabalho do bem, 
sem o qual não há evolu-

ção espiritual. A cada dia, a 
ciência dá novos passos no 
rumo do conhecimento da 
realidade espiritual, o que 
evidenciará a importância 
da educação moral do ser, 
em face da realidade de que 
a vida continua e de que 
somos responsáveis por 
tudo o que sentimos, pen-
samos, falamos e fazemos.

O Brasil é a maior nação espírita, mas o Espiritismo está presente em vários países 
do mundo, pois existem centros espíritas nos continentes europeu, asiático, norte 
e sul-americano. Mesmo Cuba possui mais de 300 centros registrados e mais de 50 
estão em processo de legalização, e na China funcionam três núcleos. O primeiro 
centro fundado nas Américas foi na Colômbia, há mais de 130 anos, 10 anos antes 
do Brasil, que hoje lidera com mais de 15 mil núcleos em todas as regiões.
As primeiras obras traduzidas para outras línguas, nos nascentes núcleos espíritas 
no exterior, foram as obras básicas. Mas nos últimos anos vem sendo traduzida a 
coleção “A vida no mundo espiritual”, de André Luiz que complementa a com-
preensão do Espiritismo. No sentido de coordenar o movimento, que já crescia 
em diversos países, em 1992, foi fundado o Conselho Espírita Internacional que já 
realizou cinco congressos mundiais.

Espiritismo no mundo

Bolívia – 3  
Canadá – 1 
EUA – 5 

França – 1 
Paraguai – 3 
Portugal – 3 

Reino Unido – 2 
Suécia – 2 
Uruguai – 4 

Países representados no 3º Congresso – número de inscritos

A TVCEI, Rede Mundial, Boa Vontade TV e a Rádio Rio de Janeiro estão trans-
mitindo ao vivo a programação do 3º Congresso e o Centenário de Chico Xavier!

18 de abril, lançamento da 

primeira edição de  O Livro dos Espíritos


