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MEDIUNIDADE E SINTONIA 
 

psicografia de FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER 

 
Psicografada esta obra por Chico Xavier, como vulgarmente ficou conhecido, 
referimos algumas linhas do Prefácio, de Emmanuel: 
 

- «Alinhando neste livro alguns apontamentos em torno da mediunidade, 
consideramos que não seria correto esquecer o problema da sintonia. 
«Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de 
comunicação e de interpretação do espírito, ímã no próprio ser. 
«Sintonia é acordo mútuo. 
«Eis porque, examinando a mediunidade e sabendo que a sintonia se lhe 
faz inerente, se possível ousaríamos perguntar: Sintonia para que e com 
quem? 
«[…] reconheceremos que todo aquele coração que palpita e trabalha 
no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará» 

 

Do índice geral seleccionamos alguns capítulos e os seguintes temas:  
ÁRVORES HUMANAS - FENÓMENO E DOUTRINA - EXAMINA O TEU DESEJO - NA SENDA 
RENOVADORA - EM TORNO DA MEDIUNIDADE - NO BEM, HOJE E SEMPRE - SEAREIROS 
FUTUROS 

 
A seguir transcrevemos, segundo os objetivos de exemplificação do estilo do 
autor e da abordagem que faz dos temas enunciados, algumas passagens da 
obra:  
 

- «Até hoje, os fenómenos mediúnicos que se desdobraram à margem 
do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses 
discutíveis, mas os ensinamentos e atitudes do Mestre constituem o 
maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e 
orientando-lhes o caminho. 
«Existe quem recorra à ideia da fraude piedosa para justificar a 
transformação da água em vinho, nas bodas de Canaã. 
«Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus, ao traçar 
os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e 
prática, com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos 
outros, num meio em que o espírito de conquista legitimava os piores 
desvarios da multidão» 

 

- «Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, 
segundo o tipo de luta a que se subordina. 
«Acharás o que buscas - ensina o Evangelho, e podemos acrescentar - 
farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em 
breve te constituirás em veículo dos génios infelizes que se dedicam à 
injúria e à crueldade. 
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«Se te deténs na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no 
intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada 
expressão. 
«Se te confias à pretensa superioridade, sob a embriaguez dos valores 
intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de 
insensatez e loucura. 
«Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, 
imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do 
Eterno Bem ao serviço que possas desempenhar na construção da 
felicidade comum. 
«Observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de 
companhia» 

 

- «No grande campo da sementeira evangélica que a Doutrina Espírita 
nos descortina, há muitos recursos do Alto, disseminando consolações e 
conhecimentos no mundo. Todavia, não olvidemos que há muito 
trabalho à nossa espera. 
«Não nos esqueçamos. O apostolado da redenção é da Espiritualidade 
Superior; mas é também formado de serviço, fraternidade e 
colaboração na Terra. 
«O progresso universal, em todos os tempos, é obra de intercâmbio» 

 

- «Todos os aprendizes da fé podem converter-se em médiuns da 
caridade através da qual opera o Espírito de Jesus, de mil modos 
diferentes, em cada setor de nossa marcha evolutiva. 
«Ampara aos teus semelhantes e encontrarás a melhor fórmula para o 
seguro desenvolvimento psíquico. 
«Na plantação da simpatia, por intermédio de uma simples palavra, 
estabelecemos, em torno de nós, renovadora corrente de auxílio. 
«Não aguardes o toque de inteligências estranhas à tua, para que te 
transformes no canal da alegria e da fraternidade, a benefício dos 
outros e de ti mesmo. 
«Podes traduzir a mensagem do Senhor, onde quer que te encontres, 
aprendendo, amando, construindo e servindo sempre, porque acima 
dos médiuns dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele 
fenómeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem 
edificar, permanecem a consciência e o coração devotados ao 
Supremo Bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo 
para nós todos a bênção da vida melhor» 
 

- «Muitos companheiros solicitam orientação do Céu para a vitória nas 
provas da Terra, mas, em verdade, não necessitamos tanto de novos 
roteiros esclarecedores e sim de ação mais intensiva na obra edificante 
do bem. 
«O caminho é o mundo... Mundo-escola e mundo-oficina, em que 
valiosas oportunidades felicitam a alma, fielmente interessada na 
própria elevação. 
«Não nos detenhamos na expectativa dos que adoram o Senhor, sem 
qualquer esforço para servi-lo. Ele próprio legou-nos, com a Boa Nova, o 
mapa luminoso para a romagem na Terra. 
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«Libertemos a claridade que jaz enclausurada em nossos corações e 
sigamos adiante» 
 

E terminamos esta série do DESTAQUE com a seguinte passagem, em jeito de 
despedida: 
 

«Companheiros! Estamos engajados na construção espiritual da Era 
Nova. 
«Convençamo-nos, porém, de que o trabalho é muito mais amplo na 
intimidade de nós mesmos, do que no plano externo da ação a 
desenvolver. 
«Educar-nos para educar. Ensinar, a fim de que aprendamos. Auxiliar  
para sermos auxiliados. Honrar a cultura da inteligência com o 
burilamento do coração. 
«A obra é de todos. Cada qual de nós, entretanto, está situado em 
tarefa diferente. 
«Imperioso estudar, de modo a conhecer-nos, e conhecer-nos para 
identificar o que se nos faz necessário. 
«Ninguém dispõe da luz que não acendeu em si mesmo, no entanto, 
nenhum de nós está desvalido de recursos, a fim de se iluminar. 
«Aceitar-nos tais quais somos, de maneira a servirmos com a realidade 
que nos é própria e aceitar os outros na condição que os assinala. 
«Reconhecer que não nos encontramos num torneio de triunfos 
angélicos e sim numa concorrência benéfica, à procura de conquistas 
humanas. 
«Sejamos hoje melhores do que ontem» 

 
 
 

 
 
 

DESEJAMOS   SEMPRE   BOAS   LEITURAS 
 
 

Carmen, 31dez2011 


