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 COMECE PELO COMEÇO! 
ESTUDE AS OBRAS BÁSICAS 

DO ESPIRITISMO. 

 

 

 

USE Intermunicipal de São Carlos – R. Pe Teixeira, 1.806 - Cx. Postal 390 - Fone 3307-5495 - 13560-210 - São Carlos - SP 

E-mail: usesaocarlos@gmail.com / Site: www.usesaocarlos.com.br / Facebook: USE - União das Sociedades Espíritas de São Carlos 

Dias 06, 07 e 08 de maio de 2016 
 
Local :  Casa Espírita Seara de Luz - Descalvado /SP 
 
Rua José Bonifácio,930 – Centro - Descalvado 

Em 2 de abril são 
comemorados os 106 anos de 
nascimento de Francisco de 
Paula Cândido Xavier, o 
médium mineiro considerado 
um dos maiores divulgadores 
do Espiritismo. Chico Xavier, 
como era conhecido, nasceu 
em Pedro Leopoldo (MG). Um 
homem simples, humilde e 
dedicado ao próximo que 
ultrapassou as barreiras 
religiosas, focando no bem e no 
exemplo de caridade para 
todos. Em reconhecimento por 
suas ações foi indicado ao 
Prêmio Nobel da Paz em 1981 
e 1982, tendo sido eleito em 
2012 como o Maior Brasileiro 
de Todos os Tempos, pelo 
SBT. 

O médium mineiro 
psicografou cerca de dez mil 
cartas e 468 livros, jamais 
cobrando nada dos 
destinatários e doando os 
direitos dos livros a diversos 
centros espíritas e à FEB. Em 
1943 psicografou o livro Nosso 
Lar, o mais vendido e divulgado 
da extensa obra do médium, e 
que no ano de 2010 foi 
transformado em filme com 
sucesso de divulgação. 

Nesta existência dedicou-
se integralmente a fazer bem 
ao próximo, seja por palavras 
ou gestos, empenhando-se em 
transformar um pouco do 
mundo em que vivemos. “Você 
nem sempre terás o que 
desejas, mas enquanto 
estiveres ajudando aos outros 
encontrarás os recursos de que 
precise”, dizia aquele que 
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Nesta existência dedicou-
se integralmente a fazer o bem 
ao próximo, seja por palavras 
ou gestos, empenhando-se em 
transformar um pouco do 
mundo em que vivemos. “Você 
nem sempre terás o que 
desejas, mas enquanto 
estiveres ajudando aos outros 
encontrarás os recursos de que 
precise”, dizia aquele que 
buscou concretizar em gestos o 
que proferia em palavras. 

Neste dia de amor e luz,  
agradecemos mais uma vez o 
trabalho deste grande homem, 
cuja doçura no viver e no agir 
tocou milhares de corações e 
mentes pelo mundo. A Chico 
homem, espírita e trabalhador 
imortal como todos nós, 
trabalhador e um exemplo para 
todos, nossa eterna gratidão. 
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Fonte: www.febnet.org.br 
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