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Família de Francisco
Cândido Xavier

Adultos, da esquerda para a direita: Nelson Pena (cunhado),
Carmozina Xavier Pena (irmã), Chico Xavier, João Cândido Xavier
(pai), no colo João Cândido Filho (irmão), Cidália Batista Xavier
(madrasta), no colo Doralice Xavier (irmã), Geralda Xavier (irmã),
Jacy Pena (cunhado e irmão de Nelson Pena, primeiro da esquerda
para direita), Maria da Conceição Xavier Pena – Tiquinha (irmã).
Crianças, da esquerda para a direita: Neuza Xavier (irmã), Mauro
Pena (sobrinho, filho de Nelson e Carmozina), Dorita (ajudante da
casa da família Xavier, no colo Elma filha de Carmozina), Nelma Pena
(sobrinha, filha de Nelson e Carmozina), Lucília Xavier (irmã), Cidália
Xavier (irmã), André Luiz Xavier (irmão).
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Palavras iniciais

Por três décadas tivemos a honra de estudar a vida e obra
de Francisco Cândido Xavier, vindo a engrossar as fileiras de
seus biógrafos.
No ano de 2006 veio a público o livro Chico, diálogos e recordações, apoiado por Arnaldo Rocha, parceiro e amigo do médium.
Passados 12 anos, a vida reserva outra surpresa: ver nascer
Do calvário à redenção, contribuição à biografia da família de Francisco Cândido Xavier.
Ao deparar com a proposta do projeto Do calvário à redenção,
o constrangedor impacto foi inevitável. O receio inicial foi-se
convertendo em motivação, à medida que demos os primeiros passos.
A vida oferece desafios. E a nós compete enfrentá-los. Temos
aprendido que nada se perde; o resultado é que se engrandece a
experiência; o existir.
Biografar é tarefa por demais complexa, ainda mais quando
se trata de Francisco Cândido Xavier, e agora sua família.
Planejamento. Foco. Renúncia pessoal. Humildade. Abnegação. Superação... Esforço na pesquisa paciente, fidelidade aos
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fatos, cadenciar o roteiro, além de engrinaldar os textos com poesia adequada. Costura delicada, bordados desenhados em tecido
fino. Criatividade na escolha de temas: alinhar passado, presente
e futuro em estilo nobre e agradável. Foram alguns indicadores
eleitos para o “combate”.
Graças a Deus, conseguimos. Imensa é a felicidade, pelo resultado obtido. De coração, esperamos alcançar o leitor sensível.
À família e amigos, agradecemos o apoio, que nunca faltou.
Jamais os esqueceremos.
Cr estas palavras, abrindo o livro Do calvário à redenção, em
seu primeiro episódio endereçamos votos para que sigamos
rumo à gloriosa redenção.
Ave, Cristo!
Carlos Alberto Braga Costa

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2018.
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Prefácio

A oportunidade de prefaciar esta obra enche-nos de prazerosas lembranças.
Vêm-nos à mente os momentos felizes das visitas que fazíamos a Francisco Cândido Xavier em Uberaba e a amizade que
mais tardiamente desenvolvemos com Arnaldo Rocha, viúvo
de Meimei e fiel escudeiro de Chico Xavier, nos tempos de Pedro Leopoldo.
Pelos contatos com a figura ímpar de Arnaldo Rocha e contando com o autógrafo dele, conhecemos o livro Chico, diálogos e
recordações..., de autoria de Carlos Alberto Braga Costa.
Por essa obra, conhecemos o autor e amigo, bem como Wagner Gomes da Paixão, também em atividades federativas em
contato com a União Espírita Mineira nas gestões de Honório
Onofre de Abreu e Marival Veloso de Matos.
O livro citado, então editado pela UEM, teve a publicação
transferida para a Casa Editora O Clarim. (1) Sabe-se dos fortes
vínculos espirituais entre Chico Xavier, Arnaldo Rocha e Walla1.

Costa, Carlos Alberto Braga. Chico, diálogos e recordações... 1ª ed. Matão: O Clarim.
2017. 368p
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ce Leal Valentim Rodrigues, (2) e também com Cairbar Schutel,
que seriam personagens de Ave, Cristo! – marcante romance histórico do espírito Emmanuel. (3)
Nas comemorações do centenário de Chico Xavier, encontrávamos na coordenação da vasta programação, por decisão do
Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira.
Como preparativo ao evento nacional e também no transcorrer da festividade ampliamos os contatos com amigos, colaboradores e familiares de Chico Xavier.
Assim, chegamos ao lar de Sidália Xavier Silva, em Sabará
(MG), no dia 2 de julho de 2010, aproveitando compromissos
nossos na Semana Chico Xavier no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Fomos a Sabará levados por Wagner
Gomes Paixão e acompanhado de nossa esposa Célia Maria Rey
de Carvalho e do filho Flávio Rey de Carvalho, aliás em dia de
jogo do Brasil na Copa do Mundo...!
Contamos na ocasião com a carinhosa recepção de Sidália,
a quem entrevistamos juntamente com seu irmão Paulo Pedro
Pena, filhos de Maria da Conceição Xavier. Os irmãos Sidália e
Paulo nos facultaram o acesso a alguns documentos históricos e
visitamos a Agremiação Espírita Casa do Caminho, que estava
completando 70 anos de fundação, e o Abrigo Irmã Tereza de
Jesus. Uma parte da entrevista gravada publicamos na revista
Reformador. (4)
Dessa maneira, embora a abordagem do presente livro seja
inédita, já tínhamos o interesse e o conhecimento superficial de
alguns assuntos que o autor discorre aqui em detalhes.
Fato interessante é o elo entre os personagens citados, tendo
2.
3.
4.

Rocha, Arnaldo; Rodrigues, Wallace Leal Valentim; Xavier, Francisco Cândido. Meimei: vida e mensagem. 5.ed. Matão: O Clarim. 2012. 256p. .
Xavier, Francisco Cândido. Pelo espírito Emmanuel. Ave, Cristo! Ed. esp. Brasília: FEB.
2012. 311p
Entrevista. Sidália Xavier Silva e Paulo Pedro Pena. Instituição fundada por familiares
de Chico Xavier. Reformador. Ano 128. No. 2. 179. Outubro de 2010. P.385-387

Chico Xavier – Do calvário à redenção | 13

Chico Xavier como fulcro, e a honra que sentimos em prefaciar o
novo livro da Editora EME.
Com base em fontes fidedignas, Carlos Alberto Braga Costa
focaliza os esforços na causa do bem, empreendidos por Maria
da Conceição Xavier, justamente a irmã que foi protagonista de
situações que levaram o então jovem Chico Xavier a conhecer a
doutrina espírita nos idos de maio de 1927. Com respeito e ponderação o autor analisa as questões criadas pelo sobrinho do médium, Amaury Pena, filho de Maria.
O autor resgata importantes episódios históricos – inéditos
em sua grande maioria – sobre a relação de Chico Xavier com
seus familiares, em Pedro Leopoldo e em Uberaba. Surgem dados históricos relacionados não apenas com a família Xavier, mas
com atividades espíritas, principalmente de Pedro Leopoldo e de
Sabará. E, sem dúvida, contribui com importantes informações
para os registros da história do movimento espírita brasileiro.
A principal fonte para fornecimento de documentos, fotos e
relatos para o presente livro é Sidália Xavier Silva, sobrinha de
Chico Xavier, filha de Maria da Conceição Xavier e de Jacy Pena.
Sidália faz jus ao comentário do autor: “Guerreira do bem,
como lhe ensinou sua mãe Maria Xavier. Dedicou toda a sua
reencarnação em prol do espiritismo na cidade de Sabará. Não
fosse sua memória privilegiada, não teria sido possível trazer a
lume os fatos. Como poucos, ela soube trazer de volta uma história bela, forte, pródiga de ensinamentos e abundante de revelações sobre a realidade do espírito imortal”.
O leitor conhecerá valorosas histórias de vida e compreenderá
a razão pela qual a obra recebeu este título – Do calvário à redenção!
São Paulo, 8 dezembro de 2018.
Antonio Cesar Perri de Carvalho

