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AGENDA CRISTÃ 
 

Psicografia de FRANCISCO C. XAVIER 

Esta obra é uma psicografia de Francisco, ou Chico Xavier, ditada pelo Espírito 
André Luiz e indica-nos o seguinte: 
 

- «Este é um livro de consulta que você não pode deixar de possuir. «Enfeixa 
um conjunto de ensinamentos sobre vigilância e prudência, sobretudo nos 
momentos difíceis, com temáticas do dia-a-dia. São expressivas normas de 
conduta que facilitam seu relacionamento nas situações mais stressantes da 
actualidade. Nos 50 capítulos ditados por André Luiz, com a sabedoria e a 
visão da Espiritualidade Superior, você encontrará conforto, orientação 
segura e lições de auto controlo para as ansiedades e situações 
inesperadas que surpreendem a todos» 

 

Na Informação ao leitor, assinada pelo Espírito Emmanuel, podemos ler que: 
 

- «Legiões de companheiros procuram directrizes, preocupados em traçar 
caminhos exteriores...  
«Estimariam receber do plano espiritual sugestões directas que os elevassem 
às culminâncias da vitória fácil. Desejariam reajustar os negócios que lhes 
dizem respeito, modificar intempestivamente a atitude mental de pessoas 
queridas, penetrar o segredo das circunstâncias improvisadas na aplicação 
do livre-arbítrio alheio, à custa de pareceres dos irmãos desencarnados, 
habitantes de outros círculos. 
«Entretanto, indivíduo algum fugirá à experiência, cuja função é ensinar e 
melhorar sempre. 
«Em face de semelhante realidade, qualquer orientação sem base na 
harmonia íntima não passará de simples jogo de palavras, no serviço, muita 
vez louvável e benéfico, da contemporização. 
«O homem renovado para o bem é a garantia substancial da felicidade 
humana. Eis por que, antes de tudo, é imprescindível o engrandecimento 
do ser, diante da vida e do Universo, invariavelmente 
tocados, nos menores ângulos, pelas maravilhas divinas» 

 

A organização desta Agenda pode observar-se nos itens do índice, que trata 
assuntos como: princípios redentores – em favor de você mesmo – nos 
momentos graves – medicação preventiva -  ajude sempre – algumas 
definições – questão de escolha – mais além – aparências – suba mais alto – 
revele-se – previna-se – com Jesus – sempre chamados. 
 

Nas seguintes transcrições, deste livro, poderão observar-se o estilo do autor, a 
sua escrita e o modo de abordar os temas: 
 

- « Imperativos Cristãos 
 

Aprende — humildemente. Fala — construindo. 
Ensina — praticando. Ouve — sem malícia. 
Administra — educando. Ajuda — elevando. 
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Obedece — prestativo. Ampara — levantando. 
Ama — edificando. Passa — servindo. 
Teme — a ti mesmo. Ora — serenamente. 
Sofre — aproveitando. Pede — com juízo. 
Espera — trabalhando. Esclarece — respeitoso. 
Crê — agindo. Semeia — sem aflição. 
Confia — vigiando. Estuda — aperfeiçoando. 
Recebe — distribuindo. Caminha — com todos. 
Atende — com gentileza. Avança — auxiliando. 
Coopera — sem apego. Age — no bem geral. 
Socorre — melhorando. Corrige — com bondade. 
Examina — salvando. Perdoa — sempre» 

 

- «Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e, em seguida, nos 
outros, sem violência e sem ódio. * Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-
lhe a honra da indignação examine-a, com um sorriso silencioso, estude-lhe 
o processo calmamente e, logo após, transforme-a em material digno da 
vida. * Ampare fraternalmente o invejoso; o despeito é indisfarçável 
homenagem ao mérito e, pagando semelhante tributo, o homem comum 
atormenta-se e sofre. * Habitue-se à serenidade e à fortaleza, nos círculos 
da luta humana; sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vaivém 
das reencarnações inferiores» 

 

- «Demonstre coragem. - Revele calma. - Respeite tudo. - Ore, confiante. - 
Vigie, benevolente. - Caminhe, melhorando. - Sirva hoje. - Espere o 
amanhã» 

 

- «Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos Desígnios 
Superiores, modificam-nos a experiência, de minuto a minuto. * Evite 
lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de 
resolvê-los. * Se você errou desastradamente, não se precipite no 
desespero. O reerguer é a melhor medida para aquele que cai. * Tenha 
paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o 
entendimento de quem não o compreende ainda. * Se a questão é 
excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim 
de solucioná-la. O tempo não passa em vão […] Seja comedido nas 
resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais 
visível. * Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pessoas, 
tenha cuidado. Em outras ocasiões outras pessoas serão chamadas a fim de 
se referirem a você. * Em hora alguma proclame seus méritos individuais, 
porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de 
nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala e, 
sim, um poder que irradia» 

 

- «Resplandece o Sol no alto, a fim de auxiliar a todos. * As estrelas 
agrupam-se em ordem. * O céu tem horários para a luz e para a sombra. * 
O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, 
buscando a claridade, a fim de produzir. * O ramo que sobrevive à 
tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não obstante, no lugar 
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que lhe é próprio. * A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à 
solidão. * O rio atinge os seus objectivos porque aprendeu a contornar 
obstáculos. * A ponte serve ao público sem excepções, por afirmar-se 
contra o extremismo. * O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima do 
fogo. * A pedra brilha, depois de sofrer as limas do lapidário. * O canal 
preenche as suas finalidades, por não perder o acesso ao reservatório» 

 

- «Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. * Quem sustenta o 
vício encarcera-se nele. * Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de 
si. * Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. * Quem estima a 
censura lança pedras sobre si mesmo. * Quem provoca situações difíceis 
aumenta os obstáculos em que se encontra. * 
Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. * Quem se 
especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. * Quem não 
deseja suportar é incapaz de servir. * Quem vive coleccionando 
lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas» 

 

E finalizamos com os seguintes textos: 
 

- «O cristão é chamado a servir em toda parte. * Na casa do sofrimento, 
ministrará consolação. * Na furna da ignorância, fará esclarecimento. * No 
castelo do prazer, ensinará a moderação. * No despenhadeiro do crime, 
susterá quedas. * No carro do abuso, exemplificará sobriedade. * Na toca 
das trevas, acenderá luz. * No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom 
ânimo. 
* No inferno do ódio, multiplicará bênçãos de amor. * Na praça da 
maldade, dispensará o bem. * No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar 
do réu, a fim de examinar os erros dos outros. * Em todos os ângulos do 
caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir» 

 

- «O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado 
desagradável da vida alheia. * A criatura vacilante e frágil esperará que 
suas forças sejam quebradiças. * O [conflituoso] aguardará seu 
comparecimento às disputas, a propósito de tudo e de todos. * O ingrato 
não se alegrará em vê-lo reconhecido aos outros. * O personalista não se 
regozijará, identificando-lhe o respeito aos adversários. * O revoltado 
tentará afivelar a máscara da rebeldia ao seu rosto. * O incompreensível 
procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. * O 
neurasténico pedir-lhe-á não sorrir. * O insensato reclamará sua adesão à 
loucura. * O homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar 
os semelhantes a si mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com 
tarefa original e responsabilidades diferentes e, se pretende a felicidade 
real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem, com o Cristo, em 
todas as horas de sua vida» 

 

 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 
 

O Livro em Destaque a partir do dia 15 será: 
 

RESPOSTAS DA VIDA  / de Francisco C. Xavier 


