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DIÁLOGO DOS VIVOS 

 
 

FRANCISCO C. XAVIER, ESPÍRITOS DIVERSOS, JOSÉ H. PIRES 
 
 
A propósito desta obra temos as seguintes observações:  
 
 

- «Este é o último dos quatro livros integrantes da série Na Era do Espírito, que 
contém estudos e dissertações sobre os principais problemas que afligem o ser 
humano. Questões familiares, provas e expiações, a lei de causa e efeito, 
desencarnações colectivas, o perdão, a prece, entre outros importantes temas, 
são estudados sob a visão da Doutrina Espírita. 
«Os temas propostos pelos irmãos encarnados foram respondidos por Emmanuel 
e outros trabalhadores do plano espiritual, através da mediunidade de Chico 
Xavier, e em seguida comentados pelo filósofo e escritor espírita J. Herculano 
Pires, que abordou por novo ângulo cada assunto tratado. 

 

Seguidamente, no Prefácio de Emmanuel podemos ler o seguinte historial: 
 

- «Moisés dialogou com Jeová e o Livro dos Mandamentos estabeleceu as leis 
primordiais da justiça entre os homens. 
«Jesus vem à Terra, dialoga com os discípulos, e o Evangelho brilha até hoje, 
traçando as normas do Reino do Amor para a elevação da Humanidade. 
«Kardec chega ao mundo, dialoga com os Espíritos sábios e benevolentes que 
lhe dirigem a obra, e O Livro dos Espíritos surge por alicerce da Doutrina Espírita 
que renova o pensamento religioso da Terra, libertando e esclarecendo, 
confortando e instruindo as criaturas. 
«E atendendo a corrente inestancável dos ensinamentos e bênçãos das Esferas 
Superiores, os vivos da Terra e os vivos do Além continuam dialogando entre si, 
no trato dos interesses que dizem respeito à vida imortal. 
«Este volume, tanto quanto outros livros dos Espíritos, vão despontando na 
actualidade fazendo-nos sentir que Deus é amor sempre, que a morte é apenas 
mudança, que a cada um de nós será trazido pelo tempo o fruto das próprias 
obras, que as portas da evolução e do trabalho estão incessantemente abertas 
nos campos múltiplos do Universo e que nós todos, aqui e mais além, 
permaneceremos indissoluvelmente unidos no amor sem adeus» 

 
Também José Herculano Pires apresenta este livro e das suas palavras, 
resumidamente, destacamos o seguinte: 

 
- «Dando um salto no tempo vamos encontrar Kardec na Franca, em Paris, essa 
Atenas rediviva, empenhado num dialogo do qual resulta O Livro dos Espíritos. 
Seu papel é o mesmo de Sócrates: dialogar com os vivos da Terra e os vivos do 
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Além, na busca da Verdade. Porque Sócrates não dialogava apenas com os 
homens, mas também com os espíritos […] 
«Os críticos acríticos que hoje pretendem criticar a forma dialogada de O Livro 
dos Espíritos merecem o perdão de Deus, pois não sabem o que fazem. O 
mesmo se dá com as críticas formuladas aos diálogos de Chico Xavier, que em 
Uberaba, como o Oráculo de Delfos, se coloca entre os homens e os espíritos 
para que os vivos da Terra possam conversar com os vivos do Além. Cada 
mensagem recebida por Chico Xavier é uma resposta às indagações humanas. 
Não é Chico, nem são os espíritos que propõem os temas do grande debate; 
são os homens, as criaturas humanas torturadas por seus dramas e suas 
inquietações, por seus desesperos e suas angústias […] Os problemas humanos 
são muitos e variados, mas no fundo relacionam-se entre si. Cada resposta dos 
espíritos às pessoas angustiadas vale por uma resposta às angústias do mundo. E 
quem não entende isso, quem não consegue captar os ensinos dados em cada 
mensagem, não terá condições para entender as lições mais amplas e 
minuciosas transmitidas através de volumes inteiros psicografados» 

 
Esta obra está dividida em 32 capítulos, apresentando em cada um a subdivisão em 
3 partes com responsabilidades de Francisco Xavier, Espíritos diversos e José H. Pires e 
intituladas de modo diferente.  
Por exemplo, o primeiro tema subdivide-se assim: 
PEDIDO DA TERRA de Francisco Xavier – INFORMAÇÕES DO ALÉM de Cornélio Pires – 
ALCOOL E OBSESSÃO de José H. Pires.  

 

As transcrições referidas seguidamente, de um capítulo, têm como objectivo facilitar 
a observação do estilo dos autores e da abordagem temática que foi organizada:  
 

- DIANTE DOS OBSTÁCULOS, Chico Xavier  
«A página que envio foi recebida numa reunião de amigos […] Falávamos 
sobre as muitas soluções que a experiência comum nos sugere para a 
liquidação dos problemas da vida, quando um dos presentes lembrou a 
oportunidade de orarmos em conjunto, buscando a inspiração dos nossos 
maiores. Fizemos a prece e em seguida buscamos o amparo de O Livro dos 
Espíritos, que nos ofereceu a questão 768 para estudo. Após ligeiro dialogo, o 
nosso amigo André Luiz escreveu, por nosso intermédio, a página referida que 
envio, considerando a possibilidade de sua publicação com o apoio dos seus 
comentários» 
 
SUCESSO E NÓS, André Luiz 
«Você é o seu próprio pensamento em acção. Todos somos filhos de Deus e, em 
qualquer lugar, estamos todos na Presença Divina. 
«A Suprema Lei da Vida é o Bem de Todos. Concentre-se tão-somente no bem 
e a sua imaginação funcionará por lente vigorosa, ampliando a visão dos bens 
que lhe enriquecem a vida. 
«A palavra é força criadora. Coloque bondade e compreensão no verbo que 
lhe expõe o modo de ser e a sua palavra realizará maravilhas. 
«Aceite a lei do progresso […] 
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«Nunca despreze os outros, nem despreze a você mesmo. Ninguém existe sem 
utilidade ou sem importância na Obra Divina da Criação. 
«Auxilie para o bem quanto e como possa, resguardando a consciência 
tranquila. De tudo o que dermos receberemos centuplicadamente. 
«Faça de Deus o seu mentor, o seu companheiro, o seu amigo e o seu sócio, 
reconhecendo que é nosso dever colocar-nos em Deus, tanto quanto Deus, 
por Suas Leis, está em nós. 
«Praticando o bem com esquecimento do mal, conforme evidenciam as leis 
de Deus, entreguemo-nos às obrigações que a Divina Providência nos confiou, 
nos quadros do dia-a-dia. E, em matéria de sucesso e segurança, paz e 
alegria, o nosso próprio trabalho, com a bênção de Deus, fará o resto» 
 
OS DEGRAUS DO BEM, J. Herculano Pires 
«É bastante conhecida a frase de Sartre: Os outros são o Inferno. Mas André Luiz 
nos propõe o contrário: os outros são o céu. Quando compreendemos bem a 
necessidade da vida social, aprendemos que os obstáculos são degraus de 
uma escada que temos de subir. Esses obstáculos estão precisamente nos 
outros. Porque são os outros que nos negam as facilidades que desejamos 
obter, que procuram afastar-nos do seu caminho ou utilizar-nos como 
instrumentos para as realizações deles, em detrimento das nossas. 
Mas se estamos na vida para desenvolver nossas faculdades, para aprender a 
superar dificuldades, é claro que os obstáculos são os recursos de que dispomos 
para o nosso aprimoramento […] 
«Deus é o Bem Supremo. Os outros são os degraus da escada que nos leva a 
Deus. Pensando em Deus e fazendo o bem ao próximo, estaremos subindo a 
escada do verdadeiro sucesso […] Aprendamos agora a fazer o bem aos outros 
e Deus nos retribuirá com o bem dos outros a nosso favor» 

 
 
 
 

DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 
 

 
O Livro em Destaque a partir do dia 15 será: 

 

 
MISSIONÁRIOS DA LUZ  / psicografia de Francisco Cândido Xavier 


