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VINHA DE LUZ 
 
 

psicografia de FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER 
 
 

Esta obra é uma psicografia ditada pelo Espírito Emmanuel ao médium 
Francisco Cândido Xavier e onde, logo nas primeiras linhas de Brilhe vossa Luz, 
encontramos estas palavras: 
 

- «Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o 
alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. 
«A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos, o homem busca 
emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito 
exige tipos especiais. 
«Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do 
sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, 
atendendo a propósito deliberado, durante séculos. Suprem a mente 
de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade 
alheia, sob a qual se com prazem. 
«Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam 
motivos para o sarcasmo de que se alimentam. 
«Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, com o 
único objectivo de recolher contradições para sustentarem polémicas 
infindáveis. 
«Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos 
intelectuais, através de livros menos dignos, com a incompreensível 
alegria de quem traga envenenado licor. 
«Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de 
insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de 
aflições, de mentiras... 
O discípulo de Jesus, porém - aquele homem que já se entediou das 
substâncias deterioradas da experiência transitória -, pede a luz da 
sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia do 
Mestre... 
«Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, 
famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro 
despretensioso […] Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se 
a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, 
ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da 
perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso 
intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. 
«O Evangelho é o Sol da Imortalidade que o Espiritismo reflecte, com 
sabedoria, para a actualidade do mundo. 
«Brilhe vossa luz! - proclamou o Mestre. 
«Procuremos brilhar! - repetimos nós. EMMANUEL» 
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Esta obra está subdividida em 180 capítulos e, apenas como exemplo, 
apresentamos os títulos de alguns: Vê como vives - Que fazeis de especial? - 

Política divina - Em silêncio - Resistência ao mal - Cultiva a paz - A luz segue 

sempre - Levantai os olhos - No campo - No serviço cristão - Guardemos o 

ensino - Em nosso trabalho - Oração e renovação - Tu e tua casa - De ânimo 

forte - Na intimidade do ser - Em nossa luta - De coração puro - Migalha e 

multidão - Objectivo da fé - Nos diversos caminhos - Atribulados e perplexos -  

O povo e o Evangelho - Paz do mundo e paz do Cristo - Ciência e temperança 

- Amai-vos -   Amargura - O teu dom – Liberdade…  

As seguintes transcrições são referidas no sentido de facilitar a observação do 
estilo do autor, assim como o modo de abordagem temática: 
  

- «Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. 
«O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto 
campo de observações pouco dignas. 
«Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando 
deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de 
espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham, com avidez, as 
contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo 
pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. 
«A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. 
«É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente 
conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade 
precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. 
«O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar 
novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em 
arena de esgrima intelectual, mas, o de ler para atender a Deus, 
cumprindo-lhe a Divina Vontade» 
 

- «Muitas vezes, referimo-nos ao orai e vigiai, sem meditar-lhe a 
complexidade e a extensão. 
«É indispensável guardar os caminhos, imprescindível se torna 
movimentar possibilidades na esfera do bem, entretanto, essa atitude 
não dispensa a visão com entendimento. O imperativo colocado por 
Marcos, ao princípio da recomendação de Jesus, é de valor inestimável 
à perfeita interpretação do texto. É preciso olhar, isto é, examinar, 
ponderar, reflectir, para que a vigilância não seja incompleta. 
«Discernir é a primeira preocupação da sentinela. 
«O discípulo não pode guardar-se, defendendo simultaneamente o 
património que lhe foi confiado, sem estender a visão psicológica, 
buscando penetrar a intimidade essencial das situações e dos 
acontecimentos. 
«Olhai o trabalho de cada dia. 
«O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. 
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«Fixai as relações afectivas. São portadoras de alvitres necessários ao 
vosso equilíbrio. 
«Fiscalizai as circunstâncias observando as sugestões que vos lançam ao 
centro d’alma. 
«Na casa sentimental, reúnem-se as inteligências invisíveis que 
permutam impressões convosco, em silêncio. 
«Detende-vos na apreciação do dia; seus campos constituídos de horas 
e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas 
oportunidades. 
«Olhai, reflecti, ponderai!... Depois disso, naturalmente, estareis prontos a 
vigiar e orar com proveito» 
 

E terminamos com o seguinte excerto:  
 

- «Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas, pelas almas 
invigilantes, à obscuridade e à perturbação. 
«Que prodigioso éden seria a Terra se cada homem concedesse ao 
próximo o que lhe deve por justiça! 
«O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio "eu", em 
clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. 
«Esquece-se de que respira no oxigénio do mundo, que se alimenta do 
mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e 
à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-
se, acreditando-se o credor de todos.  
«Muitos sabem receber, raros sabem dar» 

 
 
 

 
DESEJAMOS   UMA   BOA   LEITURA! 

 

O Livro em Destaque a partir do dia 25 será: 
 

REVISTA ESPÍRITA (artigos de -) / Allan Kardec 


