
PROFECIA DE CHICO XAVIER (1952) FOI LIDA EM SESSÃO PLENÁRIA E 

INSERIDA NOS ANAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - MG 

Diário Oficial da ALMG, edições de Jornal de Minas (1984), “Jornal de 

Uberaba” (1989) e “Tribuna da Imprensa” (1990) comprovam a veracidade 

da mensagem, confirmada por Sonia Barsante do Grupo Espírita da Prece

 

A 16/9/2018 publicámos um post no facebook sobre o aproveitamento político-

partidário de uma mensagem de 1952 atribuída a Chico Xavier. Nos últimos anos 

ela foi abusivamente colada a vários homens públicos. Pensámos que a 

psicografia não era da lavra mediúnica de Chico Xavier.  

Dias depois em 19/9/2018, em Brasília, a FEB emitiu uma nota no seu site e 

facebook, e tomou posição pública pela 1ª vez ao longo dos vários anos que a 

mensagem foi de fato utilizada abusivamente. A conclusão que a FEB chegou é 

que a psicografia é apócrifa, ou seja, não é de Chico Xavier.  

Esclarecimento sobre a psicografia de Chico Xavier 

Chegou ao conhecimento da Federação Espírita Brasileira uma psicografia 

atribuída ao médium Francisco Cândido Xavier e ditada pelo Espírito André Luiz, 

com supostos esclarecimentos sobre o futuro político brasileiro. Este texto que 

surge de tempos em tempos vem com o título “Mensagem de Natal”, 

contemplando diversas interpretações de acordo com o cenário atual. Após 

análise da mensagem, a Federação Espírita Brasileira entrou em contato com 



órgãos federativos e pesquisadores, constatando que se trata de uma 

mensagem apócrifa.  

http://www.febnet.org.br/blog/geral/noticias/esclarecimento-sobre-a-psicografia-

de-chico-xavier/ 

Para esclarecimento de todos e agregar algo novo ao processo seria bom saber 

quais as fontes das federações e pesquisadores que induziram a FEB em erro.  

Baseado nesta posição da FEB, o Jornal “O Globo” no dia 2/10/2018, noticiou 

que “ É #Fake que Chico Xavier previu a chegada do candidato Jair Bolsonaro 

(PSL) à Presidência” https://oglobo.globo.com/fato-ou-fake/e-fake-que-chico-

xavier-previu-chegada-do-candidato-jair-bolsonaro-psl-presidencia-23119894. 

Oportunamente o nosso amigo Afonso Chagas Corrêa contactou-nos, e enviou 

fotos de 2 edições do “Jornal de Uberaba” de setembro de 1989, época em 

que 2 diretores da União Espírita Mineira (UEM) lhe mostraram as publicações: 

Antônio Roberto Fontana e Earle Oliveira Pater. Fontana é nosso amigo pessoal 

(atual conselheiro da UEM) e disse-nos que “a mensagem já foi usada várias 

vezes. Pode ser autêntica mas não têm conteúdo politico-partidário.” 

Afonso Chagas Corrêa é conselheiro da União Espírita Mineira e foi 

trabalhador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho da FEB, cujo 

objetivo é difundir o estudo e pesquisa do Evangelho de Jesus. 

Afonso leu com atenção as edições dos jornais e esclareceu-nos que “Chico 

Xavier não só não desmentiu a mensagem como disse que ela era para o futuro 

do Brasil. A mensagem pode ser verdadeira, apesar de não ser para políticos 

da nossa época.” 

Apaguei o meu post, porque estas novas informações de fontes oficiais 

desmentiam o que pensávamos. E disse ao Afonso que me iria retratar porque 

durante 2 dias que tive o post no facebook, induzi as pessoas em erro ao dizer 

que mensagem era falsa. Parte das nossas pesquisas passa por resgatar 

mensagens inéditas de Chico Xavier.  

Da mesma forma que outros disseram que ela era falsa, estamos aqui para repor 

a verdade e corrigir o nosso erro: a mensagem é verdadeira. As leituras que se 

fazem desta e de outras mensagens de Chico não são da nossa 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.febnet.org.br%2Fblog%2Fgeral%2Fnoticias%2Fesclarecimento-sobre-a-psicografia-de-chico-xavier%2F&h=AT3EO_nXQi_SQQY7_DXr7VuAnIo8gAsvyToTYUHdNV65RYu9rA1i9sJn0Xryeb0gyfJ17yufZ_Ua5Qzk_-K0Em9RHHvkENtgss8H_P2Z-z7tDPwSXIcepjj9Eb28pm8FMUg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.febnet.org.br%2Fblog%2Fgeral%2Fnoticias%2Fesclarecimento-sobre-a-psicografia-de-chico-xavier%2F&h=AT3EO_nXQi_SQQY7_DXr7VuAnIo8gAsvyToTYUHdNV65RYu9rA1i9sJn0Xryeb0gyfJ17yufZ_Ua5Qzk_-K0Em9RHHvkENtgss8H_P2Z-z7tDPwSXIcepjj9Eb28pm8FMUg
https://www.facebook.com/hashtag/fake?source=note
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Ffato-ou-fake%2Fe-fake-que-chico-xavier-previu-chegada-do-candidato-jair-bolsonaro-psl-presidencia-23119894&h=AT0wTFYtNgrV6usHhmGfhX4TjSgtjHhAAPz6GXJhCZ8cY0vECVS8ruyPFi2AHGPCb8uvtcN4_PSr4leV5mYLnelvG4dZOjl-inajPvaxRvR2TJA8wf6V304z2X_DjI3QqZo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Ffato-ou-fake%2Fe-fake-que-chico-xavier-previu-chegada-do-candidato-jair-bolsonaro-psl-presidencia-23119894&h=AT0wTFYtNgrV6usHhmGfhX4TjSgtjHhAAPz6GXJhCZ8cY0vECVS8ruyPFi2AHGPCb8uvtcN4_PSr4leV5mYLnelvG4dZOjl-inajPvaxRvR2TJA8wf6V304z2X_DjI3QqZo
https://www.facebook.com/afonso.chagas.correa?eid=ARDGgxak5TnTA8SwO6MSWZy5eqMANqisQIT3ol1tybYPUaIx5TivNavYDWDwrvY22fFOAfu8Zs8m7owC
https://www.facebook.com/antoniorobertofontana.fontana?eid=ARA4sd8WTxD8dD_P-TTE4hzhzaqISSHfPXgLJ_R4bWvlpUeLEfJmivg145TH4QPXaCzud_jDZJV9t4r8
https://www.facebook.com/earle.oliveira.5?eid=ARCT5pMH3jgiWjmIGIQvjuMlT8coGgUO-wnrTFt8_hVcmRHFnLph22v0JURPWi1H5cZ87rgNiYNw8DKa


responsabilidade. Silenciamos perante acusações e juízos de valor pessoais, 

fruto da falta de leitura e estudo desta pesquisa e da má fé projetada sobre os 

outros.  

Em conjunto com Afonso e outros amigos da Obra de Chico seguimos várias 

pistas de investigação. Observemos o fax-simile dos originais das 2 edições 

do “Jornal de Uberaba” 

 

 

Da edição de 13/9/1989 destacamos: “A assessoria do médium espírita 

Francisco Cândido Xavier publicou ontem uma nota em que desmente que uma 

mensagem psicografada pelo médium há mais de 20 anos tenha profetizado a 



vitória do candidato Ronaldo Caiado. (…) Os assessores de Chico Xavier 

entretanto, na nota divulgada ontem, lembram que o médium é apolítico.”  

Sobre a mensagem é relatado que o “texto é creditado a Bezerra de Menezes” 

e não a André Luiz, conforme tem sido divulgado na internet há vários anos. Dr 

Bezerra foi militar, político, jornalista, escritor, filantropo e médico-espírita.  

 

 

Na edição de 19/9/1989, o jornalista contactou Eurípedes dos Reis, “secretário 

particular” de Chico e noticia: “Pela segunda vez em 8 dias, Chico Xavier 

desmentiu o candidato Ronaldo Caiado.” Depois de dizer que o médium previra 

a sua vitória, “Chico desmentiu Caiado, dizendo que jamais faria tal previsão, 

por ser apolítico.” Chico deixou claro que “não tem candidato e muito menos fez 

previsões sobre quem poderia ganhar as próximas eleições presidenciais.” 



O médium reafirmou: “Tudo não passou de um equívoco de Caiado. Essa 

mensagem fala sobre a nossa Nação mas não entra em elemento político 

algum".  

Chico considerou-se como um “cristão apolítico” e lembrou mais uma vez que 

aquela “mensagem esta ligada ao futuro do nosso país e não a políticos." A 

notícia esclarece que “o médium recomendou que tanto os candidatos como a 

população leiam o livro “Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho” 

psicografado por ele e da autoria de Humberto de Campos. 

No site da Biblioteca Nacional do Brasil http://memoria.bn.br estão milhares de 

exemplares digitalizados de jornais e revistas de todas as épocas. Após pesquisa 

avançada só encontrámos a mensagem de 1952 na “Tribuna de Imprensa” do 

Rio de Janeiro de 1990. Ela surge num artigo de política de Sebastião Nery que 

foi assessor da candidatura de Collor de Melo em 1989 e em abril de 1990 alega 

que a mensagem se referia ao já eleito presidente. Nery refere que texto é de 

André Luiz em 24/12/1952, mas o seu conteúdo é que é relevante.   

 

http://memoria.bn.br/


Nery não estava a par da posição de Chico Xavier no ano anterior, durante a 

campanha eleitoral, que não desmentiu a mensagem mas negou que ele fosse 

sobre Caiado e que era para o futuro do Brasil? 

O achado do texto na íntegra é importante porque a mensagem original foi lhe 

entregue por Olavo Drummond, escritor, jornalista, advogado e político 

conceituado, amigo próximo de inúmeros estadistas, grandes empresários e 

artistas brasileiros e reconhecido por toda a vida por sua amizade com o 

presidente Juscelino. Foi membro da Academia Mineira de Letras (cadeira nº 

12), sucedendo ao seu amigo Tancredo Neves. 

Na nossa transcrição sublinhámos as palavras que são do texto do jornal e 

que são diferentes de versões na net; outras divergências são sobretudo 

gramaticais. As palavras maiúsculas entre parênteses são opiniões de Nery. 

Uma das versões que surgiu recentemente acrescentou no final “Este que 

surgirá, terá em seu nome a letra inicial do país” que como se constata não existe 

no original. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Mineira_de_Letras
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tancredo_Neves


No Correio Braziliense (23/04/2010), Ari Cunha fala da amizade de Chico Xavier 

com o presidente Juscelino Kubitschek (JK) e das visitas ao médium que o 

coronel Lelis fazia a pedido de JK. Ronaldo Couto, ex-governador de Brasília e 

jornalista, foi biógrafo de JK revela: “Em momentos especialmente difíceis, 

costumava consultar os  médiuns Chico Xavier e Zé Arigó, de quem era amigo 

desde o governo de Minas.” 

Alexandre Nonato informa “JK era um homem que se interessava pela 

espiritualidade, embora se declarasse católico, tinha simpatia pelo espiritismo. 

JK e Arigó conheceram-se no início da década de 1950 através de João Goulart. 

Arigó pertencia ao sindicato de mineradores de Congonhas do Campo (MG). 

Mas foi durante a presidência da República que o contato e a amizade entre JK 

e Zé Arigó aumentou. O médium foi preso em 1958 acusado de feitiçaria e 

exercício ilegal da medicina. Em maio daquele ano, JK concedeu indulto ao 

médium. 

Na década de 1960, Arigó retribuiu o gesto de apoio de JK, curando uma 

grave infecção renal de Márcia Kubitschek. Arigó (que dizia incorporar o espírito 

de Dr. Fritz), sem examiná-la e nem saber do que se tratava, teria receitado um 

remédio natural que só estava disponível na Alemanha. Ela ficou completamente 

curada deste problema. A amizade entre JK e Arigó permaneceu até mesmo no 

exílio do ex-presidente, quando ainda trocavam correspondências. 

Afirmar que Chico é “apolítico ou apartidário” pode ser por 2 motivos: 1º o 

próprio Chico tê-lo dito por diplomacia política estratégica (e seus amigos 

dizerem o mesmo publicamente) ou 2º não ter convivido com Chico em sua 

casa ou na sua intimidade, onde por diversas tomou partido. 



 

JK conheceu Chico Xavier em 1956 e relação foi além da amizade, uma vez que 

o médium foi um vínculo de apoio e aconselhamento espiritual nos momentos 

difíceis na presidência da República. Na biografia “JK e os Bastidores da 

Construção de Brasília”, Alexandre Nonato revela que “a influência do 

Espiritismo na construção de Brasília foi um capítulo esquecido nas biografias 

de JK. Através dos coronéis Jofre Lellis e Nélio Cerqueira (assessores de JK, 

ambos espíritas e amigos de Chico Xavier), JK enviava perguntas sobre 

decisões, dilemas e problemas a serem sanados na construção de Brasília.  

Os dois militares já tinham contacto com o médium, desde o início das suas 

atividades em Pedro Leopoldo (MG). De acordo com Jofre Lellis Filho, o 1º 

poema psicografado por Chico teria sido feito na casa da sua família, na década 

de 1920, sendo portanto, uma relação de amizade antiga.” 

Eugenio Eustáquio, presidente do Grupo Espírita Meimei - fundado por Chico 

Xavier nos anos 50 em Pedro Leopoldo - relembra-nos que “o Coronel Nélio 

Cerqueira, e a esposa Sra. Eunice Cerqueira, foram frequentadores do Grupo 

conforme publicado no livro “Registros Imortais” de psicofonias de Chico e outros 

médiuns.” 

 

 



 

 

  

[Da esq. para dta]Carlos Pastorino, Joaquim Alves, Gonçalves Pereira, Arnaldo Rocha, Chico Xavier, Ênio 
Santos, Chiquinho Carvalho, Clóvis e Hilda Tavares e André Luiz, (irmão de Chico).                                  

Espíritos: Batuíra, Meimei, Emmanuel, José Xavier e André Luiz. 

Nonato relata que “JK escrevia as perguntas em papéis separados. Cada 

questão era respondida nas respectivas folhas por determinado espírito, 

através de incorporação no médium. As respostas psicografadas enviadas ao 

presidente da República visavam elevar o ânimo, a motivação, o entusiasmo 

nas realizações dos empreendimentos em Brasília. Em alguns períodos, as 

visitas de Jofre e Nélio eram semanais. 

O espírito assinava as cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier, que 

depois eram entregues a JK. Tratava-se segundo Vieira, de ex-personalidade 

política do Brasil, de alto gabarito,  entrosada com a história do país e os ideais 

de mudança da nova capital, oriunda, pleo menos, do século XIX. As perguntas 

do presidente eram geralmente sobre o que fazer diante de problemas 

administrativos, da pressão da oposição politica ou de adversidades 

enfrentadas com a opinião pública. As orientações eram diretas, bem claras, 

reforçando o aânimo de JK concretizar o Palno de Metas. 

O conteúdo das perguntas feitas por JK e das mensagens psicografadas por 

Chico, segundo Waldo, era sigiloso e jamais divulgado publicamente, por 

segurança, respeito e ética em relação ao andamento dos trabalhos em Brasília. 



Tudo indica que as cartas psicografadas levadas pelos coronéis Lellis e 

Cerqueira ao presidente foram queimadas. 

Próximo da inauguração, Chico Xavier, acompanhado de Waldo Vieira, foi 

convidado para conhecer as obras da nova capital. Eles visitaram o Catetinho, 

o Palácio da Alvorada, outras construções finalizadas e em andamento e 

assistiram a alguns vídeos sobre Brasília. Os dois receberam de presente uma 

gravata cada, retiradas do próprio closet de JK. 

Na oportunidade, novas orientações foram feitas através de várias cartas 

psicografadas. As mensagens nunca foram encontradas para estudo e análise 

histórica, apenas confirmada por poucas pessoas que trabalharam com JK. 

Segundo Carlos Murillo, mensagens psicografadas por Chico também foram 

encaminhadas a Israel Pinheiro, quando era deputado federal na década de 

1930. A carta assinada por seu pai, João Pinheiro, político mineiro renomado, 

apontava que Israel assumiria uma função fundamental para a história política 

brasileira. 

Há uma passagem curiosa de Chico antes de conhecer JK. Em 1955, durante a 

campanha presidencail, um amigo do médium perguntou: “Em quem você vai 

votar nesta eleição para presdiente?”. E Chico disse: “Em quem eu vou votar, 

eu ainda não sei, mas pode escrever aí que vai ganhar este aí com sobrenome 

estrangeiro. 

JK também contribuiu para agilizar a aposentadoria de Chico até final do seu 

mandato, possibilitando a dedicação exclusiva do médium aos trabalhos de 

psicografia.” 

A médium Marilusa Vasconcellos, amiga de Chico Xavier (que orientou a sua 

mediunidade ao longo de vários anos) e de Waldo Vieira, relembra-nos este 

vídeo de Waldo que confirma estes encontros secretos… JK, Chico Xavier e 

Waldo Vieira sobre Brasília https://www.youtube.com/watch?v=UQqtn83PbHU 

Afonso Chagas recorda-nos que o texto foi recebido por Chico Xavier em 

Congonhas – Minas Gerais, cidade de José Arigó de quem era particular 

amigo. Interessante registar nesta história da mensagem de 1952 as 

https://www.youtube.com/watch?v=UQqtn83PbHU


“coincidências” das ligações entre Olavo Drummond, JK, Chico Xavier, Arigó e 

Waldo. Que espíritos estiveram por trás destes encontros?... 

            

Chico e Waldo visitam Arigó na prisão (por exercício ilegal da medicina) 

A existência do Centro Espírita Jesus Nazareno, Congonhas - MG (onde foi 

recebida a mensagem por Chico Xavier) está comprovada na biografia de Arigó 

de Herculano Pires “Arigó - Vida, Mediunidade e Martírio” No livro constam 

várias referências a este Centro onde Arigó desenvolvia os seus trabalhos 

mediúnicos de cura. (Pode-se confirmar baixando o livro na íntegra neste link) 

http://bvespirita.com/Arigo,%20Vida,%20Mediunidade%20e%20Martirio%20(Jo

se%20Herculano%20Pires).pdf 

A médium Marilusa Moreira Vasconcellos, amiga de Chico Xavier, que orientou 

a sua mediunidade ao longo de vários anos, disse no seu canal que a mensagem 

foi registrada em um cartório de Minas Gerais, mas aguarda a confirmação 

desse registro. Como veremos, foi além do cartório, chegou ao Diário Oficial de 

MG!... 

No dia de aniversário de Kardec 4/10/2018, conseguimos contactar a nossa 

companheira Sonia Barsante (presidente da Aliança Municipal Espírita de 

Uberaba), que conviveu com Chico Xavier durante mais de 30 anos. Ele foi o 

padrinho de casamento dela em 1969. Sonia esteve nos trabalhos de Chico na 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbvespirita.com%2FArigo%2C%2520Vida%2C%2520Mediunidade%2520e%2520Martirio%2520%28Jose%2520Herculano%2520Pires%29.pdf&h=AT0UOOrQzq_bHagAg0Lqgy6dpW7JmMEa_3OAsbXlNp-jCF4gJfRJZruh1YskxQdFb09jderOww_XWqkvbfYJEjkRVhoxeEfcnLKxJ0HUa53iIoSA8J9lW-r4ziC2KRJFzII
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbvespirita.com%2FArigo%2C%2520Vida%2C%2520Mediunidade%2520e%2520Martirio%2520%28Jose%2520Herculano%2520Pires%29.pdf&h=AT0UOOrQzq_bHagAg0Lqgy6dpW7JmMEa_3OAsbXlNp-jCF4gJfRJZruh1YskxQdFb09jderOww_XWqkvbfYJEjkRVhoxeEfcnLKxJ0HUa53iIoSA8J9lW-r4ziC2KRJFzII
https://www.facebook.com/marilusa.moreiravasconcellos?eid=ARD-2438zKG36qTHPYSy-Q2gy3rl2Nd3x2dWdMbNqSseIeINsvzii0YDWfRUFiu7zTg1_nvWwo7yhSEy
https://www.facebook.com/sonia.barsante?eid=ARCF-LGtXtwGqW7gjVavyopMsoMIAX_F8Vr3ZSnfgqneQUxhFXSmIHsNPDM1Hk8WqoV35Azcwr-jtc_p


Comunhão Espírita Cristã e acompanhou o médium quando ele se transferiu 

para o Grupo Espírita da Prece, até ao final da missão de Chico.  

 

Chico Xavier, padrinho de casamento de Sonia Barsante 

Vinte anos após 1969, surge este caso denunciado em Uberaba. Mostrámos 

os exemplares dos jornais a Sonia Barsante que confirmou que “a mensagem 

de 1952 é de Chico Xavier. Eurípedes Higino também me informa isso”. O 

filho adotivo de Chico confirmou o caso de 1989, no qual foi o assessor de Chico 

citado pelo Jornal. Chico também comentou em casa dele com os companheiros 

do centro que a “psicografia é para o futuro do país e não para os políticos 

atuais.” 

Sonia Barsante partilhou post de 13/10, no qual a Fundação Caminho Verdade 

e Vida divulga na sua página do facebook: "Segue a mensagem guardada de 

um recorte de jornal, à época em que foi lida em Sessão Plenária, na 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É uma mensagem mediúnica de 

André Luiz psicografada por Francisco Cândido Xavier em 1952, em que não se 

coloca nome de nenhum político ou candidato. As interpretações ficam por conta 

de cada um. Apenas apresentamos uma relíquia do acervo de Chico Xavier que 

para nós, espíritas é muito caro."  

Fonte: Fundação Caminho Verdade e Vida 

https://www.facebook.com/fcvvida/photos/a.576524152382897/1909945205707445/?ty

pe=3&theater  

https://www.facebook.com/fcvvida/photos/a.576524152382897/1909945205707445/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fcvvida/photos/a.576524152382897/1909945205707445/?type=3&theater


 

No 1º jornal que tivemos acesso (1989) foi dito que a mensagem era de Bezerra 

de Menezes. Nos 2 jornais que foram descobertos recentemente (1990 e 1984) 

atribuem-na a André Luiz, Independentemente do espírito, conforme dissemos 

no artigo abaixo, o conteúdo do texto é que é relevante por ser através da 

mediunidade de Chico Xavier. Até colocamos a hipótese que a profecia seja do 

próprio espírito encarnado de Chico, pois ele tem todas os caracteres do 

verdadeiro profeta que o espírito de Erasto descreve no cap. 21 “Falsos Cristos 

e falsos profetas.”  

Após esta notícia Suely Maria Silva Reis (uma das fundadoras do Grupo de 

Fraternidade Espírita Irmão Palminha - Juiz de Fora) comunicou-nos que ela 

tinha o Diário Oficial que tinha esta mensagem. Conseguiu encontra-lá no meio 

de muitos arquivos e registros espíritas e enviou-nos fax-simile cuja transcrição 

https://www.facebook.com/suely.m.reis?eid=ARA_G7iktoWtcCbZg7g1CkyaD3l71BYsBBV6z6Z2o0_RzhovgJ0XYqV4A-iF2gSKzioyo50gOl42kkQR


na íntegra foi feita por Isaac Campos (Cruzada dos Militares Espíritas - Juiz de 

Fora - MG). 

O deputado que leu a mensagem foi Sérgio Emílio Brant de Vasconcelos Costa 

foi um político brasileiro, prefeito de Sete Lagoas por duas vezes. O seu mandato 

foi marcado por proteção da fauna e da flora da cidade e investimentos no 

turismo local. Também foi deputado estadual durante 20 anos de mandatos 

eletivos. 

Sérgio diz que Afrânio de Avelar foi uma das testemunhas que estava presente 

em Congonhas- MG, no dia que Chico recebeu a mensagem. Afranio de Avelar 

Marques Ferreira foi engenheiro agrônomo, trabalhou no Instituto de Pesquisas 

Agropecuárias do Cento-Oeste (EMBRAPA) executando o Projeto de 

Melhoramento do Gado Leiteiro em Minas Gerais (1943-1962). Foi prefeito da 

Sete Lagoas por dois mandatos e secretário-adjunto de Agricultura no governo 

estadual de Tancredo Neves, de 1983 a 1986 e, neste ano, já no governo Hélio 

Garcia, vice-presidente da Caixa Econômica de Minas Gerais. 

Sete Lagoas fica a 37 Km de Pedro Leopoldo, cidade onde nasceu Chico 

Xavier e ambas têm uma grande tradição espírita, a 1ª ainda mais depois de 

1927 quando começa o mediunato de Chico. Chico foi funcionário da Fazenda 

Modelo do Ministério da Agricultura, durante 32 anos e trabalhou com gado 

leiteiro e a raça Zebu que foi introduzida em Uberaba. O chefe da Fazenda 

Modelo (Inspetoria Regional do Serviço de Fomento da Produção Animal) era 

Rômulo Joviano, que tal como Chico é provável que tenha conhecido Afrânio 

de Avelar pessoal e profissionalmente. Outra “coincidência”/curiosidade: no final 

do mês de setembro, realizou-se o 11º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus 

Cristo com Chico Xavier em Sete Lagoas.  

https://www.facebook.com/isaac.campos.9634?eid=ARCLLHnsra4O-SMp2FDE2uzDAG7hiRT0j2HdCkDHxBTDCjP78SllKwQU8fV-p2FnxW2DJJiGEtEQwtny


 

Rômulo Joviano (5º da esq.) e Chico Xavier (4º da dta) com funcionários da Fazenda Modelo 

Clementino Alencar fez uma série de “Notáveis reportagens com Chico Xavier” 

reproduzidas no jornal O Globo em 1935 e numa delas diz: “em uma de nossas 

passagens por sua casa fomos encontrá-lo rodeado de espíritas e admiradores 

seus vindos de Sete Lagoas: José Cândido de Andrade, presidente do Centro 

Espírita Bittencourt Sampaio, de Sete Lagoas, e Antônio Viçoso Gerken, 

secretário do mesmo Centro.” 

 

Fotos 1 - Sérgio Emílio com JK; 2 – Afrânio Avelar é 2º à direita de Tancredo Neves 

MINAS GERAIS - Diário do Legislativo 235ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Terça feira, 2 de Outubro de 1984 – 37  

Discurso proferido em 5/9/84 pelo Sr. Deputado Sérgio Emílio. 



O Sr. DEPUTADO SÉRGIO EMÍLIO – Sr. Presidente e Srs. Deputados, uma 

razão muito especial me conduz hoje à tribuna desta Casa. Trago, Sr. Presidente, 

uma mensagem que peço seja inserida nos anais desta Casa e publicada no 

“Minas Gerais”, para que nós possamos, a partir de 15 de janeiro de 1985, conferir 

aquilo que está inserido nesta mensagem. 

Trata-se Sr. Presidente e Srs. Deputados, não de uma mensagem minha ou de uma 

mensagem dos nossos companheiros ou de uma mensagem do nosso partido, mas 

trata-se de uma mensagem que nos veio do Além. E quero dizer a V. Exa., Sr. 

Presidente, que não sou espírita. Admiro e respeito os espíritas, mas não faço 

parte da religião e não sou espírita. 

Por volta do dia 23 de dezembro de 1952, Chico Xavier fazia uma previsão ou 

uma antevisão do futuro para aproximadamente 32 ou 34 anos após aquela data. 

Na presença do Sr. Presidente e de várias testemunhas, entre elas lá estava um dos 

homens mais dignos e honrados que conheço, que é o Secretário Adjunto da 

Agricultura, o Sr. Afrânio Avelar, ex-Prefeito de Sete Lagoas, homem sério, 

homem honrado, inteiramente incapaz de uma brincadeira, especialmente quando 

se refere a uma mensagem especial como esta. 

Sr. Presidente, passou-nos ele a cópia desta mensagem e ali estavam várias 

testemunhas, razão pela qual passo a ler esta mensagem do Além, mensagem de 

Natal, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no Centro 

Espírita Jesus de Nazareno, em Congonhas, Minas Gerais, no dia 23/12/52. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço a atenção para uma análise do que ocorreu 

nesta antevisão, nestes 30 anos, onde não cita nomes, mas fatos, que caracterizam 

com perfeição os autores dos fatos. 



 

 



A mensagem é a seguinte: (-Lê) 

“MENSAGEM DE NATAL DE ANDRÉ LUIZ, NA PSICOGRAFIA DE 

FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER, NO CENTRO ESPÍRITA “JESUS DE 

NAZARENO” EM CONGONHAS, MINAS GERAIS, NO DIA 23 DE 

DEZEMBRO DE 1952. 

O mundo caminha para grandes conquistas e, também para grandes catástrofes. 

O engenho de guerra que assombrou o mundo com a destruição moral e material 

de Hiroshima e Nagasaki será a causa de desentendimento no mundo inteiro. 

No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais que 

vivem no Cosmos pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi feito de 

bárbaro em nome do Supremo Criador e da Pátria. 

Com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis: diversos 

movimentos armados vão abalar a estrutura nacional. Em meio a isto, virá um 

homem da Terra do Mártir Tiradentes e, apesar das pressões, muito irá fazer pelo 

Brasil. Inclusive será o criador de uma cidade jardim, tal qual o Eden, diferente 

de todas as cidades, que será substituído por outro que muita confusão irá criar 

e, em sua saída injustificada, deixará a nação abalada. Deste abalo começará um 

período crítico. 

Até que um homem de patriotismo, vindo também da Terra de Tiradentes, irá 

cercar-se de outros, e irão derrubar a viga mestra da confusão.  

Então muita coisa nova irá acontecer. Homens, mulheres e crianças sofrerão 

consequências justas e injustas, provocadas por erros anteriores. O regime será 

combatido e abalado, mas muitas Nações passarão a dar crédito e respeito ao 

Brasil. Com a mudança dos homens, muitos dos que foram o esteio da situação 

serão chamados a prestar contas a Deus.  

Então o Sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no Brasil, 

mas também no mundo. 

Mas, no fim de tudo, aparecerá um homem franco, sincero e leal, montado em 

seu cavalo branco e com sua poderosa espada dará uma nova dimensão e 



personalidade aos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a 

confiança e esperança no futuro do Brasil. Será combatido e criticado por seu 

temperamento e atitude, mas contará com a Direção das Forças Supremas que 

habitam o Cosmos 

E o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo e ele, apesar das críticas e 

ameaças internas e externas, que irão aparecer, será sempre o fiel da balança, 

pela sua fé e esperança no destino do Brasil a ele confiado. 

André Luiz 

 

Sr. Presidente, este é o resumo da mensagem quando diz que um líder operário 

teria morte violenta e podemos afirmar que o grande líder, o pai dos pobres, dos 

operários, foi Getúlio Vargas que teve morte violenta. 

Prosseguindo “com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos 

difíceis”, a história realmente nos confirma momentos das maiores dificuldades. 

Prosseguindo ainda “diversos movimentos armados vão abalar profundamente a 

estrutura nacional”, a história está aí demonstrando que os movimentos armados, 

a Revolução de 64, depois da morte de Getúlio Vargas, abalou este País. “No meio 

a isto, virá um homem da terra do Mártir Tiradentes, de Minas Gerais, e apesar das 

pressões”, a história nos diz que Juscelino Kubitschek sofreu as maiores pressões 

para não tomar posse. “Muito irá fazer pelo Brasil, inclusive será o criador de uma 

Cidade Jardim, tal qual o Éden”, e está claro, Sr. Presidente, a construção de 

Brasília. “Mas será substituído por outro que muita confusão irá criar e, na sua 



saída, injustificada...” Está aí a história para nos dizer que Jânio Quadros criou 

muita confusão e teve uma saída injustificada. ...“vai deixar a Nação abalada e 

desse abalo vai começar um período crítico”... É o período de João Goulart, o 

período da Revolução, um período evidentemente crítico. 

Prosseguindo, “até que um homem de patriotismo vindo também da terra de 

Tiradentes irá cercar-se de outros...” Evidentemente um mineiro irá acercar-se de 

outros homens, ou da Frente Liberal. 

Está claro, portanto, que esta Mensagem do Além está aqui confirmada por 

testemunhas, por homens da maior seriedade que nos passaram este 

manuscrito. Fica evidente que tudo aquilo que foi dito em 1952, por Chico 

Xavier, até os dias de hoje, tudo ocorreu. Para confirmarmos as previsões basta 

que esperemos as próximas eleições, oportunidade em que ele fala de um homem 

patriota, vindo da terra de Tiradentes, de Minas Gerais, acercando com outros 

homens que são aqueles bravos que compõem a Frente Liberal, que assumem o 

compromisso de honradez, de dignidade com nosso País. O seu nome é Tancredo 

Neves, o candidato à Presidência da República. 

Não é meu desejo discutir a mensagem. Como disse no início, não sou espírita, 

mas respeito aqueles que o são. Em minha análise quero apenas dizer que os fatos 

são irrefutáveis e não deixam margem a dúvidas. 

Sr. Presidente, peço que sejam inseridas nos anais desta Casa estas previsões de 

Chico Xavier, para que elas aguardem confirmação, quando, a partir de janeiro 

do próximo ano, tivermos na Presidência da República um mineiro, um homem 

vindo da terra de Tiradentes, unindo-se a outros homens e formando a Frente 

Liberal, que luta pelos interesses nacionais. 

Muito obrigado. 

---------------------- 

Em 1989 na Folha Espírita, o Dr. Freitas Nobre confirma autenticidade da 

profecia de Chico Xavier (1952). O Dr Freitas foi deputado federal, espírita, 

esposo de Marlene Nobre e recebeu várias orientações espirituais e políticas 

de Bezerra de Menezes por Chico Xavier.  



O livro “Lições De Sabedoria - Chico Xavier nos 23 Anos da Folha Espírita” de 

Dra Marlene Nobre” dedica 2 subcapítulos um ao assunto:  

- Chico Xavier desautoriza uso de mensagens na campanha presidencial 

Um dos candidatos à Presidência da República, utilizou mensagem 

psicografada por Chico Xavier em sua propaganda, procurando ligá-la à sua 

eleição. A mensagem é a mesma que Tancredo Neves tinha em mãos em cópia 

que lhe fôra entregue por um deputado estadual que havia recebido quando 

ainda era comerciante em Pedro Leopoldo. Tancredo nos deu uma cópia da 

mensagem. 

A parte histórica, antecipada corretamente e confirmada pelos fatos, não 

autorizava o sr. Caiado de Castro a concluir que ele seria o presidente da 

República. Não há ali qualquer referência que permita essa conclusão. 

O próprio Tancredo, que era amigo pessoal do médium, e que, de vez em 

quanto, o visitava em Uberaba, via-se com mais nitidez na mensagem, mas nem 

por isso se atrevia a inserir-se no seu texto. 

De fato, a mensagem fazia menção a que um mineiro da mesma terra de 

Tiradentes (era o caso de Tancredo, que nasceu no mesmo município), seria 

escolhido presidente da República. Não dizia que seria eleito nem que 

assumiria a chefia da Nação. Realmente, a escolha pelo Colégio Eleitoral não 

era uma eleição e a posse não ocorreu! 

Tivemos ímpeto de fazer essas observações a Tancredo Neves, mas, por razões 

óbvias, silenciamos. Explorar, agora, essa mensagem e de maneira deformada 

é, no mínimo, uma desatenção ao querido médium de Uberaba.  

(Freitas Nobre, outubro de 1989) 

 

- Defesa de amigos e do próprio médium  

A seguir publicamos a notícia do jornal O Globo (10/9/89) com o desmentido: “O 

médium Chico Xavier desmentiu ontem que uma mensagem que psicografou 

em 1952 tivesse profetizado a vitória do fazendeiro e médico Ronaldo Caiado, 

nas próximas eleições. Contrariado com as declarações do candidato do PSD, 

Chico Xavier que não dá entrevistas — mandou o recado 

através de seu filho adotivo, Eurípedes Higino. 



A mensagem foi exibida domingo, durante o horário de propaganda gratuita do 

PSD e dizia que o médium teria recebido um aviso de que o próximo presidente 

viria montado num cavalo branco, imagem aproveitada por Caiado durante o 

horário gratuito. 

Higino disse que seu pai não tomará nenhuma medida contra Ronaldo Caiado. 

Garantiu que Chico Xavier é apolítico e não tem preferência por qualquer dos 

candidatos, embora considere todos “grandes brasileiros”. 

A mensagem de 1952, segundo Higino, realmente serviu para um público, mas 

da época. Ele nem se lembra do nome desse político, e ressaltou a certeza de 

que não se tratava, tampouco, de Tancredo Neves, que também utilizara a 

mensagem psicografada. Muito adoentado, o médium não deverá nem mesmo 

votar para presidente. 

“A mensagem não deveria estar sendo usada. Meu pai não autorizou isso, 

mas ele rezará pelo presidente eleito, seja ele quem for” — disse Higino, 

acrescentando que Chico Xavier espera, do sucessor de José Sarney, um 

governo capaz de contornar a crise social vivida pelo País”. 

  

[Fonte: Eduardo Oliveira 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1892602707442230&set=a.1892608387441662&type=3&theater] 



Há 24 anos que “o homem do cavalo branco” do texto tem muitos candidatos, 

homens públicos e políticos. Pelo menos: Tancredo Neves em 1984, Ronaldo 

Caiado em 1989, Collor de Melo em 1990, Aécio Neves em 2014, Juiz Sérgio 

Moro em 2015 e Jair Bolsonaro em 2018.  

Seguindo o conselho de Chico Xavier, estudemos a sua psicografia profética 

de 1952, tentando fazê-lo numa perspetiva menos terrena e mais espiritual… O 

conteúdo profético do texto não é típico das mensagens do Chico, e do estilo 

de Bezerra e André Luiz. Mas há mensagens destes 2 espíritos e mesmo livros 

de André Luiz, que estudos literários têm analisado que não parece ser o mesmo 

espírito que os escreve. Tal como Emmanuel e Humberto de Campos, os 

espíritos também foram e são médiuns de Espíritos Superiores, que por 

discrição se ocultam com pseudônimo ou com assinatura do espírito que foi 

médium deles.  

 

Dr. Bezerra foi médico do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro 

Há vários sites e blogs com diversas interpretações e extrapolações sobre o 

texto, tentando localizar e personalizar os diversos excertos do passado, 

presente e futuro da mensagem. Com base no estudo da história do Brasil, 

colocámos as hipóteses que se nos afiguram mais lógicas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9rcito_Brasileiro


Sugerimos que analisem as reflexões históricas de Marilusa Moreira 

Vasconcellos no vídeo anexo no final. A mediunidade de Marilusa foi orientada 

e reconhecida em várias cartas manuscritas de Chico Xavier, inseridas no seu 

livro “Chico e eu.” São hipóteses sobretudo sobre o passado. Não estamos 

vinculados a todas as propostas mas não excluímos nenhuma delas. Só Chico 

Xavier e o espírito comunicante poderão confirmar ou não.  

O mundo caminha para grandes conquistas e, também para grandes 

catástrofes. O engenho de guerra que assombrou o mundo com a destruição 

moral e material de Hiroshima e Nagasaki será a causa de desentendimento 

no mundo inteiro. 

No Brasil, um líder operário terá morte violenta, pois as forças espirituais 

que vivem no Cosmos pedem ao Supremo Criador justiça por tudo que foi 

feito de bárbaro em nome do Supremo Criador e da Pátria. 

[Suicídio de Getúlio Vargas em 1954. Há teoria que foi homicídio] 

     

Com o desaparecimento deste, o Brasil vai passar por momentos difíceis. 

Diversos movimentos armados vão abalar a estrutura nacional.  

[Os acontecimentos que precederam o Golpe de 1964, após a morte de 

Getúlio] 

https://www.facebook.com/marilusa.moreiravasconcellos?eid=ARDnrGsOghk62_-dlkR_zOJuJOMicMdbzF0ZSVB9WYlEhtDmNyVicyHBq1QXncwuJqU1eIEEJnA6kcd3
https://www.facebook.com/marilusa.moreiravasconcellos?eid=ARDnrGsOghk62_-dlkR_zOJuJOMicMdbzF0ZSVB9WYlEhtDmNyVicyHBq1QXncwuJqU1eIEEJnA6kcd3


Em meio a isto virá um homem da Terra do Mártir Tiradentes, e, apesar das 

pressões, muito fará pelo Brasil. Inclusive, será o criador de uma cidade 

Jardim, tal qual o Éden, diferente de todas as cidades. 

[A terra do Mártir Tiradentes é Minas Gerais. A cidade que foi criada é Brasília. 

Juscelino Kubitschek é o homem de Diamantina – MG, que criou Brasília em 

21/4/1960 e que governou de 1956 a 1961] 

 

JK inaugura Brasília 

que será substituído por outro que muita confusão irá criar e, em sua saída 

injustificada, vai deixar a Nação abalada. 

[Juscelino Kubitschek foi sucedido por Jânio Quadros. A saída injustificada que 

deixou a nação abalada, é a renúncia de Jânio Quadros em 1961 após 7 

meses de governo] 



 

Deste abalo começará um período crítico. 

[O período crítico é o governo de João Goulart “Jango” (1961 a 1964)] 

   

Até que um homem de patriotismo, vindo também da Terra de Tiradentes, 

irá cercar-se de outros, e irão derrubar a viga mestra da confusão.  

[Jânio criou a confusão mantida por Goulart. Quem terminou com essa confusão 

foi Magalhães Pinto, que é de Santo Antônio do Monte - Minas Gerais. Pinto 

apoiou a deposição de Jango e participou ativamente da conspiração que 

precedeu o golpe e a revolução militar de 1964 perante a ameaça real do 

comunismo no país]. 

E então muita coisa irá acontecer. Homens, mulheres e crianças sofrerão 

consequências justas e injustas, provocadas por erros anteriores.  



[Os sofrimentos desta vida são devidas a causas atuais ou de vidas 

anteriores. As atuais mais facilmente poderão ser consideradas justas. As 

aparentemente injustas decorrerão de atos de que não nos lembramos]. 

O regime será combatido e até abalado mas muitas Nações passarão a dar 

crédito e respeito ao Brasil   

[O regime é o militar que perdurou de 1964 a 1985, durante a qual houve um 

“milagre econômico” com abertura do país ao capital estrangeiro e 

investimento de muitas multinacionais do exterior. Na ditadura militar foram 

cometidos muitos excessos e violações de direitos humanos. Além de 

censura, houve repressão e perseguição política a movimentos 

revolucionários, com muitos crimes cometidos por todas as partes. As Forças 

Armadas reconheceram em 2014 que houve torturas e assassinatos] 

Com a mudança dos homens muitos dos que foram o esteio da situação serão 

chamados a prestar contas a Deus.  

[Antes do final da ditadura, o governo aprovou uma Lei de Anistia para 

os crimes políticos cometidos pelo e contra o regime, mas continuam sendo 

feitas ações para julgar os torturadores do regime. Enquanto a justiça terrena 

não atua, as leis divinas inscritas na consciência de todas as partes irão atuar. 

A ditadura terminou em 1985 com a eleição de Tancredo Neves, que não tomou 

posse devido a um tumor benigno mas infectado. A família continua em tribunal 

acusando a equipe médica de negligência com causa da sua morte].  

Então o Sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no 

Brasil, mas também no mundo. 

[O Sol pode ser uma referência a seca em boa parte do território brasileiro, 

nordeste e sudeste. Durante sucessivos governos, sobretudo de Collor de Mello 

e José Sarney, a brutal inflação, confisco da poupança e planos econômicos 

fracassados prolongaram a situação de miséria e fome no país. A nível mundial, 

o aquecimento global com alteração do regime das chuvas, inundações, 

degelo, desertificação e redução da biodiversidade]. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_anistia_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crime_pol%C3%ADtico


Mas, no fim de tudo, vai aparecer um homem franco, sincero e leal, 

montado em seu cavalo branco e com sua espada poderosa, que dará uma 

nova ascensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças 

e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Será 

combatido e criticado por seu temperamento e atitude, mas contará com a 

Direção das Forças Supremas que habitam o Cosmos.  

E o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo e, ele, apesar das 

críticas e ameaças internas e externas, que irão aparecer, será sempre o 

fiel da balança pela sua fé e esperança no destino do Brasil a ele confiado. 

 

Concluindo, sobre esta mensagem profética, temos 5 testemunhas principais: 

Chico Xavier, Sónia Barsante, Freitas Nobre, Euripedes Higino e Afrãnio 

Avelar. Ela foi lida em Sessão Plenário e incluída nos Anais do Diário Oficial da 

ALMG, noticiada pelo menos por 5 edições de 4 jornais (1984 - 1990). 

Aguardamos as pesquisas que desmintam a autoridade moral destas 

testemunhas. Um dos trabalhos da equipe voluntária da Vinha de Luz Editora é 

resgatar mensagens inéditas de Chico. Se o conteúdo da mensagem de Chico 

incomoda isso não é problema de Chico nem nosso... 

Muitas pessoas demonstram não (querer) conhecer as orientações políticas de 

muitos espíritos nas obras de Kardec e Chico. Se tentam extrapolar sobre 

testemunhos políticos de Chico (alguns em vídeo), natural que não (querem) 

acreditar nos muitos relatos de amigos de Chico no mesmo sentido. Alegam que 

são interpretações deles... Entre essas fontes primárias que são coincidentes 

em quase tudo e complementares - inclusivé para a época atual - e 

interpretações de interpretações de pessoas que nunca estiveram com Chico... 

---------- 

Chico Xavier alertou em 1989 que a mensagem era para o futuro do Brasil. 

Quando e como será esse futuro do Brasil? Com base em pesquisas anteriores 

conjugadas com esta nova profecia de Chico Xavier, fazemos uma proposta 

de estudo sobre estes 2 últimos parágrafos. Será publicada em breve… 



 

Para já podemos adiantar a bibliografia que consultamos:  

• “Obras Póstumas” de Allan Kardec;  

• “Apocalipse segundo o Espiritismo” de Marco Paulo Denucci Di Spirito - 2ª 

edição;  

• “Interpretação Sintética do Apocalipse” de Cairbar Schutel.  

• Nossas pesquisas da Vinha De Luz Editora:  

- Allan Kardec é João Evangelista – Indícios consistentes na obra de Allan 

Kardec e Chico Xavier | Conexões com personalidades de Platão, Francisco de 

Assis, João Huss e Francisco Cândido Xavier 

http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=2010 

- Vivências sucessivas de Allan Kardec/Chico Xavier 15 das vidas do 

"discípulo amado" de Jesus - Missão atual e revelação da próxima reencarnação 

http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=2677 

- Chico Xavier - "O Espírito da Verdade é João Batista" - Profecias no Velho 

e Novo Testamento e evidências nas obras de Allan Kardec e Chico Xavier 

www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=2269.  

https://www.facebook.com/marco.spirito?eid=ARAp5QF-_icRvnrpka8iOdKTt_dEQQ8bkbCwNkXW8rNhGUeeynN5uc2AqJ9EySLO66C7AsqYuPp999qj
https://www.facebook.com/vinhade.luzeditora?eid=ARDDvgjLT3Ama_ou24KCg1-jJ4ChBI11GXCpYrElBZQRc_Bbj9usZFqFYRDt6U0TIiGXzIDsMS4P3y3B
http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=2010
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vinhadeluz.com.br%2Fsite%2Fnoticia.php%3Fid%3D2677&h=AT1uky0UQC1vv99imvSZ_v1mtZy33fhWcneybkruR_SiGKexCYmfFK-N1znYZ2VZrZ2zGBqKDD0KqdG3GNYO0zxHvQM4sakGJ7vyIUnaeQocZAzAL7RuktXWBevbKOvQOCw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vinhadeluz.com.br%2Fsite%2Fnoticia.php%3Fid%3D2269&h=AT2zZROBl3U5lkmbis9bj0lUSLGNa7goF8pASuc8N9ZOZDwDM5Gv6ghzirCdp1nyMnr5K4K77xrb59hiNd0zQsr62u_tVOdSynGJGmOY83aK-7WZ8w5lhEPZkXiH4Clz6Ec


- O Espírito da Verdade (João Batista) vai reencarnar! O novo advento de 

Elias para a transição planetária - Profecias no Velho e Novo 

Testamento/Apocalipse de João e evidências nas obras de Allan Kardec e outras 

fontes espíritas http://www.vinhadeluz.com.br/site/noticia.php?id=2875 

Estudando estas referências bibliográficas, todos poderemos identificar o 

cavalo branco. Sobre o cavaleiro do Apocalipse há hipóteses de estudo... 

Até breve!  

 

to be continued... 

Nuno Emanuel - São Paulo, 20 outubro de 2018  

[grifos nossos] 

Anexo: Profecia de 1952 de Chico Xavier - Marilusa Vasconcellos 

https://www.youtube.com/watch?v=H5bIbiOGzzk&t=29s 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vinhadeluz.com.br%2Fsite%2Fnoticia.php%3Fid%3D2875&h=AT3Tu8yUQ65z21jVut03jE3q2vBYWiq451wG1jq2IZ58FTMJXXOJfoY2SBnw1Y3HMYFyPsGrP4S4IZJJyBhwFNsUpcKFzIjDxdtnX1aF0Ay1DzckHhoOQnkhChj6cbXMDTQ
https://www.youtube.com/watch?v=H5bIbiOGzzk&t=29s


 


