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PROJETO DE LEI Nº       , DE 2019 

Confere ao Município de Pedro Leopoldo, no 

Estado de Minas Gerais, o título de Capital 
Nacional da Mediunidade. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º Fica conferido ao Município de Pedro Leopoldo, no 
Estado de Minas Gerais, o título de Capital Nacional da Mediunidade. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICAÇÃO 

Localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, Pedro 
Leopoldo fica a apenas 46 km da capital mineira. Foi nessa pequena cidade 

de cerca de 60 mil habitantes que nasceu, em 1910, Francisco Cândido 
Xavier. 

Muita gente associa a imagem do médium a Uberaba, mas foi 
em Pedro Leopoldo que ele viveu até os 47 anos. Também foi ali que ele 

teve suas primeiras experiências mediúnicas. Segundo o curador da Casa de 
Chico Xavier na cidade, Hélcio Marques, o médium afirmava que a cidade 

natal era sua mãe, enquanto Uberaba era uma tia. A memória do médium 
está viva na cidade e transformou o Município em um dos roteiros turísticos 
religiosos de Minas. 

Na cidade foi criado um roteiro para o turista conhecer a 
trajetória do médium. O passeio começa por uma praça, depois passa pela 

escola onde ele estudou e, já no Centro Espírita Luiz Gonzaga, é preciso pelo 
menos duas horas para conhecer as diversas atividades desenvolvidas pelos 

voluntários. 
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A última casa em que Chico Xavier morou em Pedro Leopoldo 
foi transformada em um memorial. A construção da década de 40, que recebe 

milhares de turistas todos os anos, foi reformada. Mas tudo está como ele 
deixou, principalmente o espaço para as flores, que eram a paixão do 

médium. Os admiradores do médium costumam afirmar que “Chico tinha 
uma adoração especial pelas flores tanto que, quando ele se emocionava, 

exalava um cheiro de rosas”. 

Além das roseiras, foi preservado o quarto onde ele dormia. O 
turista também pode conhecer os 454 livros psicografados por Chico e as 

200 biografias escritas sobre o médium. Desde a inauguração, em 2006, a 
casa já recebeu mais de 50 mil pessoas do Brasil e do exterior. O memorial 

tem 32 quadros em óleo sobre tela contando sua trajetória. No local funciona 
o Centro Espírita Luiz Gonzaga. No quarto em que Chico Xavier nasceu fica 

a sala de passes. 

Vale destacar ainda outros atrativos turísticos ligados à história 

de Chico Xavier em Pedro Leopoldo: 

 Açude do Capão, onde, em dezembro de 1931, Chico Xavier 

viu e conversou pela primeira vez com seu mentor espiritual, 
Emmanuel, e estabeleceu o famoso diálogo sobre a 

disciplina. Além disso, o local era o refúgio do médium aos 
domingos, onde costumava passar horas lendo e refletindo. 

 Fazenda Modelo, onde Chico trabalhou como funcionário de 

serviços gerais e escriturário datilógrafo entre os anos de 
1933 a 1958. No local há o Espaço Cultural Chico Xavier, 

onde Chico psicografou a famosa obra “Paulo e Estêvão” e 
onde se encontram algumas fotos com apresentação das 
histórias ali vivenciadas por Chico. 

 Mostra Permanente Unimed – Arquivo Geraldo Leão, 

exposição de parte do material disponível sobre Chico Xavier 
e preservado pelo memorialista pedroleopoldense Geraldo 

Leão. São documentos, fotos, cartas e objetos pessoais de 
Chico Xavier de grande valor histórico. 
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Em Pedro Leopoldo, Chico Xavier fundou o Centro Espírita 
Luiz Gonzaga em 21 de junho de 1927 e o Centro Espírita Meimei em 31 de 

julho de 1952. 

A cidade de Pedro Leopoldo já prestou muitas homenagens a 

Chico Xavier, das quais se destacam a Praça Chico Xavier, o título de 
Cidadão Benemérito Pedroleopoldense” a criação da Comenda Chico Xavier 

e o estabelecimento da Semana Cultural Chico Xavier. 

Por essas razões, apresento a iniciativa ora proposta, para a qual 
espero contar com o apoio dos nobres Pares, no sentido de conferir ao 

Município de Pedro Leopoldo o título de Capital Nacional da Mediunidade. 

Sala das Sessões, 

Senador EDUARDO GIRÃO 
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