
CONHEÇA 
O CRISTÓFILOS

Para desenvolverem um trabalho de cada vez me-
lhor qualidade, além da experimentação prática, 

os médiuns espíritas precisam estudar constantemen-
te o fenômeno mediúnico, na busca do autoconheci-
mento. Nessas reuniões, os debates se constroem em 
torno de temas e livros que tratam da mediunidade 
nos seus mais diversos aspectos, tendo sempre por 
guia O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec.

Meditando em conjunto sobre as orientações dos 
Espíritos, os resultados de pesquisadores sérios e a 
experiência de outros medianeiros de dentro e de fora 
do grupo, o trabalhador mediúnico adquire embasa-
mento e confiança  suficientes para prosseguir seu ca-
minho de desenvolvimento sem os tropeços comuns 
a quem inicia nessa seara.

O médium útil é um colaborador ativo dos Espíri-
tos: um repositório confiável de conhecimentos, po-
tências psíquicas e, principalmente, firmeza moral.

A Casa dos Cristófilos mantém, hoje, três grupos 
de estudos e prática mediúnica - às quartas-feiras, 
às quintas-feiras e aos sábados -, todos oferecendo 
amplos espaços dedicados aos estudos conjuntos em 
torno da mediunidade.

O acesso a tais grupos guarda peculiaridades que 
dependem do dia, mas, em regra, é fundamental ter 
conhecimento básico sobre a Doutrina Espírita e de-
sejar estudar assídua e seriamente a mediunidade.
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CAMPANHA BIMESTRAL
Precisando de uma palavra espírita 
amiga? Procure o Atendimento Fraterno.

Assim falou Allan Kardec
“Estive exposto ao ódio 
dos inimigos encarniça-
dos, à injúria, à calúnia, 
à inveja e ao ciúme; li-
belos infames foram pu-
blicados contra mim; mi-
nhas melhores instruções 
foram falseadas; fui traí-
do por aqueles em quem 
tinha depositado minha 
confiança, pagaram-me 

com a ingratidão aqueles a quem prestei serviço. 
(...). Nunca mais conheci o que é o repouso; mais 
de uma vez sucumbi sob o excesso de trabalho, 
minha saúde foi alterada e minha vida compro-
metida. Todavia, graças à proteção e à assistência 
dos bons Espíritos (...), estou feliz em reconhe-
cer que não experimentei um único instante de 
desfalecimento nem de desencorajamento, e que 
prossegui constantemente na minha tarefa com o 
mesmo ardor, sem me preocupar com a maldade 
da qual eu era objeto.” (OP: Parte 2, “Minha mis-
são” - comentário à previsão do Espírito Verdade)

Estudos mediúnicos
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E v e n t o s
 » Aniversário da Casa dos Cristófilos (108 anos)

Aniversário do Centro Espírita Cristófilos, com apre-
sentações culturais e confraternização.

Data: 01/05/2012 das 15h às 19h



Programação Cristófilos
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ATENDIMENTO FRATERNO - LOCAL DE INFORMAÇÕES: LIVRARIA 
(Responsável espiritual: Aires de Oliveira)

Segundas-feiras, das 19:00h às 20:00h - Responsáveis: Rosa Martins e Vera Conceição / Obs.: Deve ser feito prévio agendamento após exposição pública
Quintas-feiras, das 15:30h às 16:30h - Responsáveis: Ondina Magalhães e Edda Magalhães / Obs.: Deve ser feito prévio agendamento após exposição pública

Sábados, das 17:20h às 18:00h - Responsáveis: Ana Beatriz Fernandes, Inácia Moreira e Mônica Ribeiro
Serviço de acolhida fraterna e orientação espírita. Não é nem substitui os atendimentos médico e psicológico. Não é receituário mediúnico.

EXPOSIÇÕES PÚBLICAS - LOCAL: SALÃO DE REUNIÕES  
(Responsáveis espirituais: Antônio de Oliveira e Teresa de Jesus)
Segundas-feiras, das 20:00h às 21:00h - Responsável: Luís Martins / Aplicação de passes espíritas ao término, toda semana, na sala de passes

Quintas-feiras, das 14:30h às 15:30h - Responsável: Ondina Magalhães / Aplicação de passes espíritas ao término, toda semana, na sala de passes
Sábados, das 18:00h às 19:00h - Responsável: Paulo Cruz /  Aplicação de passes espíritas ao término, nos 2º, 4º e 5º sábados do mês, na sala de passes

Domingos (durante a Convivência), das 09:30h às 10:45h - Responsável: Paulo Cruz
Exposições públicas de temas da Doutrina Espírita, em ordem pedagógica, visando à aplicação diária das consequências morais do Espiritismo.

Data Dia Tema Referências Expositor(a)
27/2/2012 Segunda

As obras básicas: A Gênese GE: Índice; OP: Parte 2
Vera Lannes

1/3/2012 Quinta Orlando Silva
3/3/2012 Sábado Amâncio Santos
4/3/2012 Domingo Qualidade e eficácia da prece ESE: Cap. XXVII, Itens 1-8 Paulo Cruz
5/3/2012 Segunda

Espiritismo e Ciência; Metodologia espírita LE: Introduções VIII e XVIII; ESE: Introdução II;
ESE: Cap. II, itens 1-7

Jacilene Mesquita
8/3/2012 Quinta Jacilene Mesquita

10/3/2012 Sábado Jacilene Mesquita
12/3/2012 Segunda

Os princípios básicos: Deus LE: Parte 1, Cap. I; GE: Cap. II
Sandra Mara

15/3/2012 Quinta Sandra Mara
17/3/2012 Sábado Luís Carlos Bernal
19/3/2012 Segunda

Os princípios básicos: imortalidade da alma LE: Parte 2, Cap. I; ESE: Cap. II
Luís Carlos Bernal

22/3/2012 Quinta Luís Carlos Bernal
24/3/2012 Sábado Orlando Silva
26/3/2012 Segunda

Tema livre (Tema Livre)
Juarez Carvalho

29/3/2012 Quinta Pedro Vieira
31/3/2012 Sábado André Luiz dos Santos (CEACE)
1/4/2012 Domingo Educação social “Família e Espiritismo” (Edições U.S.E.) Amâncio Santos
2/4/2012 Segunda

Os princípios básicos: reencarnação LE: Parte 2, Cap. II a V; ESE: Cap. IV
Luís Martins

5/4/2012 Quinta Ondina Magalhães
7/4/2012 Sábado Luís Martins
9/4/2012 Segunda

Os princípios básicos: pluralidade 
dos mundos habitados

LE: Parte 1, Cap. III; LE: Parte 2, Cap. IV; 
ESE: Cap. III; GE: Cap. XI

Wilson Ribeiro
12/4/2012 Quinta Nancy Leitão
14/4/2012 Sábado Ana Beatriz Fernandes
16/4/2012 Segunda

Os princípios básicos: mediunidade LE: Parte 2, Cap. IX; ESE: Cap. XXVI; 
QE: Cap. II; LM: Parte 1, Cap. IV

Maria Aparecida Andrade
19/4/2012 Quinta Maria Aparecida Andrade
21/4/2012 Sábado Wilson Ribeiro
23/4/2012 Segunda

Materialismo e Espiritualismo LE: Conclusões II e III; QE: Cap. I - “O Cético”
Vera Lannes

26/4/2012 Quinta Pedro Vieira
28/4/2012 Sábado Pedro Vieira
30/4/2012 Segunda

Elementos gerais do Universo:  
Deus, espírito e matéria LE: Parte 1, Cap. II

Domingos Machado
3/5/2012 Quinta Valéria Guimarães
5/5/2012 Sábado Rosa Martins

ESTUDOS E PRÁTICA MEDIÚNICA 
LOCAIS: SALÃO DE REUNIÕES / SALA DE PASSES 

(Responsáveis espirituais: Antônio de Oliveira, Bezerra de Menezes e Teresa de Jesus)

Quartas-feiras, das 19:30h às 21:00h - Responsáveis: Milton Marques e Sonia Félix
Quintas-feiras, das 15:30h às 17:00h - Responsáveis: Ondina Magalhães e Maria Aparecida Andrade

Sábados, das 19:00h às 20:30h - Responsáveis: Hirceu Genú, Paulo Cruz e Wilson Ribeiro
Estudo de assuntos relativos à mediunidade (abertos) e práticas mediúnicas (fechadas), incluindo o desenvolvimento da mediunidade. Se desejar,  

converse com o dirigente de cada dia para conhecer a programação e buscar se integrar aos grupos.



LEGENDA DE SIGLAS UTILIZADAS PARA OBRAS DE ALLAN KARDEC
Sigla Nome da obra / ano de lançamento Sigla Nome da obra / ano de lançamento

CI  O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo / 1865 LM  O Livro dos Médiuns ou o Guia dos Médiuns e dos Evocadores / 1861
ESE  O Evangelho segundo o Espiritismo / 1864 QE  O que é o Espiritismo / 1859
GE  A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo / 1868 RE  Revista Espírita / 1858 a 1869
LE  O Livro dos Espíritos / 1857 VE  Viagem Espírita em 1862 / 1862

Março e Abril de 2012
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ESTUDO SISTEMÁTICO DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS (ESLE)
LOCAL: SALÃO DE REUNIÕES (Responsável espiritual: Cairbar Schutel)

Turma 1 (iniciada em 2008)
Sábados, das 16:00h às 17:30h - Responsáveis: Carlos Guimarães e Valéria Guimarães / Site: http://www.amigosdocristo.espiritismo.net/estudo-le

Data Tema Referências Expositor(a)
3/3/2012 (Introdução ao ESLE - Ano 5: O Livro dos Espíritos) LE: Índice Pedro Vieira

10/3/2012 Teoria da presciência GE: Cap. XVI Carlos Guimarães
17/3/2012 As predições do Evangelho GE: Cap. XVII Valéria Guimarães
24/3/2012 Pressentimentos. Médiuns de pressentimentos LE: itens 522-524; LM: Parte 2, Cap. XV, item 184 Cathya Guimarães
31/3/2012 Ação dos Espíritos sobre a matéria LM: Parte 2, Cap. I Maria Bellar
7/4/2012 Médiuns intuitivos. Médiuns inspirados LM: Parte 2, Cap. XV, itens 180, 182-183 Renan de Paula

14/4/2012
Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida LE: itens 525-535 Carlos Guimarães

21/4/2012
28/4/2012 (Extra: exibição e debate do filme “A presença”) Filme “A presença” (2010 - de Tom Provost) N/A

Turma 2 (iniciada em 2011)
Terças-feiras, das 19:00h às 20:30h - Responsáveis: Elis Vieira e Neusa Tamaio / Site: http://www.amigosdocristo.espiritismo.net/estudo-le

Data Tema Referências Expositor(a)
6/3/2012 Formação dos mundos LE: itens 39-42; GE: Cap. VI, itens 20-23; 48-52 Pedro Vieira

13/3/2012 Geração espontânea e teoria da evolução de Charles Darwin GE: Cap. X, itens 20-23; GE: Cap. XI, itens 15-16 Neusa Tamaio
20/3/2012 Formação dos seres vivos LE: itens 43-49; GE: Cap. X, itens 1-15 Neusa Tamaio
27/3/2012 Povoamento da Terra, Adão e diversidade étnica LE: itens 50-54; GE: Cap. XI, itens 38-42 Elis Vieira
3/4/2012 Pluralidade dos mundos habitados LE: itens 55-58; GE: Cap.VI, itens 48-64 Elis Vieira

10/4/2012 Diferentes categorias de mundos habitados ESE: Cap. III, itens 3-5 e 8-19 Henrique  Santos
17/4/2012 Considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação LE: item 59; GE: Cap. XI, itens 43-49 Elis Vieira
24/4/2012 Seres orgânicos e inorgânicos e o princípio vital LE: itens 60-67; GE: Cap. X, itens 16-19 Neusa Tamaio

EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTO-JUVENIL - LOCAIS: 3º e 4º ANDARES 
(Responsáveis espirituais: Irmã Clara e Teresa de Jesus)

Sábados, das 18:00h às 19:30h - Responsáveis: Carlos Guimarães e Valéria Guimarães /  Aplicação de passes espíritas ao término, toda semana, no 4º andar
Domingos (durante a Convivência), das 08:00h às 12:00h - Responsáveis: Angélica Gares e Inácia Moreira

Estudos espíritas  para a infância (a partir de 2 anos, aos sábados, e de 4 aos domingos) e a juventude (sábados), com temas adaptados às faixas etárias.
Data Dia Tema Referências

3/3/2012 Sábado Boas vindas: conheça a Casa Espírita (Visita aos diversos setores do Cristófilos)
4/3/2012 Domingo O homem de bem Educação do Ser Integral, Vol. 6 (MA 09); ESE: Cap. XVII, item 3

10/3/2012 Sábado O que é o Espiritismo LE: Prolegômenos; QE (obra inteira); OP: Parte 1
17/3/2012 Sábado Escolha das provas LE: itens 258-273
24/3/2012 Sábado Poder da fé / A fé religiosa ESE: Cap. XIX, itens 1-7
31/3/2012 Sábado Relações de além-túmulo / (Aniversariantes jan-fev-mar) LE: itens 274-290
1/4/2012 Domingo O homem de bem Educação do Ser Integral, Vol. 6 (MA 09); ESE: Cap. XVII, item 3
7/4/2012 Sábado Parábola da figueira que secou ESE: Cap XIX, itens 8-10

14/4/2012 Sábado Da natureza das comunicações LM: Parte 2, Cap. X (inteiro)
21/4/2012 Sábado A fé: mãe da esperança e da caridade / A fé humana e a divina ESE: Cap. XIX, itens 11-12

LIVRARIA ESPÍRITA 
(Responsável espiritual: Deolindo Amorim)

Dias úteis das 08:00h às 17:00h e horários das reuniões de exposições públicas - Responsável: Vera Stuckert
Livros espíritas que, ao mesmo tempo, proporcionam leitura edificante e auxiliam na manutenção da Casa. Leia e presenteie!



FANTASMOBRÁS: O MEDO DE ASSOMBRAÇÃO NA PETROBRAS
Espirit ismo na mídia

(Trecho da reportagem de Ramona Ordoñez publicada no site do jornao O GLOBO em 03/02/2012)

É quase sempre após o entardecer e à noite que tudo 
acontece. Barulhos estranhos ecoam pelos corredores e sa-
las vazias, portas corta-fogo se batem, torneiras se abrem 
sozinhas, passos são ouvidos e vultos de pessoas são vis-
tos passar. Não se trata de filme 
de suspense ou história de castelo 
medieval. São os fantasmas que an-
dam assombrando os funcionários 
da Petrobras em um dos prédios 
onde a petrolífera está instalada — 
segundo o relato dos amedrontados 
frequentadores desse ponto que 
carrega uma história terrível.

Os fenômenos inusitados e inex-
plicáveis estão acontecendo, em 
pleno século XXI, no Torre Almi-
rante, um edifício dos mais modernos, encravado em uma 
área nobre do Centro do Rio, na Avenida Almirante Bar-
roso, esquina com Avenida Graça Aranha. Com 36 anda-
res, o edifício todo espelhado, alugado pela Petrobras, tem 
duas faces planas, cada qual voltada para uma das ruas.

Desde sua inauguração, em 2005, os 36 andares são 
ocupados por diversas gerências da Petrobras, como Gás 
e Energia, Engenharia, Materiais e Segurança e Meio 
Ambiente. Desde o início, empregados da estatal , assim 
como o pessoal da limpeza e da segurança, têm diversas 
histórias para contar. No local onde foi construído o Torre 
Almirante, moderno e arrojado, existiu o edifício Andori-
nha, erguido em 1934 com 12 andares. O Andorinha foi 
destruído por um terrível incêndio em 17 de fevereiro de 
1986. Uma tragédia que matou 21 pessoas, das quais duas 
se atiraram pelas janelas, e deixou 50 feridas. Das portas 
corta-incêndio, muitas estavam trancadas.

Muitos funcionários da Petrobras contam que, des-
de a inauguração do Torre Almirante, são vistas e ouvi-
das assombrações, principalmente à noite. Quem visitar 
qualquer dos 36 andares com certeza ouvirá uma história 
passada pelas pessoas que circulam no prédio, onde traba-
lham 3.700 funcionários da estatal.

É o caso de Renata Garcia, que foi trabalhar no Torre 
Almirante em março de 2010. Ela conta que, como era 
nova na Petrobras, ninguém comentara sobre qualquer 
evento estranho. Renata também não sabia da história do 
Andorinha, nem que ele tinha existido naquele local.

— Eu não sabia de nada, não conhecia ninguém e nin-

guém me contou nada. E eu comecei a trabalhar normalmente 
— explicou a funcionária.

Logo no primeiro mês de trabalho, o computador dela não 
funcionava, desligando-se automaticamente.

— Não era uma ou duas vezes por dia. 
Eram dez vezes por dia que isso aconte-
cia. E eu chamava a todo instante o pesso-
al da informática.

Renata chegou a trocar de computador 
três vezes em apenas dois meses. Usou o 
computador de um colega quando ele saiu 
de férias. Não adiantou. Um técnico disse 
que poderia ser um problema elétrico na 
baia de trabalho, porque não havia mais 
explicações para o problema. O eletricista 
checou tudo e não encontrou alterações. 

Renata trocou de lugar para usar outro computador, e o problema 
continuou acontecendo. O computador se desligava sozinho.

Foi quando alguns colegas de trabalho comentaram com Re-
nata a tragédia do Andorinha. Ela decidiu, então, comprar essên-
cia de alfazema — que, dizem, afasta os maus espíritos e atrai 
energias boas —, uma pirâmide com pedras dentro e um cristal. 
Colocou tudo ao lado do computador.

— Deu uma melhorada, mas os problemas não pararam total-
mente. Já sabia que não era problema no computador. Teve um 
dia com muito o que fazer e eu não conseguia trabalhar. Aí re-
solvi falar com eles: “Acabou a palhaçada. Agora vocês vão me 
deixar trabalhar, eu não quero saber, acabou a brincadeira. Quero 
trabalhar, me deixem em paz”. E nunca mais meu computador, 
misteriosamente, deu problemas — garantiu Renata.

Sugestionados ou não os interlocutores, o fato é que os relatos 
são fartos.

“Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay ...”

Em O Livro dos Médiuns, os Espíritos superiores da Codi-
ficação esclarecerem que “certos Espíritos podem ser atraídos 
por coisas materiais; eles podem sê-lo por certos lugares, que 
parecem eleger como domicílio, até que desapareçam as circuns-
tâncias que a eles os conduziam” (Parte 2, Cap. IX, item 132-9), 
mas que, mesmo assim, não se deve temer a ação desses irmãos, 
já que “procuram muito mais divertir-se às custas da credulidade 
e da covardia do que fazer o mal”, o que explica sua saída após 
a repreensão da empregada Renata, feita com seriedade. A prece 
é também poderoso aliado, de que se deve lançar sempre mão. 
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CONVIVÊNCIA - LOCAL: TODA A CASA 
(Responsável espiritual: Porfírio Bezerra Filho)

Domingos (mensalmente), das 08:00h às 12:00h - Responsáveis: Hirceu Genú, Paulo Cruz e Wilson Ribeiro
Convivência fraterna, com o objetivo de promoção social e espiritual de 70 famílias que estão passando por necessidades materiais. São distribuídas cestas

básicas, oferecidos atendimentos médico e fraterno, dadas orientações de saúde, e levada a palavra consoladora da Doutrina Espírita.
Datas: 04/03/2012 e 01/04/2012

Comentário espírita


