
Quem sou? De onde vim? Para onde vou? O 
que estou fazendo aqui? Essas e outras ques-

tões sempre desafiaram as mentes e excitaram a 
imaginação de muitos ao longo dos milênios.

Em 1854, o então professor emérito da Univer-
sidade de Paris, Denisard Rivail, ouviu falar pela 
primeira vez das mesas girantes e no ano seguinte 
presenciou sua primeira manifestação espírita. Em 
1856 começou a frequentar as sessões na casa da 
família Baudin, onde recebeu centenas de respostas 
dos Espíritos que formaram a base, no ano seguinte, 

da primeira edição de O 
Livro dos Espíritos, o li-
vro fundamental do Es-
piritismo.

Muitas personalida-
des conhecidas e anô-
nimas, capitaneadas por 
O Espírito de Verdade, 
colaboraram com esse 
compêndio, descorti-
nando o Mundo Espiri-
tual.

Para estudar coleti-
vamente e com profun-

didade essa obra, em 2008 formou-se na Casa dos 
Cristófilos um grupo inédito vindo da Educação Es-
pírita Infanto-Juvenil. Estava inaugurada a primeira 
turma do Estudo Sistemático de O Livro dos Espíri-
tos, no horário de 16h aos sábados.

Ao longo dos três últimos anos, um novo mode-
lo de apresentações e debates, com uso de recursos 
digitais e informações atuais comparadas, foi esta-
belecido. Como resultado, o crescente interesse e 
conhecimento da Doutrina Espírita, com impacto 
direto na qualidade dos trabalhos doutrinários.

O Centro Espírita Cristófilos, agora, oferece a 
oportunidade de reiniciar os estudos, na segunda 
turma do ESLE, a partir de março de 2011.

CONHEÇA 
O CRISTÓFILOS

CENTRO ESPÍRITA CRISTÓFILOS - Fundado em 1904
R. Martins Ferreira, 57 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2539-0978 
E-mail: contato@cristofilos.org.br
Home-page: http://www.cristofilos.org.br

O MEDIANEIRO
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E v e n t o s
 » XVII Encontro Estadual da Família Espírita (ENEFE)

Encontro simultâneo em 48 núcleos no estado do RJ 
durante o Carnaval. Tema de 2011: “Ser cristão: uma 
questão de vivência”. Inscrições na livraria. Mais in-
formações: http://www.ceerj.org.br

Datas: 06 a 08/03/2011, das 13:00h às 18:00h

 » Inauguração da 2a turma do Estudo Sistemático de 
O Livro dos Espíritos (ESLE)

Estudo “O Livro dos Espíritos, sua capa e suas edi-
ções”. Inscrições para a nova turma na livraria.

Data: 15/03/2011, terça-feira, das 19:00h às 20:30h

EDITOR: THIAGO CHAKAN
(l i l ith_chakan@hotmail.com)

PESQUISA E COLUNAS: PEDRO VIEIRA
(pedrovieira@pedrovieira.com) 
REVISOR: CASTELAR DE CARVALHO

A
no

 2
 - 

N
úm

er
o 

5
P

rim
ei

ro
 b

im
es

tre
 d

e 
20

11

CAMPANHA BIMESTRAL
Quer ajudar? Seja um trabalhador vo-
luntário da Casa dos Cristófilos inscre-
vendo-se através do site ou na Secretaria.

Assim falou Allan Kardec
“As reuniões exclusiva-
mente compostas de ver-
dadeiros e sinceros espíri-
tas, daqueles nos quais fala 
o coração, apresentam um 
aspecto muito especial: 
todas as fisionomias refle-
tem a franqueza e a cor-
dialidade. Reuniões dessa 
natureza se multiplicarão, 

sem dúvida, à medida que a verdadeira finalida-
de do Espiritismo for mais bem compreendida.” 
(Viagem Espírita em 1862, Impressões gerais).



Programação Cristófi los
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ESTUDO SISTEMÁTICO DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS
LOCAL: SALÃO DE REUNIÕES (Responsável espiritual: Cairbar Schutel)

Sábados das 16:00h às 17:30h - Responsáveis: Carlos Guimarães e Valéria Guimarães / Site: http://www.amigosdocristo.espiritismo.net/estudo-le
Estudo sistematizado e aprofundado de O Livro dos Espíritos. Esta turma iniciou seus estudos em 2008.

EXPOSIÇÕES PÚBLICAS - LOCAL: SALÃO DE REUNIÕES  
(Responsáveis espirituais: Antonio 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, com preocupação na aplicação diária das consequências morais do Espiritismo.
Data Dia Tema Referências Expositor

27/12/2010 Segunda
Tema extra: O Espiritismo e a renovação da Humani-

dade LE: Conclusão; GE: Cap. XVIII
Wilson Ribeiro

30/12/2010 Quinta Pedro Vieira
1/1/2011 Sábado Pedro Vieira
3/1/2011 Segunda

A obsessão segundo o Espiritismo
LE: Parte 2, Cap. IX, tópico 3; ESE: Cap. XXI, item 

10; Cap. XXIV, itens 81-84; LM: Cap. XXIII; GE: Cap. 
XIV, itens 45-49; GE: Cap. XV: itens 29-36

Ondina Magalhães
6/1/2011 Quinta Pedro Vieira
8/1/2011 Sábado Rosa Martins
9/1/2011 Domingo A fé humana e a fé divina ESE: Cap. XIX Wilson Ribeiro

10/1/2011 Segunda
Pactos. Talismãs. Feitiços. Bênçãos e maldições LE: Parte 2, Cap. IX, tópicos 10-12; ESE: Cap. XIX, 

itens 6-7; GE: Cap. XVII, itens 22-23

Jacilene Vianna
13/1/2011 Quinta Orlando Silva
15/1/2011 Sábado Hirceu Genú
17/1/2011 Segunda

Missões e ocupações dos Espíritos LE: Parte 2, Cap. X
Domingos Machado

20/1/2011 Quinta Nancy Leitão
22/1/2011 Sábado Luís Martins
24/1/2011 Segunda

Honrai vosso pai e vossa mãe ESE: Cap. XIV
Mocidade Espírita Cristófilos

27/1/2011 Quinta Mocidade Espírita Cristófilos
29/1/2011 Sábado Mocidade Espírita Cristófilos
31/1/2011 Segunda

O homem e os reinos da Natureza LE: Parte 2, Cap. XI; GE: Cap. X, itens 24-29
Luís Martins

3/2/2011 Quinta Jacilene Mesquita
5/2/2011 Sábado Ana Beatriz Fernandes
6/2/2011 Domingo O amor LE: Parte 3, Cap. XI, ESE: Cap. XI; ESE: Cap. XII Paulo Cruz
7/2/2011 Segunda

Lei divina ou natural LE: Parte 3, Cap. I, tópicos 1, 2 e 4 
Wilson Ribeiro

10/2/2011 Quinta Alvina Helena Gomes
12/2/2011 Sábado Ondina Magalhães
14/2/2011 Segunda

O bem e o mal LE: Parte 3, Cap. I, tópico 3; 
ESE: Cap. XII, itens 1-4; GE: Cap. III

Maria Aparecida Andrade
17/2/2011 Quinta Maria Aparecida Andrade
19/2/2011 Sábado Paulo Cruz
21/2/2011 Segunda

Não vim destruir a Lei ESE: Cap. I; GE: Cap. I
Benedito Torres

24/2/2011 Quinta Maria Estela Miranda
26/2/2011 Sábado Luis Carlos Bernal
28/2/2011 Segunda

Lei de adoração LE: Parte 3, Cap. II, itens 1-3 e 6; 
ESE: Cap. XXVI, itens 3-6

Vera Lannes
3/3/2011 Quinta (A definir)
5/3/2011 Sábado (A definir)

(Em recesso - retorno em 12/03/2011)

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

(Responsáveis espirituais: Antonio 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 Sigla Nome da obra

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

Janeiro e Fevereiro de 2011
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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!

MOCIDADE ESPÍRITA CRISTÓFILOS - LOCAL: 4º ANDAR 
(Responsáveis espirituais: Irmã Clara e Teresa de Jesus)

Sábados das 18:00h às 19:30h - Responsáveis: Andréa Ribeiro e Cathya Guimarães /  Aplicação de passes espíritas ao término; toda semana no 4º andar
Estudos espíritas voltados para a juventude (14 anos em diante), num ambiente responsável e descontraído, com focos no aprendizado e na amizade.

EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTIL - 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 voltados para a infância (4 a 13 anos), com temas adaptados às respectivas faixas etárias em turmas específicas.

(Em recesso - retorno em 12/03/2011)

(Em recesso - retorno em 12/03/2011)

COSTURA - LOCAL: 3º ANDAR 
(Responsável espiritual: Teresa de Jesus)

Quartas-feiras das 14:00h às 16:30h - Responsável: Marilena Andrade
Confecção de roupas para os bazares da Casa.

ENXOVAIS - LOCAL: 3º ANDAR 
(Responsável espiritual: Benedita Fernandes)

Quartas-feiras das 14:00h às 16:30h - Responsáveis: Nancy Costa e Antonia Ribeiro
Preparação de enxovais. O atendimento às grávidas é realizado durante a Convivência.

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: 09/01/2011 e 06/02/2011

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 e Inácia Moreira
Serviço de acolhida fraterna e orientação espírita. Não é nem substitui os atendimentos médico e psicológico. Não é receituário mediúnico.



VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA ENVIAM PSICOGRAFIAS ÀS FAMÍLIAS
Espirit ismo na Mídia - Notícias comentadas

(Trecho da reportagem de Francisco Edson Alves publicada no jornal O Dia Online em 20/11/2010)
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Convivendo muitas vezes com a impunidade e a 
morosidade da Justiça, parentes de vítimas que morre-
ram de forma violenta no Rio têm 
encontrado alento no plano espiri-
tual. As chamadas cartas de con-
solo, psicografadas por médiuns, 
além de servir de alívio para a 
dor dos que perderam entes que-
ridos, vêm sendo fontes de força 
e esperança para outras pessoas 
que enfrentam traumas seme-
lhantes.

Zely Maria Vidal Leite Ri-
beiro, 66 anos, cujo filho, o ge-
rente de banco Marcelo Vidal, 
foi assassinado com um tiro no 
pescoço numa emboscada su-
postamente armada pela própria 
mulher, há dois anos, transfor-
mou as cinco mensagens que diz 
já ter recebido dele em livretos. Os 
exemplares são distribuídos a ou-
tras mães enlutadas.

Evangélica, ela conta que, logo na primeira sessão, 

em 11 de julho de 2009, em meio a 150 pessoas, o médium 
Rogério a chamou e psicografou uma carta com a assina-

tura “inconfundível” de Marcelo.
“Se alguém por ganância desejou 

nos fazer o mal, fizeram a si mes-
mos”, psicografou Marcelo na quin-
ta mensagem dirigida à sua mãe. O 
suposto atirador, conhecido como 
Galinha, foi morto dias depois do 
assassinato por traficantes.

Comentário espírita

É natural que os que deixaram 
na Terra pessoas queridas tenham 
o desejo de se comunicar com 
elas, tão logo se descubram tam-
bém vivos, no mundo espiritual. 
Este é um dos papéis primeiros da 
mediunidade: o consolo objetivo e 
a orientação a quem sofre.

Cabe aos Centros Espíritas, se-
guindo o exemplo de Allan Kardec e 

Chico Xavier, viabilizar equipes me-
diúnicas, com treinamento e atenção, que sejam capazes 
de responder atenciosamente a essa legítima demanda.

Resultados de pesquisa
Em novembro de 

2010, o Conselho de 
Administração realizou 
uma pesquisa de satisfa-
ção para determinar as 
prioridades de ação para 

o ano de 2011 e abrir mais um canal de diálogo 
transparente em benefício de todos.

Responderam ao questionário, pela Internet e 
em papel, 51 pessoas, sendo o sábado o dia mais 
representado, com uma fatia de 61,3%, seguido da 
quinta-feira, com 19,4%.

O primeiro resultado foi o alto índice geral de 
aprovação, com uma favorabilidade (número de 
notas “bom” e “excelente”) média de 87,8%.

O trabalho mais bem avaliado foi este jornal-
programa O MEDIANEIRO, com 91,5%, seguido de 
perto da Educação Espírita Infantil, com 91,4%, 
com destaque à qualidade dos evangelizadores, 
ponto de maior aprovação global: 95,8%.

Os serviços disponíveis nos dias de reuniões 

públicas ficaram com a menor nota, 82,5%, sendo a 
livraria o item menos bem avaliado de toda a pesqui-
sa, com 77,8%. A respeito deles, a administração do 
CEC já iniciou um projeto de reforma, com a seleção 
de livros e a criação de um espaço de convivência e 
café conjunto, a ser implantado ainda em 2011.

Além de avaliar com notas vários quesitos de tra-
balhos desenvolvidos pela Casa, um espaço livre foi 
destinado a sugestões, que foram analisadas e enca-
minhadas diretamente aos grupos de trabalho corres-
pondentes, para apreciação.

Dois respondentes sugeriram a inserção mais 
explícita de temas ligados a O Evangelho segundo o 
Espiritismo nas exposições públicas. O Grupo de Tra-
balho de Exposições Públicas abraçou de imediato a 
ideia e seu resultado já pode ser visto na programa-
ção deste ano.

O Centro Espírita Cristófilos mantém um canal 
permanente de sugestões e críticas através de cor-
reio eletrônico ou de carta. Continue ajudando a fa-
zer o Cristófilos melhor!

Primeira versão do  “Ajude a fazer o Cristófilos melhor” já produziu primeiros resultados


