
O  Grupo de Estudos e Pesquisas Espirituais Cris-
tófilos, em parceria com pesquisadores de Per-

nambuco, São Paulo e Salvador realizou, em Ara-
caju-SE, seu primeiro experimento que apresentou 
resultados perfeitamente audíveis. Em 2005, numa 
reunião experimental durante um Congresso Espírita, 
foi realizada uma gravação em que se fez, entre ou-
tras, a seguinte pergunta: “O senhor é o Dr. Konstan-
tine Raudive?” (era a suspeita dos grupos). O comu-
nicante, então, respondeu: “Mein Name ist Stenien” 
(Meu nome é Stenien). Outros trechos como: “Boa 
noite” e “Para ficar bom, abre sinal antes” também 
puderam ser ouvidos, porém com menos nitidez.

O Espírito que primeiro sugeriu a abertura do GE-
PEC, em 2002, começou a se comunicar novamente 
com o grupo em 2006 e orientou a pesquisa de “Per-
cepções sob Transe Canalizado”, em que o grupo per-
ceberia, animicamente, necessidades de voluntários, 
à distância, para treinar sua sensibilidade. A Federati-
va Espírita do RJ, CEERJ, no Seminário sobre Ciên-
cia Espírita, em 2009, pediu que o GEPEC apresen-
tasse seus resultados aos Centros Espíritas do Estado.

Como resultado das leituras, o grupo decidiu, com 
o apoio dos Amigos Espirituais, buscar reproduzir as 
experiências do Grupo Scole, da Inglaterra, que fun-
cionou na década de 1990 e que produziu resultados 
dignos de nota. Os procedimentos do grupo Scole fo-
ram adaptados, mas, apesar disso, apenas resultados 
tímidos foram obtidos.
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CAMPANHA BIMESTRAL
Traga as crianças e adolescentes para 
estudarem o Espiritismo. Programe-se: 
a partir do primeiro sábado de março, às 
18h, recomeçam os trabalhos da educação 
espírita infantojuvenil no Cristófilos.

Assim falou Allan Kardec
“O Espiritismo tem 
feito o bem ou o 
mal? Estudai-o ain-
da e vereis. Que 
tem feito? Tem 
impedido inume-
ráveis suicídios; 
restaurou a paz e 
a concórdia num 
grande número de 
famílias; tornou 
mansos e pacien-
tes homens vio-
lentos e coléricos; 
deu resignação aos 
que não a tinham 
e consolações aos 
aflitos; recondu-
ziu a Deus os que 
não O conheciam, 
destruindo-lhes 
as ideias materia-
listas, verdadeira 

chaga social que aniquila a responsabilidade mo-
ral do homem. Eis o que tem feito e faz todos os 
dias, o que fará cada vez mais, à medida que se 
espalhar. Será isto o resultado de uma doutrina 
má? Não sei de ninguém que tenha atacado a mo-
ral do Espiritismo” (Viagem Espírita em 1862)

O GEPEC (Parte 3)
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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 19:00h às 20:00h - 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.

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 às quartas e aos sábados) 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.

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)
3/1/2013 Quinta

O Cristo consolador ESE: Cap. VI; GE: Cap. I; GE: Cap. XVII - “Anunciação 
do Consolador”

Ondina Magalhães
5/1/2013 Sábado Hirceu Genú
6/1/2013 Domingo A nova era ESE: Cap.I, itens 9 a 11 Wilson Ribeiro
7/1/2013 Segunda

Preparação para o retorno à vida corporal. União da 
alma e do corpo. Aborto

LE: Parte 2, Cap. VII, Tópicos 1-3; 
GE: Cap. XI, itens 10-14

Vera Lannes
10/1/2013 Quinta Renan Olivetti
12/1/2013 Sábado Maria Bellar
14/1/2013 Segunda

Influência do organismo durante a vida corporal. 
Deficiências mentais

LE: Parte 2, Cap. VII, Tópicos 4-5;  
CI: Parte 2, Cap. VIII - “Um idiota”; 

RE: ago/1865 - “Dois irmãos idiotas”

Rosa Martins
17/1/2013 Quinta Rosa Martins
19/1/2013 Sábado Rosa Martins
21/1/2013 Segunda

A infância e a importância da educação 
espírita infanto-juvenil

LE: Parte 2, Cap. VII, Tópico 6; ESE: Cap. VIII, itens 
1-4; RE: fev/1859 - “A infância”; RE: fev/1865 - 

“Mediunidade na infância”

João Paulo Monteiro
24/1/2013 Quinta Elis Vieira
26/1/2013 Sábado Cathya Guimarães
28/1/2013 Segunda

Esquecimento do passado durante a encarnação
LE: Parte 2, Cap. VII, Tópico 8; ESE: Cap. V, itens 

6-11; CI: Parte 2, Cap. VIII - “Sr. Letil”; QE: Parte 1, 
Cap. I - “Visitante - Esquecimento do passado”

Domingos Machado
31/1/2013 Quinta Alvina Gomes
2/2/2013 Sábado Ana Beatriz Fernandes
3/2/2013 Domingo Carnaval: prejuízos da conduta irresponsável (N/A) Paulo Cruz
4/2/2013 Segunda

“Ninguém pode ver o reino de Deus se  
não nascer de novo” ESE: Cap. IV

Maria Bellar
7/2/2013 Quinta Ondina Magalhães
9/2/2013 Sábado Paulo Cruz

11/2/2013 Segunda
O sono e os sonhos. Visitas espirituais entre vivos. 

Transmissão do pensamento

LE: Parte 2, Cap. VIII, Tópicos 1-3; LM: Parte 2, Cap. 
VI, item 101; GE: Cap. XIV, item 28; RE: jul/1865 - 

“Teoria dos sonhos”

Luís Martins
14/2/2013 Quinta Cathya Guimarães
16/2/2013 Sábado Luís Martins
18/2/2013 Segunda

Coma e morte aparente LE: Parte 2, Cap. VIII, Tópico 4; CI: Parte 2, Cap. III - 
“Sr. Cardon - Médico”

Luís Carlos Bernal
21/2/2013 Quinta Luís Carlos Bernal
23/2/2013 Sábado Luís Carlos Bernal
25/2/2013 Segunda

Sonambulismo. Êxtase. Segunda vista
LE: Parte 2, Cap. VIII, Tópicos 5-8; LM: Parte 2, Cap. 

XIV, itens 172-174; GE: Cap. XIV, itens 22-27; GE: 
Cap. XV, itens 5-9

Vera Lannes
28/2/2013 Quinta Ondina Magalhães
2/3/2013 Sábado Pedro Vieira



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

Janeiro e Fevereiro de 2013
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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: 06/01/2013 e 06/02/2013

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!

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)
22/2/2013 (Introdução ao ESLE - Ano 6: O Livro dos Espíritos) LE: Índice Pedro Vieira

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)
19/2/2013 (Introdução ao ESLE - Ano 3: O Livro dos Espíritos) LE: Índice Pedro Vieira
26/2/2013 Medo da morte; porque os espíritas não temem a morte CI: Parte 1, Cap. II Neusa Tamaio

EDUCAÇÃO ESPÍRITA INFANTOJUVENIL - 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

(Em recesso - retorno em 02/03/2013)

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.

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.



ESTUDO ANALISA ATIVIDADE CEREBRAL 
DE MÉDIUNS NA PSICOGRAFIA

Espirit ismo na mídia

(Reportagem de Julieta Magalhães, da Assessoria de Comunicação do Instituto de Psiquiatria da USP, publicada na Agência USP de Notícias, em 21/11/2012)

Uma pesquisa mundial envolvendo neuroimagem anali-
sou o fluxo sanguíneo cerebral de médiuns brasileiros du-
rante a prática da psicografia (em que “um espírito escreve 
através da mão do médium”). O estudo revelou resultados 
intrigantes quanto à menor atividade cerebral durante o 
estado dissociativo mediúnico e concomitante geração de 
complexos conteúdos escritos.

O trabalho foi realizado por pesquisadores do Instituto de 
Psiquiatria (IPq) do Hospital das Clínicas (HC) da Faculda-
de de Medicina da USP (FMUSP), da Universidade Federal 
de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais, da Universidade 
da Pensilvânia e da Universidade Thomas Jefferson, ambas 
nos Estados Unidos.

A pesquisa Neuroimagem 
durante o estado de transe: 
uma contribuição ao estudo 
da dissociação foi publica-
da no dia 16 de novembro 
na PLOS ONE, renomado 
periódico científico de aces-
so público gratuito. O artigo 
está disponível na Internet.  
O estudo envolveu dez mé-
diuns brasileiros com 15 a 47 
anos de experiência mediú-
nica e aproximadamente 18 
psicografias por mês, destros 
e com plena saúde mental.

Os participantes recebe-
ram um marcador radioativo 
para captar a atividade cere-
bral durante a escrita normal 
e durante a prática da psicografia em estado de transe. Os 
médiuns foram escaneados usando SPECT (tomografia 
computadorizada com emissão de fóton único) para desta-
car as áreas do cérebro que são ativas e inativas durante as 
respectivas tarefas.

Os pesquisadores observaram que, durante a psicografia, 
os médiuns experientes apresentaram níveis mais baixos de 
atividade nas áreas do cérebro associadas ao planejamento, 
raciocínio, geração de linguagem e solução de problemas 
(hipocampo esquerdo/sistema límbico, giro temporal supe-
rior direito e as regiões do lobo frontal do cingulado ante-
rior esquerdo e giro direito precentral) em relação à escrita 
normal (sem transe mediúnico).

Os autores consideram que as áreas hipoativadas possi-
velmente refletiram a ausência de consciência durante a psi-
cografia. Os médiuns menos experientes mostraram o opos-
to: aumento do fluxo sanguíneo cerebral nas mesmas áreas 
cerebrais durante a psicografia em comparação à escrita 

normal. A diferença foi significativa em comparação com os 
psicógrafos experientes. Este achado pode estar relaciona-
do com a tentativa mais esforçada dos menos experientes na 
prática da psicografia.

As amostras de escrita produzidas foram analisadas e ve-
rificou-se que os textos psicografados foram mais complexos 
que os conteúdos produzidos no estado normal de vigília. 
Os conteúdos gerados durante as psicografias envolveram 
princípios éticos e espirituais e a importância da união en-
tre ciência e espiritualidade. Em particular, os médiuns mais 
experientes apresentaram escores significativamente mais 
elevados de complexidade, o que normalmente exigiria mais 

atividade nos lobos frontais e 
temporais, e este não foi o caso. 
As áreas relacionadas ao planeja-
mento mostraram menor ativida-
de.

Várias hipóteses foram consi-
deradas, uma delas é que como a 
atividade do lobo frontal diminui, 
as áreas do cérebro relacionadas 
à criatividade estão mais desini-
bidas (o que ocorre com o uso de 
álcool ou de drogas). De uma ma-
neira semelhante, o desempenho 
da meditação e da improvisação 
musical estão associados com 
níveis mais baixos de ativida-
de cerebral, que pode favorecer 
o relaxamento e a criatividade 
respectivamente. Porém, é im-
portante notar que o consumo de 

álcool ou drogas, a meditação e a improvisação musical são 
estados bastante peculiares e distintos da psicografia. Portan-
to, não comparáveis diretamente com a expressão literária 
mediúnica. Os médiuns referem que “a autoria dos textos 
psicografados foi dos espíritos comunicantes e não pode ser 
atribuída a seus próprios cérebros”, sendo assim esta hipóte-
se plausível.

Segundo o primeiro autor do estudo, o psicólogo clínico 
e pesquisador do Programa Saúde, Espiritualidade e Reli-
giosidade do IPq, Julio Peres, embora o motivo exato dos 
presentes resultados não seja conclusivo neste momento, 
esta primeira avaliação neurocientífica fornece dados inte-
ressantes sobre estados dissociativos mediúnicos alinhados à 
compreensão da mente e sua relação com o cérebro, e estes 
achados merecem futuras investigações, tanto em termos de 
replicação e hipóteses explicativas. Peres é doutor em Neu-
rociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia (IP) 
da USP.
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