
O  Grupo de Estudos e Pesquisas Espirituais Cris-
tófilos começou a se reunir no CEC depois de 

haver recebido da direção encarnada e espiritual, 
em junho de 2002, autorização para a montagem de 
um laboratório em suas dependências. A exemplo 
de Allan Kardec, o grupo buscou estabelecer, desde 
logo, contato com os responsáveis espirituais pelo 
trabalho através de reuniões instrutivas privativas e 
do Mundo Espiritual recebeu, de pronto, a primeira 
orientação: iniciar pelos estudos.

Uma vasta pesquisa bibliográfica, em livros nacio-
nais e estrangeiros, sobre o assunto, foi conduzida. 
Protocolos de pesquisa, metodologias e resultados 
foram comparados para que servissem de base para, 
de um lado, a montagem de seminários sobre o tema 
dentro e fora dos Cristófilos, e, de outro, o início das 
próprias reuniões experimentais no GEPEC.

Os primeiros experimentos foram acompanhados 
de perto pelos pesquisadores do Plano Espiritual e re-
alizados buscando a obtenção de vozes por gravação 
em fita cassete, depois com o uso de bolha (mistura 
de fonemas) e com ruído branco de rádio. Esta pri-
meira fase não trouxe senão resultados tímidos, mas 
foi fundamental para a estruturação do grupo.
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CAMPANHA BIMESTRAL
Contribua para o bom andamento dos tra-
balhos na Casa dos Cristófilos. Programe-
-se para entrar nas exposições públicas no 
mínimo dez minutos antes de seu início. 
Seja pontual. Todos têm a ganhar.

Assim falou Allan Kardec
“Como todas as 
grandes ideias 
que revoluciona-
ram o mundo, o 
Espiritismo não 
despontou de sú-
bito; germinou em 
mais de um cére-
bro, mostrou-se 
aqui e ali, pouco a 
pouco, como que 
para habituar os 
homens à ideia. 
Uma brusca apa-
rição completa 
teria encontrado 
uma resistência 
muita viva: teria 
deslumbrado sem 
convencer. (...) 
Quando esta filo-
sofia apareceu, 

quem teria dito que em poucos anos ela daria a 
volta ao mundo e conquistaria milhões de adep-
tos? Hoje, quem poderia afirmar que ela disse a 
última palavra? Por certo que não o disse, por-
quanto, embora as bases fundamentais já este-
jam estabelecidas, ainda há muitos detalhes a 
elucidar e que virão a seu tempo.” (RE: ago/1863)

O GEPEC (Parte 2)
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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)
29/10/2012 Segunda

Percepções, sensações e  
sofrimentos dos Espíritos

LE: Parte 2, Cap. VI, Tópicos 3-4; ESE: Cap. II, item 
8; CI: Parte 2; GE: Cap. XIV

Benedito Torres
1/11/2012 Quinta Ondina Magalhães
3/11/2012 Sábado Luís Carlos Bernal
5/11/2012 Segunda

“Bem-aventurados os aflitos” ESE: Cap. V
Amâncio Santos

8/11/2012 Quinta Alvina Helena Gomes
10/11/2012 Sábado Maria Bellar
11/11/2012 Domingo Atividade externa - não haverá exposição
12/11/2012 Segunda

Os Espíritos, a música e a Natureza LE: Parte 2, Cap. VI, itens 251-252; OP: Parte 2, 
“Música espírita” (dissertações de Rossini)

Ana Beatriz Fernandes
15/11/2012 Quinta Sonia Marques
17/11/2012 Sábado Ana Beatriz Fernandes
19/11/2012 Segunda

Escolha das provas em uma nova encarnação LE: Parte 2, Cap. VI, tópico 5
Domingos Machado

22/11/2012 Quinta Vera Cabana
24/11/2012 Sábado Hirceu Genú
26/11/2012 Segunda

“Bem-aventurados os que têm puro o coração” ESE: Cap. VIII
Luís Martins

29/11/2012 Quinta Romulo Marconi
1/12/2012 Sábado Luís Martins
3/12/2012 Segunda

Relações simpáticas e antipáticas entre os Espíritos. 
Almas gêmeas

LE: Parte 2, Cap. VI, Tópico 6-7; LE: Parte 2, Cap. 
VII, Tópico 7; RE: mai/1858 - “Metades eternas”

Wilson Ribeiro
6/12/2012 Quinta Ondina Magalhães
8/12/2012 Sábado Wilson Ribeiro
9/12/2012 Domingo Comemoração de Natal - não haverá exposição

10/12/2012 Segunda
“Amai os vossos inimigos” ESE: Cap. XII

Sandra Mara
13/12/2012 Quinta Orlando Silva
15/12/2012 Sábado Neusa Tamaio
17/12/2012 Segunda

Recordação da existência corporal. Funerais
LE: Parte 2, Cap. VI, Tópicos 8-9; CI: Parte 2; 

RE: dez/1858 - “Um Espírito nos funerais de seu 
corpo”

Vera Lannes
20/12/2012 Quinta Sérgio Daemon
22/12/2012 Sábado Paulo Cruz
24/12/2012 Segunda

(Não haverá reunião)
27/12/2012 Quinta
29/12/2012 Sábado Interativo: dúvidas sobre a Doutrina Espírita ESE: Cap. VI Pedro Vieira
31/12/2012 Segunda (Não haverá reunião)



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

Novembro e Dezembro de 2012

O MEDIANEIRO - SEXTO BIMESTRE 2012 3

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)
3/11/2012 Lei do trabalho LE: itens 675-685 Carlos/Valéria Guimarães

10/11/2012 Lei de reprodução: população do globo, sucessão e aperfeiçoa-
mento da raça humana LE: itens 686-692 Carlos/Valéria Guimarães

17/11/2012 Lei de reprodução: obstáculos à reprodução e poligamia LE: itens 693-701 Carlos/Valéria Guimarães
24/11/2012 Lei de conservação: instinto e meios de conservação LE: itens 702-710 Carlos/Valéria Guimarães
1/12/2012 (Revisão do ano de 2012) (N/A) (N/A)
8/12/2012 (Avaliação do ano de 2012) (N/A) (N/A)

15/12/2012 (Recesso - Retorno em 22/02/2013)
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)

6/11/2012 A alma após a morte LE: itens 149-153 Amâncio dos Santos
13/11/2012 Separação da alma e do corpo LE: itens 154-162; CI: Parte 2, Cap. I Neusa Tamaio
20/11/2012 Perturbação espiritual LE: itens 163-165 Elis Vieira
27/11/2012 (Revisão do ano de 2012) (N/A) (N/A)
3/12/2012 (Avaliação do ano de 2012) (N/A) (N/A)

11/12/2012 (Recesso - Retorno em 19/02/2013)

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

3/11/2012 Sábado (Tema livre) (Tema livre)
4/11/2012 Domingo A justiça divina Educação do Ser Integral Vol. 8; LE: Parte 1, Cap. I; GE: Cap. II

10/11/2012 Sábado Dom de curar / Preces pagas ESE: Cap. XXVI, itens 1-4
17/11/2012 Sábado Jesus ESE: Cap. I
24/11/2012 Sábado  Encerramento do ano / (Aniversariantes out-nov-dez) (Tema livre)
2/12/2012 Domingo Comemoração de Natal (N/A)
3/12/2012 Sábado (Recesso - retorno em 02/03/2013) (N/A)

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: 11/11/2012 e 09/12/2012

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!



PAPIRO DO SÉCULO IV SUGERE QUE JESUS FOI CASADO
Espirit ismo na mídia

(Reportagem da Agência EFE publicada no portal G1 em18/09/2012)

Um fragmento de um papiro do século IV, que poderia 
fazer parte de um evangelho apócrifo, menciona em uma 
frase que Jesus tinha uma esposa, o que alimenta a teoria de 
que o messias do cristianismo já esteve casado.

Um estudo publicado nesta terça-feira pela professora 
Karen King da Universidade de Harvard detalha que esse 
fragmento de papiro inclui a frase em copta, a língua dos 
antigos cristãos 
que habitavam o 
Egito: ‘Jesus dis-
se para eles. Mi-
nha esposa ...’.

Para Karen, 
que apresentou 
suas conclusões 
no Congresso In-
ternacional de Es-
tudos Coptas, em 
Roma, este antigo 
papiro “apresenta 
a primeira prova de que alguns dos primeiros cristãos acre-
ditavam que Jesus já esteve casado”.

A tradição cristã afirma que Jsus não se casou, entretan-
to, a responsável pela pesquisa garante que não existe ne-
nhuma evidência histórica que sustente essa afirmação.

O papiro, que possui inscrições em ambas as faces, em-
bora apenas uma delas seja legível, é propriedade de um co-
lecionador anônimo que contatou Karen entre 2010 e 2011 
para investigar o que considerava uma prova de que Jesus 
esteve casado.

As oito linhas visíveis do fragmento de quatro por oito 
centímetros escritas em copta demonstram a divisão de opi-
niões que existia nos primórdios do cristianismo sobre a op-
ção pelo casamento ou pelo celibato.

“Desde o início, os cristãos discordavam se era melhor 
não casar, mas foi apenas mais de um século depois da mor-
te de Jesus que começaram a recorrer à condição matrimo-
nial dele para apoiar suas posições”, garantiu a especialista 
de Harvard, que acredita que o papiro faz parte de um evan-
gelho perdido.

Esse testamento, conhecido pelos pesquisadores como o 
“Evangelho da Esposa de Jesus”, foi provavelmente escrito 
em grego na segunda metade do século II e traduzido poste-
riormente para a língua dos coptas.

Um comunicado da Universidade de Harvard acrescenta 
que especialistas como Roger Bagnell, diretor do Instituto 
para os Estudos do Mundo Antigo, consideram que o frag-
mento analisado é autêntico, de acordo com uma análise do 
material e da escrita.

Os pesquisadores desconhecem a origem exata do papi-
ro, mas acreditam ter vindo do Egito, já que está escrito na 
língua copta utilizada pelos cristãos, nessa região, durante o 

Império Romano e faz parte de um códice.
Segundo Karen, no fragmento analisado, Jesus fala de sua 

mãe e de sua esposa, a uma das quais se refere como “Ma-
ria”. Além disso, os discípulos discutem se Maria é digna e 
Jesus diz: “Ela será capaz de ser minha discípula”.

A pesquisadora reconhece que este fragmento não prova a 
teoria de que Jesus esteve casado com Maria Madalena ou se 

ela foi aceita como 
discípula. Entre-
tanto, afirma que 
o papiro reacende 
o debate existente 
desde a origem do 
cristianismo entre 
aqueles que consi-
deram que as mu-
lheres poderiam 
exercer o sacerdó-
cio e temas como o 
celibato.

Em O Livro dos Espíritos, na questão 695, quando ques-
tionados se “o casamento, isto é, a união permanente de dois 
seres, seria contrário à lei da Natureza”, os Imortais foram 
taxativos em responder que este “é um progresso na marcha 
da Humanidade”. Observando a sociedade da época, não há 
qualquer absurdo histórico nem, do ponto de vista espírita, 
qualquer violação às Leis de Deus em se supor que Jesus 
pudesse ter sido casado. Falamos sempre em hipótese.

Mas qual será a relevância dessa questão? O que muda 
com ela? O professor Allan Kardec foi, como sempre, muito 
feliz quando, na Introdução de O Evangelho segundo o Es-
piritismo, disse que: “as matérias contidas nos Evangelhos 
podem ser divididas em cinco partes: os atos comuns da vida 
do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que servi-
ram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensi-
namento moral. Se as quatro primeiras partes foram objeto 
de controvérsias, a última permaneceu inatacável” e que, por 
isso, foi a única que mereceu análise profunda dos Espíritos, 
sendo as demais, como essa, apenas curiosidades.

Diferente parece ser para comunidades religiosas que, ba-
seadas em uma suposta preferência do Cristo por discípu-
los homens e em seu suposto celibato, criaram tradições que 
relegaram a mulher a um plano secundário na vida social, 
causando e mantendo distorções que só trouxeram ao mundo 
prejuízos, desigualdades e retardamento do progresso. Essas 
agremiações é que devem satisfação à sociedade e a Deus 
sobre seus atos discriminatórios, uma vez que o Cristo, ele 
próprio, o único Sacerdote de Deus, pode ter sido casado e 
designado sua esposa como discípula, em mais um ato edu-
cativo do Mestre no caminho da igualdade e da justiça.
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Comentário espírita


