
Tudo caminha e se encaminha de forma dinâ-
mica dentro da temporalidade terrena e da 

quase intemporalidade do mundo desencarnado.
Dentro deste dinamismo por excelência, somos 

colocados diante de situações novas, que exigem 
comprometimento de alguns e benevolência com-
prometedora de outros sem, contudo, ser necessá-
rio agraciar de forma diferenciada esses ou aque-
les que se comprometem ou que se apresentam 
como benevolentes comprometedores.

Dentro desta premissa, me apresentei como 
candidato à Diretoria de Assuntos Doutrinários 
da Casa dos Cristófilos, juntando-me aos candi-
datos Vera Stuckert - Presidente, Lourdes Valéria 
Fernandes – Diretora Administrativa e Sebastião 
Carlos Miguel – Diretor Social, para a gestão do 
triênio 2013/2016. Conto, certamente, com a be-
nevolência comprometedora daqueles que já atu-
am na Casa e dos que querem atuar.

Compreendo que a Doutrina Espírita se apoia 
em determinados princípios básicos e fundamen-
tais e que, estes, por si, se apoiam em conceitos 
específicos que carecem de compreensão clara 
para que possamos usufruir da grande consolação 
embutida em seus ensinamentos.

Vivemos neste Orbe, que, por enquanto, se 
caracteriza pelas provas e expiações e, quando 
as expiações nos atormentam, temos de sentir o 
outro lado, que equilibra essas aflições, que pode 
nos consolar livrando a Criação da negativa visão 
vingadora.

Diante disso, faço algumas reflexões sobre a 
necessidade de entendermos o mundo material 
em que, temporariamente, vivemos, em um artigo 
no final desta edição de O MEDIANEIRO.
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CAMPANHA BIMESTRAL
A Casa dos Cristófilos somos nós. Ajude a 
receber a todos com atenção, alegria e res-
peito. Gentileza na Casa Espírita: o casa-
mento perfeito.

Assim falou Allan Kardec
“Ultimamente vimos 
uma seita tentar se for-
mar, arvorando como 
bandeira a negação 
da prece. Acolhida ini-
cialmente por um sen-
timento geral de re-
provação, não vingou. 
(...) Eis agora uma ou-
tra que se ensaia num 
novo terreno. Tem por 
divisa: Nada de comu-
nicações dos Espíritos. 
(...) Esta doutrina tem 
chance de prevalecer? 

Como dissemos, as comunicações dos Espíritos fun-
damentaram o Espiritismo. Repeli-las, depois de 
havê-las aclamado, é querer solapar o Espiritismo 
pela base, tirar-lhe o alicerce. Tal não pode ser o 
pensamento dos espíritas sérios e devotados, porque 
seria absolutamente como o que se dissesse cristão 
negando o valor dos ensinamentos do Cristo, sob o 
pretexto de que sua moral é idêntica à de Platão. É 
nessas comunicações que os espíritas encontraram 
a alegria, a consolação, a esperança. É por elas que 
compreenderam a necessidade do bem, da resigna-
ção, da submissão à vontade de Deus; é por elas que 
suportam com coragem as vicissitudes da vida; por 
elas que não há mais separação real entre eles e os 
objetos de suas mais ternas afeições.” (Revista Espí-
rita, abril de1866 - “O Espiritismo sem os Espíritos”)

O CEC tem nova gestão
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Milton Marques



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 - Responsável: Rosa Martins / Obs.: Deve ser feito prévio agendamento após exposição pública
Quintas-feiras, das 15:30h às 16:30h - Responsável: Ondina Magalhães / Obs.: Deve ser feito prévio agendamento após exposição pública

Sábados, das 19:00h às 20:00h - Responsável: Ana Beatriz Fernandes
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)
29/4/2013 Segunda

(Tema livre - expositor convidado) (Tema livre)
(Expositor convidado)

2/5/2013 Quinta (Expositor convidado)
4/5/2013 Sábado (Expositor convidado)
5/5/2013 Domingo A realeza de Jesus ESE: Cap. II, Item 4 Hirceu Genú
6/5/2013 Segunda

Missões e ocupações dos Espíritos LE: Parte 2, Cap. X
Amâncio dos Santos

9/5/2013 Quinta Valéria Guimarães
11/5/2013 Sábado Amâncio dos Santos
13/5/2013 Segunda

“Honrai vosso pai e vossa mãe” ESE: Cap. XIV
Benedito Torres

16/5/2013 Quinta Alvina Gomes
18/5/2013 Sábado Ana Beatriz Fernandes
20/5/2013 Segunda

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

23/5/2013 Quinta Sônia Marques
25/5/2013 Sábado Luís Martins
27/5/2013 Segunda

Tema extra: O livro “Evangelho segundo o 
Espiritismo”: histórico, estrutura, objetivo ESE: Capa e Índice

Luiz Carlos Bernal
30/5/2013 Quinta (Não haverá reunião)
1/6/2013 Sábado Luiz Carlos Bernal
2/6/2013 Domingo Destino da Terra - causas das misérias humanas ESE: Cap. III, itens 5 e 6 Wilson Ribeiro
3/6/2013 Segunda

Lei Divina ou Natural LE: Parte 3, Cap. I, tópicos 1, 2 e 4 
Vera Lannes

6/6/2013 Quinta Jacilene Mesquita
8/6/2013 Sábado Maria Angélica Gares

10/6/2013 Segunda
“Não vim destruir a Lei” ESE: Cap. I; GE: Cap. I

Wilson Ribeiro
13/6/2013 Quinta Ondina Magalhães
15/6/2013 Sábado Neusa Tamaio
17/6/2013 Segunda

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

Sandra Mara
20/6/2013 Quinta Vera Cabana
22/6/2013 Sábado Paulo Cruz
24/6/2013 Segunda

(Tema livre - expositor convidado) (Tema livre)
Domingos Machado

27/6/2013 Quinta Rômulo Marconi
29/6/2013 Sábado (Expositor convidado)



Maio e Junho de 2013
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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)

4/5/2013 Lei de liberdade: fatalidade LE: Parte 3, Cap. X, itens 860 a 867; 
ESE: Cap. XIX, itens 11-12 Carlos e Valéria Guimarães

11/5/2013 Lei de liberdade: conhecimento do futuro. 
Resumo teórico do móvel das ações do homem

LE: Parte 3, Cap. XI, itens 868-872; 
CI: Parte 1, Cap. VIII, item 5 Carlos e Valéria Guimarães

18/5/2013  Lei de justiça, amor e caridade: justiça e direitos naturais. Direito 
de propriedade. Roubo

LE: Parte 3, Cap. XI, itens 873-885; 
ESE: Cap. XVI, itens 9-15 Carlos e Valéria Guimarães

25/5/2013 Lei de justiça, amor e caridade: caridade e amor ao próximo. 
Amor materno e filial

LE: Parte 3, Cap. XI, itens 886-892; 
ESE: Cap. XI, itens 1-4 Carlos e Valéria Guimarães

1/6/2013 Perfeição moral: as virtudes e os vícios LE: Parte 3, Cap. XII, itens 893-906; 
ESE: Cap. XI, item 13; ESE: Cap. XVII, item 8 Carlos e Valéria Guimarães

8/6/2013 Perfeição moral: as paixões LE: Parte 3, Cap. XII, itens 907-912; 
ESE: Cap. XII, itens 1-4 Carlos e Valéria Guimarães

15/6/2013 Perfeição moral: o egoísmo LE: Parte 3, Cap. XII, itens 913-917; 
ESE: Cap. XI, itens 11-12 Carlos e Valéria Guimarães

22/6/2013 Perfeição moral: caracteres do homem de bem. 
Conhecimento de si mesmo

LE: Parte 3, Cap. XII, itens 918-919; 
ESE: Cap. XVII, itens 1-4 Carlos e Valéria Guimarães

29/6/2013 Penas e gozos terrestres: felicidade e Infelicidade relativas LE: Parte 4, Cap. I, itens 920-933; 
ESE: Cap. V, itens 23-24 Carlos e Valéria Guimarães

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

Data Tema Referências Expositor(a)
7/5/2013 Honrai vosso pai e vossa mãe ESE: Cap. XIV Paula Borges

14/5/2013 Semelhanças físicas e morais LE: itens 207-217; RE: julho de 1862 -  
“Hereditariedade moral” Sergio Bocardo

21/5/2013 Ideias inatas LE: itens 218-221 Ana Ines Bocardo
28/5/2013

Considerações sobre a pluralidade das existências LE: item 222 Pedro Vieira4/6/2013
11/6/2013
18/6/2013 Espíritos errantes LE: itens 223-233 Elis Vieira
25/6/2013 Mundos transitórios LE: itens 234-236 Neusa Tamaio

Turma 3 (a ser iniciada em 2014)
Sábados, das 16:00h às 17:30h - Responsáveis: (A definir) / Site: http://www.amigosdocristo.espiritismo.net/estudo-le

Programe-se para estudar a Doutrina Espírita: em 01/03/2014 se inicia mais uma 
turma do Estudo Sistemático de O Livro dos Espíritos

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

Sábados, das 18:00h às 19:45h - 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

4/5/2013 Sábado Influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida LE: Parte 2, Cap. IX, itens 525-535
5/5/2013 Domingo Valor da Prece Educação do Ser Integral Vol. 8; ESE: Cap. XXVI e XXVII

11/5/2013 Sábado “Meu Reino não é deste mundo” - a vida futura ESE: Cap. II, itens 1-3
18/5/2013 Sábado “Meu Reino não é deste mundo” - a vida futura ESE: Cap. II, itens 4-7

25/5/2013 Sábado Ação dos Espíritos nos Fenômenos da Natureza / 
(Aniversariantes de abril e maio) LE: Parte 2, Cap. IX, itens 536-540

1/6/2013 Sábado “Há muitas moradas na casa de meu Pai” ESE: Cap. III, itens 1 a 7
2/6/2013 Domingo Evolução do princípio religioso Educação do Ser Integral Vol. 8; ESE: Cap. I; GE: Cap. I
8/6/2013 Sábado “Há muitas moradas na casa de meu Pai” ESE: Cap. III, itens 8 a 19

15/6/2013 Sábado Os Espíritos durante os combates LE: Parte 2, Cap. IX, itens 541-548
22/6/2013 Sábado

“Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo” ESE: Cap. IV, itens 1 a 17
29/6/2013 Sábado



MATÉRIA ... MATÉRIA ... MATÉRIA

Artigo espírita

Milton Marques

A matéria, propriamente dita, da forma como a conhe-
cemos, nos seus diversos estados físicos: sólido, líquido 
e gasoso, constitui elemento fundamental no exercício da 
vida encarnada. Temos um corpo físico puramente materia-
lizado que nos ajuda a suportar as vibrações desse mundo 
conturbado.

Essa mesma matéria nos 
é apresentada, muitas ve-
zes, como elemento pejo-
rativo. Basta observar que 
uma pessoa materialista é 
aquela que tem valor sus-
peitoso, não digno de figu-
rar nos conjuntos dos puros 
de espírito ou mesmo junto 
dos defensores da necessi-
dade do desvencilhamento 
da materialidade de cada 
um. Costumamos dizer 
que, à medida que abdica-
mos das questões materiais 
e passamos a nos preocupar com as questões espirituais, 
é sinal positivo de nossa mudança moral, de conquista de 
novo degrau na escala evolutiva. Será que a abdicação da 
matéria, como se ela fosse esse elemento pernicioso, nefas-
to, comprometedor, é realmente a ótica da Doutrina Espí-
rita? Será a matéria a responsável pelos desatinos de nós, 
encarnados, neste mundo de provas e expiações?

Existe uma Lei Natural, que não figura nas Leis Mosai-
cas, mas que está na consciência de cada um, que é a Lei 
de Conservação. Conservação de quê? Nós nos defende-
mos, acima de tudo, de qualquer agressão que possa acon-
tecer contra nosso corpo; é instintivo, é natural, isso existe, 
queiramos ou não, em nós. Temos em mente que é preciso 
sempre conservar íntegro nosso corpo, pois dentro da cons-
tituição humana ele é parte integrante, temporária, de um 
complexo sistema mental inteligente. Neste sistema figu-
ram o Espírito e seu elemento conector com o corpo físico, 
chamado perispírito.

Sendo a Lei de Conservação natural, de Deus, ela iden-
tifica a importância do mundo material, esse mundo que é 
formada pelos mesmos elementos de nosso corpo físico. 
Conforme os desígnios da Criação, cabe ao homem, por 
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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: 05/05/2013 e 02/06/2013

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

direito, utilizar o mundo material, pois é neste que ele exer-
cita o aprendizado teórico do mundo espiritual. No estágio 
evolutivo em que nos encontramos, a matéria é que permite 
o nosso desenvolvimento. A própria beleza do mundo mate-
rial é que nos ajuda a suportar a estada encarnada na Terra, 

que faz com que nunca quei-
ramos morrer, para não ter 
de deixar essas maravilhas.

A matéria, então, é mui-
to importante para o nosso 
crescimento, ela nos tenta a 
sermos seus donos eternos, 
e essa tentação faz parte do 
processo da identificação 
homem-matéria. A tentação 
que a matéria exerce sobre 
o homem é tão forte e ne-
cessária, que pode se trans-
formar em puro fascínio do-
entio que o leva a atitudes 
sui generis, não dignas, em 

detrimento do que ele realmente é: Espírito. Uma necessi-
dade benéfica, que está aí para auxiliá-lo, transforma-se em 
algoz de fato.

Não podemos esquecer que o homem, uma vez consti-
tuído de Espírito-matéria, tem um destino claro: a evolu-
ção. A aproximação com o Criador. A matéria possibilita 
a conquista desse destino. Cabe ao homem, por meio de 
seu livre-arbítrio, um instrumento importantíssimo de seu 
processo evolutivo, avaliar a forma do uso dos bens mate-
riais, incluindo seu corpo físico, para que não seja pego de 
surpresa por outro elemento que norteia a evolução, é a Lei 
de Causa e Efeito. Essa Lei é o grande elemento fiscaliza-
dor que dá ao homem a chance da redenção. Ela permite 
que seja restabelecido o equilíbrio decorrente de atitudes 
que agridem a consciência humana, no exercício do livre-
-arbítrio.

Na Casa dos Cristófilos, por meio do Pentateuco or-
ganizado por Allan Kardec e seus desdobramentos, temos 
a grande possibilidade de caminharmos dentro de novos 
paradigmas, que nos consolam e nos animam de forma 
permanente, mesmo em um mundo como este em que vi-
vemos.


