
Palestra do autor Sérgio Aleixo em 2003

CONHEÇA 
O CRISTÓFILOS

As exposições públicas são importantes serviços 
oferecidos pelas instituições espíritas a seus 

frequentadores, com o desafio de serem, ao mesmo 
tempo, instrutivas e consoladoras, além de atenderem 
satisfatoriamente dos neófitos aos trabalhadores mais 
experimentados.

Na Casa dos Cristófilos, as palestras, ademais, são 
vistas como ótimas portas de entrada para os grupos 
de estudo e trabalho, onde o conhecimento pode ser 
aprofundado e colocado em prática. 

Buscando uma construção de médio prazo e como 
forma de engendrar o estudo das Obras Básicas, os 
temas seguem a ordem pedagógico-didática de O Li-
vro dos Espíritos e abordam questões da vida cotidia-
na, estimulando a reflexão moral.

Expositores convidados são trazidos a cada 3 me-
ses em todas as sessões e a intervisitação entre pales-
trantes de diferentes dias é estimulada para alinhar 
visões e entendimentos doutrinários, contribuindo 
para a unidade da Casa.

Mas é só pela continuidade e persistência que se 
consegue extrair desses encontros o verdadeiro en-
sino espírita e formar com o grupo laços fortes de 
companheirismo e convivência. Participe!

CENTRO ESPÍRITA CRISTÓFILOS  -  Fundado em 1904
R. Mart ins Ferreira, 57 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 2539-0978 
E-mail :  contato@cristof i los.org.br
Home-page: http:/ /www.cristof i los.org.br
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CAMPANHA BIMESTRAL
A Casa Espírita é de todos nós. Ajude a 
mantê-la limpa e em ordem.

Assim falou Allan Kardec
“Indo ver-vos, uma coisa 
desejo: é que não haja 
banquete, e isto por vá-
rios motivos. Não que-
ro que minha visita seja 
ocasião para despesas 
que poderiam impedir 
a presença de alguns e 
privar-me do prazer de 
ver todos reunidos. (...) 
O dinheiro que isto cus-

taria será mais bem empregado em auxílio aos 
que, mais tarde, dele necessitarão. (...) Não vou 
a Lyon para me exibir, nem para receber home-
nagens, mas para conversar convosco, consolar 
os aflitos, encorajar os fracos, ajudar-vos com os 
meus conselhos naquilo que estiver em meu po-
der fazê-lo.” (RE: set/1862, “Resposta ao convite 
dos espíritas de Lyon e de Bordeaux”)

Exposições Públicas

1

E v e n t o s
 » Dia da Saudade (sessão solene)

Palestra pública sobre a Vida e a Morte segundo o 
Espiritismo. Divulgue!

Data: 2/11 (Finados), quarta-feira, de 15h a 16:30h

 » Comemorações de Natal

Bazar: 9/12, sexta-feira, de 10h a 17h
Confraternização: 18/12, domingo, a partir de 15h



Programação Cristófilos

O MEDIANEIRO - SEXTO BIMESTRE  2011 2

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.

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, visando à aplicação diária das consequências morais do Espiritismo.
Data Dia Tema Referências Expositor(a)

31/10/2011 Segunda
Penas e Gozos Terrestres: desgosto da vida, suicídio LE: Parte 4, Cap. 1, tópico 6; ESE: Cap. XXVIII, itens 

71-72; CI: Parte 2, Cap. V

Benedito Torres
3/11/2011 Quinta Carlos Guimarães
5/11/2011 Sábado Rosa Martins
6/11/2011 Domingo Filhos ESE: Cap. XIV; “Família e Espiritismo” (U.S.E.) Neusa Tamaio
7/11/2011 Segunda

Penas e Gozos Futuros: o nada e a vida futura LE: Parte 4, Cap. 2, tópicos 1-2; CI: Parte 1, Cap. I
Ana Beatriz Fernandes

10/11/2011 Quinta Jacilene Vianna
12/11/2011 Sábado Ana Beatriz Fernandes
14/11/2011 Segunda

Penas e Gozos Futuros: natureza das penas e gozos 
futuros LE: Parte 4, Cap. 2, tópicos 4-5

Luís Carlos Bernal
17/11/2011 Quinta Luís Carlos Bernal
19/11/2011 Sábado Luís Carlos Bernal
21/11/2011 Segunda

Penas e Gozos Futuros: expiação e arrependimento LE: Parte 4, Cap. 2, tópico 6; CI: Parte 2, Cap. VIII
Neusa Tamaio

24/11/2011 Quinta Neusa Tamaio
26/11/2011 Sábado Neusa Tamaio
28/11/2011 Segunda

Penas e Gozos Futuros: duração das penas futuras. 
Céu, inferno e purgatório

LE: Parte 4, Cap. 2, tópicos 3 e 7-9; CI: Parte 1, Cap. 
IV a VI

Vera Lannes
1/12/2011 Quinta Alvina Helena Gomes
3/12/2011 Sábado Rosa Martins
4/12/2011 Domingo (Comemoração de Natal) (N/A) Paulo Cruz
5/12/2011 Segunda

As penas futuras segundo o Espiritismo CI: Parte 1, Cap. VII
Valéria Guimarães

8/12/2011 Quinta Valéria Guimarães
10/12/2011 Sábado Wilson Ribeiro
12/12/2011 Segunda

Tema Extra: as parábolas de Jesus Parábolas de Jesus
Luís Martins

15/12/2011 Quinta Sonia Maria Marques
17/12/2011 Sábado Luís Martins
19/12/2011 Segunda

Tema Extra: quando você conheceu Jesus? (Biografia complementar)
Ondina Magalhães

22/12/2011 Quinta Ondina Magalhães
24/12/2011 Sábado (Não haverá reunião) (Não haverá reunião) (Não haverá reunião)
26/12/2011 Segunda

Tema Extra: Jesus e a atualidade (Biografia complementar)
Maria Aparecida Andrade

29/12/2011 Quinta Maria Aparecida Andrade
31/12/2011 Sábado (Não haverá reunião) (Não haverá reunião) (Não haverá reunião)

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.



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 2011

O MEDIANEIRO - SEXTO BIMESTRE  2011 3

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.

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 4 aos domingos) e a juventude (sábados), com temas adaptados às faixas etárias.
Data Dia Tema Referências

5/11/2011 Sábado Percepções, sensações e sofrimentos dos Espíritos LE: Parte 2, Cap. VI, itens 237-256
6/11/2011 Domingo Trabalho, instrumento de progresso Educação do Ser Integral, Vol. 6 (MA 09); LE: Parte 3, Cap. III

12/11/2011 Sábado Pelas suas obras é que se reconhece o cristão ESE: Cap. XVIII, item 16
19/11/2011 Sábado Jesus LE: Parte 3, Cap. I, item 625; ESE: Cap. II, item 4
26/11/2011 Sábado Apresentação de peça teatral / (Aniversariantes de out/nov/dez) (N/A)
3/12/2011 Sábado (Recesso - Retorno em 03/03/2012) (N/A)
4/12/2011 Domingo (Comemoração de Natal) (N/A)

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

5/11/2011
Anjos guardiães. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos LE: itens 489-521; ESE: Cap. XXVIII, item 11; RE: 

jan/1859 - “Os anjos guardiães” Laura Guimarães12/11/2011
19/11/2011
26/11/2011 (Avaliação do ano de 2011) (N/A) (N/A)
3/12/2011 (Recesso - Retorno em 03/03/2012) (N/A) (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)
1/11/2011 A providência e a visão de Deus GE: Cap. II, itens 21-37 Pedro Vieira
8/11/2011 Conhecimento do princípio das coisas LE: itens 17-20 Pedro Vieira

15/11/2011 Princípios gerais do Universo: Deus, espírito e matéria LE: itens 21-28 Pedro Vieira
22/11/2011 Propriedades da matéria LE: itens 29-34; GE: Cap. VI, itens 1-11 Pedro Vieira
29/11/2011 O espaço universal e a criação do Universo LE: itens 35-38; GE: Cap. VI, itens 12-19 Pedro Vieira
6/12/2011 Formação dos mundos LE: itens 39-42; GE: Cap. VI, itens 20-23; 48-52 Pedro Vieira

13/12/2011 Geração espontânea e teoria a evolução de Charles Darwin GE: Cap. X, itens 20-23; GE: Cap. XI, itens 15-16 Neusa Tamaio
20/12/2011 Formação dos seres vivos LE: itens 43-49; GE: Cap. X, itens 1-15 Neusa Tamaio
27/12/2011 (Não haverá reunião - Retorno em 03/01/2012) (N/A) (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: 06/11/2011 e 04/12/2011



I N V E S T I G A Ç Ã O  P A R A N O R M A L
Espirit ismo na mídia

(Reportagem de Wilson Aquino publicada na revista Isto É de setembro de 2011, edição 2183)

Cinco botes com sonar, dois robôs submarinos, na-
vios sondas e helicópteros. O governo do Chile usa o 
que há de mais moderno na tentativa de encontrar os 
corpos de 14 das 21 vítimas de um acidente aéreo que 
ocorreu no dia 2 de setembro e comoveu o país. En-
tretanto, o que mais chamou a atenção do mundo na 
operação de resgate não foram os recursos tecnológicos 
empregados na missão, mas a presença de uma para-
normal no comando das buscas. A vidente que se tor-
nou a esperança dos chilenos se chama Carmen Diaz e, 
desde o começo da operação, permanece numa fragata 
da Marinha ao lado dos militares, participando, inclusi-
ve, das reuniões de comando. Para quem imaginava que 
paranormais só colaboravam na elucidação de crimes 
nas séries de tevê, como “Medium” e “The Mentalist”, 
a aparição da vidente impressionou. Essa ação de para-
normais em investigações é, no entanto, mais frequente 
do que se imagina.

Nos Estados Unidos, o FBI não abre mão dos pode-
res da psicóloga e doutora em parapsicologia pela Uni-
versidade de Berkeley Sally Headding quando se vê às 
voltas com casos que desafiam a lógica e a razão. Ela 
própria, no entanto, faz um alerta: “Em casos de grande 
repercussão, surgem falsos médiuns que se apresentam 
à polícia.” O radies-
tesista brasileiro 
Dirceu Galhardi diz 
que as autoridades 
de países europeus 
também costumam 
recorrer aos sensi-
tivos. “No Brasil é 
que não temos essa 
cultura. Mais por 
vergonha do que por 
ceticismo”, explica 
Galhardi, que ga-
rante ter descoberto 

o paradeiro de várias 
pessoas por meio de 
um pêndulo.

Esta não é a primeira 
vez que a vidente chi-
lena colabora com as 
autoridades de seu país. 
Em 2005, ela orientou 
o resgate dos corpos 
de 44 soldados que se 
perderam na Cordi-
lheira dos Andes. Em 
2010, também ajudou a 
identificar o ponto exa-
to onde estavam os 33 
mineiros soterrados no 
desabamento de uma 
mina no deserto do 
Atacama. O ministro da 
Defesa chileno, Andrés 
Allamand, confirmou a presença de Carmen no comando da 
operação. “Esta pessoa prestou informações consistentes que 
nós, mais tarde, viemos a confirmar”, revelou. A paranormal 
disse que teve uma visão do acidente e garantiu que há três 
corpos na aeronave. Também desenhou um esboço do mapa 
da área onde o avião supostamente caiu.
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A sensitiva em questão pode estar se utilizando de diversos 
meios para obter os dados e só uma observação mais atenta 
permitiria perscrutar sua causa exata.

Caso possua, por si só, Espírito encarnado, uma capacida-
de sensitiva, trata-se de uma potência anímica denominada 
pela Doutrina Espírita de psicometria (proximidade ou conta-
to físico) ou clarividência (visão à distância).

Outra hipótese é Carmen ser, no sentido estrito, médium, 
isto é, seja capaz de receber diretamente a influência dos de-

sencarnados, que a pode-
riam guiar para os resga-
tes dos próprios corpos.

O reconhecimento das 
capacidades medianími-
cas por organizações e 
governos é um importan-
te indicativo que tende a 
despertar a curiosidade e 
o interesse científico no 
conhecimento de nossa 
própria essência espiritu-
al e da influência dos Es-
píritos em nossas vidas.

Comentário espírita

Governo do Chile recorre a médium para tentar encontrar vítimas de acidente aéreo. 
E não está sozinho: até o FBI lança mão do trabalho de videntes


