
Allan Kardec, em Obras Póstumas (“Comissão 
central”), propôs um modelo de administração 

descentralizado, que antecipava em pelo menos cem 
anos as tendências atuais. Segundo o eminente pro-
fessor, a gestão participativa e colaborativa oferece-
ria a rubostez necessária a que os postulados doutri-
nários não adquirissem uma faceta personalista.

Em 2010, com essa proposta, assumiu o Centro 
Espírita Cristófilos a Diretoria Executiva que, em 
maio próximo, se despede de suas funções.

Nos últimos três anos, foi possível constituir fó-
runs de debates em torno de todas as atividades prin-
cipais do CEC, que buscaram avaliar, melhorar e 
sistematizar as suas práticas espíritas, deixando tudo 
absolutamente registrado, rastreável e disponível a 
todos os associados, em prol da transparência total.

Por conta dos muitos eventos (para os quais foi in-
dispensável o trabalho de diversos companheiros), de 
parcerias, do aumento do número de associados con-
tribuintes e também de um trabalho sério de gestão, 
a saúde financeira de nosso Lar prosseguiu suficiente 
para a manutenção do Centro e da CREBEM, com 
aumento de reserva em caixa.

Várias obras de infraestrutura foram realizadas 
para a manutenção do patrimônio físico do Cristófi-
los: reestruturação completa da estrutura hidráulica, 
elétrica, reforma civil completa, pintura integral, etc. 
Ainda outras providências importantes foram toma-
das, como a instalação de novo sistema de áudio e 
vídeo em toda a Casa e a instalação de projetor fixo 
para melhorar a qualidade das apresentações doutri-
nárias.

Os diretores Ondina (presidente), Orlando (ad-
ministrativo), Pedro (doutrinário) e Wilson (social) 
agradecem a Deus a oportunidade de terem servido a 
este abençoado Lar e a todos os cristófilos, encarna-
dos e desencarnados, pela confiança e pelo apoio, e 
desejam que a próxima Diretoria Executiva prossiga, 
melhore e nos ajude a todos a crescer ainda mais.
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CAMPANHA BIMESTRAL
A Casa dos Cristófilos sobrevive da dedicação 
e da colaboração de seus membros. Asso-
cie-se e contribua para sua manutenção e 
seus rumos! Informações na livraria.

Assim falou Allan Kardec
“Excluir as mulheres 
seria injuriar sua ca-
pacidade de julga-
mento, que, seja dito 
sem lisonja, muitas 
vezes leva vantagem 
sobre a de certos ho-
mens e até mesmo 
sobre a de alguns crí-
ticos ilustres. (...) Ali-
ás, não se sabe que os 
Espíritos só têm sexo 
para a encarnação? 
Se a igualdade dos di-
reitos da mulher deve 
ser reconhecida em 
alguma parte, segu-

ramente deve ser entre os espíritas, e a propagação 
do Espiritismo apressará, infalivelmente, a abolição 
dos privilégios que o homem a si mesmo concedeu 
pelo direito do mais forte. O advento do Espiritis-
mo marcará a era da emancipação legal da mulher.” 
(Viagem Espírita em 1862)

Administração da Casa Espírita
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E v e n t o s
 » Pintura mediúnica com o médium Florêncio Anton

   Data: 05/04/2013, sexta-feira, às 19h. Inscrições: livraria

 » Aniversário de 109 anos do Cristófilos
   Data: 01/05/2013, quarta-feira, às 15h
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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)
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
3/3/2013 Domingo “A vida futura” ESE: Cap. II, itens 1 a 3 Neusa Tamaio
4/3/2013 Segunda

Influência dos Espíritos nos nossos 
pensamentos e ações

LE: Parte 2, Cap. IX, Tópicos 1-2; ESE: Cap. XXVII, 
item 10; ESE: Cap. XXVIII, item 20

Maria Angélica Gares
7/3/2013 Quinta Sônia Marques
9/3/2013 Sábado Maria Angélica Gares

11/3/2013 Segunda
A obsessão segundo o Espiritismo LM: Parte 2, Cap. XXIII; CI: Parte 2, Cap. V, “Antoine 

Bell”, item 6; GE: Cap. XIV, itens 45-46

Paulo Cruz
14/3/2013 Quinta Jacilene Mesquita
16/3/2013 Sábado Paulo Cruz
18/3/2013 Segunda

Afeição dos Espíritos por certas pessoas. 
Anjos da guarda

LE: Parte 2, Cap. IX, Tópicos 5-6; ESE: Cap. XXVIII, 
item 11; RE: jan/1859 - “Os anjos guardiães”

Jacilene Mesquita
21/3/2013 Quinta Selma Lima
23/3/2013 Sábado Jacilene Mesquita
25/3/2013 Segunda

(Tema livre) (Tema livre)
Juarez Carvalho

28/3/2013 Quinta (A definir)
30/3/2013 Sábado

As predições do Evangelho GE: Cap. XVI
Neusa Tamaio

1/4/2013 Segunda Neusa Tamaio
4/4/2013 Quinta Neusa Tamaio
6/4/2013 Sábado (Tema livre) (Tema livre) Florêncio Anton (convidado)
7/4/2013 Domingo A Casa que nos acolhe (N/A) Ondina Magalhães
8/4/2013 Segunda

Teoria da presciência. Pressentimentos. 
Médiuns de pressentimentos

GE: Cap. XVI; LE: Parte 2, Cap. IV, Tópico 7; LM: 
Parte 2, Cap. XV, item 184

Orlando Silva
11/4/2013 Quinta Sérgio Daemon
13/4/2013 Sábado Orlando Silva
15/4/2013 Segunda

Ação dos Espíritos no cotidiano e 
nos fenômenos da Natureza LE: Parte 2, Cap. IX, Tópicos 7-9

Vera Lannes
18/4/2013 Quinta Alvina Gomes
20/4/2013 Sábado Wilson Ribeiro
22/4/2013 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

Domingos Machado
25/4/2013 Quinta Rômulo Marconi
27/4/2013 Sábado Carlos Guimarães
29/4/2013 Segunda

Tema extra: como funciona a Casa Espírita? (N/A)
Pedro Vieira

2/5/2013 Quinta Pedro Vieira
4/5/2013 Sábado Pedro Vieira
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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)

2/3/2013 Lei de progresso: estado de Natureza, marcha do 
progresso, povos degenerados

LE: Parte 3, Cap. VIII, itens 776-789; 
ESE: Introdução IV; ESE: Cap. VI, item 5 Carlos Guimarães

9/3/2013 Lei de progresso: civilização, progresso da legislação 
humana, influência do Espiritismo no progresso

LE: Parte 3, Cap. VIII, itens 790-802; 
ESE: Cap. III, itens 8-9; CI: Parte 2 Cathya Guimarães

16/3/2013 Lei de igualdade: igualdade natural, desigualdade das 
aptidões, desigualdades sociais

LE: Parte 3, Cap. IX, itens 803-807; 
ESE: Cap. IV, item 25; CI: Parte 2 Carlos Guimarães

23/3/2013 Lei de igualdade: desigualdade das riquezas, 
as provas da riqueza e da miséria

LE: Parte 3, Cap. IX, itens 808-816; 
ESE: Cap. XVI, itens: 11 a 13 Valéria Guimarães

30/3/2013 Lei de igualdade: igualdade dos direitos do homem 
e da mulher,  igualdade perante o túmulo

LE: Parte 3, Cap. IX, itens 817-824; RE: jun/1867;   
ESE: Cap. VII, itens 11-12 Dimas Soares

6/4/2013 Lei de liberdade: liberdade natural, escravidão LE: Parte 3, Cap. X, itens 825-832; 
ESE: Cap. IV, item 25; ESE: Cap. X, itens 1-4 Laura Guimarães

13/4/2013 Lei de liberdade: liberdade de pensar, 
liberdade de consciência

LE: Parte 3, Cap. X, itens 833-842; 
ESE: Cap. V, item 11; ESE: Cap. X, itens 14-15 Ângela Leite

20/4/2013 Lei de liberdade: livre-arbítrio LE: Parte 3, Cap. X, itens 843-859; 
ESE: Cap. IX, item 10; ESE: Cap. XXVII, itens 6-12 Carlos Guimarães

27/4/2013 Lei de liberdade: fatalidade LE: Parte 3, Cap. X, itens 851-860; 
ESE: Cap. XVII, item 11 Renan Olivetti

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)
19/2/2013 (Introdução ao ESLE - Ano 3: O Livro dos Espíritos) LE: Índice Pedro Vieira
26/2/2013 Medo da morte; por que os espíritas não temem a morte CI: Parte 1, Cap. II Neusa Tamaio
5/3/2013 A reencarnação; justiça da reencarnação LE: itens 166-171 Elis Vieira

12/3/2013 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo ESE: Cap. VI, itens 24-25 Amâncio dos Santos
19/3/2013

Encarnação nos diferentes mundos LE: itens 172-188 Pedro Vieira
26/3/2013
2/4/2013 Emigrações e imigrações dos Espíritos GE: Cap. XI, itens 33-35 Neusa Tamaio
9/4/2013 Transmigração progressiva LE: itens 189-196 Sergio Bocardo

16/4/2013 Sorte das crianças após a morte LE: itens 197-199 Margarete Coroado

23/4/2013 Sexos nos Espíritos LE: itens 200-202; RE: janeiro de 1866 - “As mul-
heres têm uma alma?” Ana Ines Bocardo

30/4/2013 Parentesco, filiação LE: itens 203-206 Paula Borges

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

2/3/2013 Sábado Você sabe o que uma Casa Espírita faz? / (Apresentação do CEC) (NA)
3/3/2013 Domingo Valor da Prece ESE: Cap. XXVI, itens 1-6; ESE: Cap. XXVII
9/3/2013 Sábado O Espiritismo é uma religião? ESE: Introdução II; ESE: Cap. I, itens 5-8; RE: dez/1868

16/3/2013 Sábado Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente ESE: Cap. XXVI, itens 5-10
23/3/2013 Sábado (Reunião conjunta com os pais) (NA)
30/3/2013 Sábado Pedi e obtereis / (Aniversariantes de janeiro a março) ESE: Cap. XXVII, itens 1-15

6/4/2013 Sábado Afeição dos Espíritos por certas pessoas / A amizade e a prece /                                    
O estudo do Evangelho no Lar  LE: Parte 2, Cap. IX, itens 484-488; RE: jun/1863

7/4/2013 Domingo (Peça Espírita) (NA)
13/4/2013 Sábado Anjos guardiões. Espíritos protetores, familiares ou simpáticos LE: Parte 2, Cap. IX, itens 489-521
20/4/2013 Sábado As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo ESE: Cap. I, itens 1-7; GE: Cap. I
27/4/2013 Sábado Pressentimentos LE: Parte 2, Cap. IX, itens 522-524; LM: Parte 2, Cap. X



BATALHA DE MÉDIUNS FASCINA RUSSOS
Espirit ismo na mídia

(Reportagem de Aliona Rakitina publicada no sítio da rádio Voz da Rússia em 04/02/2013)

Embora às vezes gostássemos de 
correr precipitadamente para a primei-
ra cigana que encontrarmos com um 
baralho de tarô em suas mãos, uma 
voz interior diz-nos que  seremos cer-
tamente aldrabados. E o que diria se 
lhe propusessem ver na televisão do 
que são capazes pessoas com poderes 
sobrenaturais?

Foi exatamente para os céticos que 
foi criada a “Batalha de Médiuns” – 
um programa do canal de televisão 
russo TNT. Nele, pessoas que se di-
zem com capacidades paranormais tentam convencer milhões de te-
lespectadores de que realmente têm esse dom especial. A primeira 
edição do programa foi lançada em 25 de fevereiro de 2007, e, no 
início de 2013, terminou já a 13ª temporada da série, que tem feito 
imenso sucesso na Rússia.

Os participantes eram selecionados em grupos especiais: os can-
didatos tiveram que passar por uma série de testes. Nos primeiros tes-
tes de verificação, é necessário adivinhar o que está escondido numa 
caixa ou por trás de um biombo. Por trás do biombo, os produtores do 
programa podem colocar um manequim simulando uma pessoa e os 
“candidatos a médiuns” falam de sua “vida” cheia de privações e ter-
ríveis sofrimentos. Ou podem colocar uma pessoa verdadeira, dizen-
do que é um “manequim”. Assim são eliminados falsos “videntes”. 
Na segunda fase, os médiuns têm de encontrar, em 30 carros, uma 
pessoa escondida num único porta-malas. Como resultado, apenas 
8-10 médiuns participam nas “batalhas” finais (na última, 13ª tempo-
rada eles eram 13).

Mas por que batalha? Porque a capacidade dos médiuns de fazer 
“milagres” e o impossível deve ser verificada pelos participantes do 
programa, os telespectadores que buscam ajuda dos médiuns nas si-
tuações mais improváveis. Por exemplo, precisam de encontrar uma 
pessoa, um objeto ou identificar a profissão ou ocupação de alguém. 
Propõe-se aos médiuns dizerem quem tomou drogas, teve um aciden-
te, esteve preso, que tatuagens tem no corpo. A tarefa mais difícil são 
as trágicas histórias de quem pediu ajuda ao programa. Os participan-
tes têm de lhes contar os detalhes da morte ou do desaparecimento de 
seus entes queridos.

Por exemplo, os três melhores amigos de um telespectador, du-
rante um ano, morreram em acidentes de carro um após outro. Ele te-
mia que o mesmo destino o aguardasse. Inicialmente, aos médiuns só 
eram mostradas fotos. Todos os médiuns não só determinaram quem 
nas fotografias estava morto e quem estava vivo, mas também conta-
ram detalhes que o espectador tinha preferido esconder. Pouco antes 

do início da inexplicável série de mor-
tes, todos os quatro tinham cometido 
um ato de vandalismo num cemitério. 
Então o que foi? Uma vingança divina 
ou uma trágica coincidência?

Em cada semana é eliminado um 
médium. Os nomes do pior e do me-
lhor participante da semana são apre-
sentados por um júri, após discussão, 
em envelopes preto e branco. No final, 
devem ficar os três melhores. Os teles-
pectadores depois escolhem por voto 
direto o melhor “mestre de ciências 

ocultas, vencedor da Batalha de Médiuns”.
Vitali Gibert, o vencedor da 11ª temporada, diz que o show é uma 

grande oportunidade para testar as suas capacidades e se testar a si 
mesmo:

“Depois de ter vencido no show, a minha vida mudou muito. Eu 
comecei a viajar muito pelo mundo, visitei o Tibete. Agora, eu já não 
recebo clientes pessoalmente. Pelo contrário, eu ensino as pessoas 
que tudo está em suas mãos e que, para lidar com os problemas, não 
é necessário pagar a adivinhos e médiuns. Eu os ensino a modelarem 
seu futuro, rejeitando os medos e estereótipos. Nós próprios construí-
mos obstáculos em nossos caminhos. Atraímos as pessoas erradas, as 
situações de vida erradas. Eu acho que, para alimentar um faminto, 
é preciso dar-lhe uma vara de pesca e não um peixe. Recentemente, 
foi publicado o meu livro “Modelando o Futuro”. Eu acredito que ele 
pode mudar a vida de muitas pessoas para melhor. Afinal de contas, 
somos só nós que criamos a nossa própria realidade e modelamos o 
nosso futuro.”

Cada um decide por si do que realmente são capazes os médiuns 
que participam no programa. No entanto, pessoas com poderes so-
brenaturais existem, e o mundo é muito mais interessante e versátil 
do que pensamos.

Será que esse gênero de apresentação dos poderes psíquicos com 
finalidade de entretenimento serve à divulgação da realidade espi-
ritual? Como sempre, convém ouvir o professor Allan Kardec: “A 
verdadeira convicção não se adquire senão pelo estudo, a reflexão 
e uma observação continuada, e não assistindo a uma ou duas ses-
sões, por interessantes que sejam (...). Estudai primeiro e vereis em 
seguida, porque compreendereis melhor. Nós nos reunimos com o 
objetivo de nos esclarecer e não de nos distrair; não procuramos, de 
nenhum modo, nos divertir, e não queremos divertir os outros (...)” 
(RE: mai/1861).
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Comentário espírita

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: 03/03/2013 e 07/04/2013

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


