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Reencontro em Revista
Todo o trabalho de redação, elaboração e diagramação 
desta revista é desenvolvido graciosamente, sem nenhum 
ônus. Agradecemos aos anunciantes que nos ajudaram a 
reduzir as despesas com a impressão gráfica e aos leitores 
que desejarem depositar uma colaboração espontânea na 
caixinha existente no expositor.

Sugestões
O Reencontro quer ouvir sua sugestão ou opinião sobre 
o nosso trabalho para continuar melhorando o atendimento 
a todos que nos procuram.
Entre em contato com a direção do Reencontro escrevendo 
para reencontro@reencontro-sp.org.br.

O Reencontro é uma associação sem fins lucrativos. 
Fundada em 07/05/1995, promove assistência espiritual, 
física e emocional a todos que a procuram. Colabora também 
com diversas creches, orfanatos e asilos, desenvolvendo e 
divulgando campanhas de promoção social.

No entanto, para mantermos a casa temos despesas fixas 
com produtos de limpeza, escritório, contas de água, luz e 
telefone, funcionários, impostos, etc.

A casa se mantém com a ajuda dos voluntários, doações 
dos assistidos e de empresas e com a arrecadação obtida 
em eventos como chás, bingos, festa junina, jantares, 
rifas entre outros.

Você também pode colaborar com nossos projetos sociais 
doando mantimentos, produtos para higiene, roupas, 
calçados e brinquedos.

Valores podem ser doados diretamente em conta exclusiva 
para essa finalidade:
Banco Itaú - 341
Agência 3768 - Mooca
Conta: 24.901-7

A Direção

Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual
Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-5222 - E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br
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O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp

Ajude-nos a fazer uma revista cada vez melhor. 
Envie sua mensagem, comentário, sugestão de pauta 
ou crítica, pedido de anúncio para
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Este é o momento em que muitos corações se 

unem na extraordinária energia que esse período 

representa. Mas será que se faz necessária a 

passagem do ano para tomarmos decisões, fazer 

acontecer e iniciarmos aquela mudança tão 

almejada em nossa vida?

A verdade é que a virada do ano representa em 

nós uma forma de ativarmos as nossas vontades e 

os anseios de nossa alma. Nos apoiamos na força 

energética dessa egrégora  e traçamos objetivos 

que prometemos a nós mesmos cumprir ao longo 

do ano que se inicia.

Divaldo Franco, em seu livro “Amanhecer de uma 

nova era”, coloca no capítulo O grande desafio: 

“Sem qualquer dúvida, a fim de que o mundo se 

transforme, é necessário que haja a modificação 

do ser humano para melhor, por ser célula da 

sociedade. Enquanto mantiver a enfermidade 

espiritual resultante do atraso evolutivo, nenhuma 

força externa conseguirá alterar a marcha moral 

do planeta, desde que seus habitantes se recusem 

à transformação interior”.

Novo ano,
nova oportunidade

Esse parágrafo nos mostra que a mudança vem 

de dentro para fora e que nada acontece se a 

pessoa não estiver aberta e determinada a mudar, 

a crescer e evoluir em seus aspectos morais e 

espirituais. É preciso uma faxina interior que nos 

liberte das amarras emocionais equivocadas para 

que venha o novo e as realizações planejadas.

Refletir a cada dia do novo ano sobre nossas 

atitudes ante os obstáculos que nos colocam 

à prova. Praticar a fé, o perdão, a tolerância, o 

autoconhecimento e compreender que o novo 

começa dentro de nós e que faz parte de um 

trabalho constante, um verdadeiro aprendizado 

diário.

Sob as bênçãos da espiritualidade desejo que 

durante este ano possamos despertar nossa 

consciência para os primeiros passos de uma nova 

trajetória evolutiva.

Muita luz e paz do Mestre Jesus.

Eliane Provasi - Vice-presidente do Reencontro



RIFA DE PÁSCOA
A partir da segunda quinzena de fevereiro, o Reencontro 

iniciará a Rifa de Páscoa, com prêmios de dar água na 
boca. Cada número custará R$ 10,00. O sorteio ocorrerá 

pela Loteria Federal do dia 1º de abril. 

Todos os prêmios 
acompanham um coelho 

de pelúcia. Participe!
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Confira os prêmios:
1º Cesta com diversos itens de Páscoa

2º 1 Ovo de chocolate de 1 kg
3º 1 Ovo de chocolate de 500g

Um exemplo 
de vida em 
movimento

Eu e o ReencontroNotas

Ampliando conhecimentos 

Novo trabalho

Campanha de Páscoa
Também já tradicio-
nal no Reencontro, a 
Campanha de Páscoa 
tem como objetivo 
proporcionar uma data 
mais feliz para as 700 
crianças da Casa do 
Cristo Redentor. A partir 
de março, você pode 
colaborar doando um 
Ovo de Páscoa de 170 
gramas até o dia 1º de 
abril. Faça sua parte!

Quem encontra a Dona Norma 
pelos corredores do Reencon-
tro ou nas salas de tratamento 

nem de longe imagina que essa sim-

pática senhora está prestes a comple-

tar 80 anos!

Também, não é para menos. Com 

uma disposição e vontade de traba-

lhar invejáveis, Dona Norma é um 

exemplo de dedicação. Há 10 anos 

ela frequenta o Reencontro e chegou 

até a casa por meio da filha, que já 

participava dos tratamentos e insistiu 

para que a mãe conhecesse. “Como 

eu era muito ansiosa, minha filha me 

convidou para vir tomar um passe e 

conhecer os trabalhos”, conta. 

Durante um tempo, Dona Norma 

passou por tratamentos, tanto para 

questões emocionais como para al-

guns problemas físicos.   

Posteriormente, 

interessou-se por 

participar dos cur-

sos e, a partir de 

então, não parou 

mais. Imediata-

mente após o tér-

mino dos cursos, 

já começou a tra-

balhar.  

“Inicialmente trabalhei no Salão de 

Passe, mas logo foi chamada para tra-

balhar na Sala Azul, onde estou até 

hoje. Trabalhei também durante um 

tempo no DSB”, diz. 

Ela conta que sempre teve forma-

ção católica, mas nunca foi praticante. 

“Minha mãe falava para eu ir à missa, 

mas dificilmente eu ia, e o primeiro e 

único centro espí-

rita que frequentei 

até hoje foi o Re-

encontro. Aqui me 

sinto muito bem 

por poder partici-

par do trabalho e 

sinto muita falta 

quando por algum 

motivo não posso 

vir. Acredito que 

todos que vêm à casa estão precisan-

do de alguma ajuda e é muito bom 

ser uma pessoa que pode dar essa 

ajuda”.

Em setembro, Dona Norma comple-

tará 80 anos de idade. E para quem 

pensa que ela planeja descansar, 

está muito enganado. Os planos são 

outros: as pistas de corrida. Isso mes-

mo! Dona Norma participa de corridas 

tanto de longa como de curta distân-

cia como 400 metros e revezamento, 

além de provas de marcha atlética. 

“A corrida sempre foi algo que me 

deu muito prazer, inclusive já ganhei 

muitas provas, tanto nacionais com 

internacionais!”, conta entusiasmada.

Se você ficou surpreso, a Dona Nor-

ma é um bom exemplo de doação, 

persistência e vontade de viver!

Roger Hayas e Margareth Ramos
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O ano está começando e se você deseja 
ampliar seus conhecimentos sobre a Doutrina 
Espírita este é o momento. A partir de feverei-
ro estarão abertas as inscrições para os cursos 
do 1º semestre do Reencontro. E a partir deste 
ano a grade dos cursos tem novidades impor-
tantes. Mais detalhes na Secretaria.

A partir deste ano os assistidos que necessi-
tam de apoio para situações de desarmonias 
emocionais como depressão, perdas, síndro-
mes, desânimo, problemas de relacionamen-
to, dependência química, dentre outras, con-
tam com mais um tratamento do Reencontro, 
o Estudo do Evangelho e vibrações. Realizado 
todas as sextas-feiras, às 20h, o trabalho é 
aberto a todos os assistidos. Participe!
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Roger Hayas

Capa
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Juventude e espiritualidade, 
uma ligação perfeita
A proximidade dos jovens com a espiritualidade possibilita uma 
formação mais completa, com a construção de uma base mais 
sólida e estruturada que trará benefícios para toda a vida

A juventude é a fase das descobertas. São dúvidas que 
surgem, anseios, receios e incessantes buscas que 
permeiam a caminhada do jovem. A enxurrada de 

informações e estímulos provenientes do avanço tecnoló-
gico e da globalização aguçam ainda mais os sentidos des-
ses espíritos que estão desabrochando para a vida. Imerso 
em novidades e o insofismável desejo de descobrir e des-
cobrir-se, o jovem, como é próprio dessa fase de descober-
tas, é um curioso e, naturalmente, está ansioso para en-
contrar o seu caminho. A curiosidade pode funcionar como 
uma armadilha se não está alicerçada sobre as bases de 
uma formação moral consistente. Muitos são aqueles que 
se arvoram em direção aos vícios de todos os naipes para 
saciar uma curiosidade desajustada. Poderiam ser magní-
ficos construtores de uma sociedade melhor, no entanto, 
tornam-se problema constante para a família, porquanto 
nadam contra a maré das leis que regem a vida, porque 
faltou a orientação correta na maravilhosa fase da juven-
tude”. Esse trecho de Wellington Balbo, em O Consolador, 
retrata a realidade do jovem dos dias de hoje. 

Nesse contexto, a ligação com a espiritualidade assume 
um papel primordial, no sentido de criar bases sólidas e 
consistentes que proporcionam condições para  a constru-
ção de um ser mais completo e preparado para lidar com 
as questões da vida, sobretudo em uma fase ideal à refle-
xão. “Como criar campo propício para que o jovem de hoje 
transforme-se no adulto consciente do amanhã? Uma das 
respostas indubitavelmente é proporcionar-lhes uma for-
mação moral e ética de qualidade”, completa Balbo. 

Educação é a base do progresso moral –  “A regeneração 
da humanidade é tarefa educativa. É pela educação, mais 
do que pela instrução, que se transformará a humanida-
de”, como destacou Allan Kardec em Obras Póstumas. “A 
educação é a base do progresso moral e quando se conhe-
ce a arte de manejar os caráteres como se conhece a de 
manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se 
endireitam as plantas jovens”. (O Livro dos Espíritos).

Nesse sentido, “a casa espírita, caminhando ao lado da 
família, tem a importante missão e compromisso de evan-
gelizar esses espíritos, despertando-lhes a prática da cari-
dade e amor ao próximo, como nos ensinou Jesus, orien-
tando e educando para que se transformem em homens e 
mulheres de bem”, diz Eliane Provasi, vice-presidente do 
Reencontro e Coordenadora do REECRIAR grupo de pais, 
que juntamente com a equipe, vem trabalhando na forma-
ção do REECRIAR Jovens (veja matéria na pág 8).

Ela enfatiza, ainda, que na obra de Joanna de Ângelis 
(Adolescência e Vida), a mentora esclarece que o espíri-
to do adolescente traz das experiências anteriores muitos 
vícios, culpas, desgostos, cabendo aos pais e evangeliza-
dores ajudá-los a trabalhar esses problemas e desafios por 
meio da visão espiritual. “A mentora orienta também a 
desenvolver nos jovens a religiosidade, o amor a Deus, o 
autoamor e ao próximo, contribuindo para o desenvol-
vimento do caráter, disciplinando as 
paixões primitivas, dando opor-
tunidades para condutas sau-
dáveis e enriquecedoras”.

 

Espiritualidade é um diferencial – “Crianças que vivem 
em ambientes emocionalmente equilibrados, em que os 
pais falam a mesma linguagem nas questões educacio-
nais, criam regras e estabelecem limites, cultivam valores 
morais e religiosos, crescem com as sementes adequadas, 
tornam-se adolescentes menos materialistas, mais tran-
quilos, menos revoltados, mais parceiros de seus pais. E 
se são ainda, desde cedo, levados por seus pais à evange-
lização infanto-juvenil, as sementes são 
regadas de maneira 

adequada para que floresçam. Esses jovens são mais ca-
pazes de tomar decisões baseadas na solidariedade, no 
respeito ao próximo, na caridade. São jovens mais bene-
volentes, menos exigentes, mais compreensivos com as 
situações em que sua família vive e na sociedade em que 
estão inseridos”, explica a pedagoga, psicopedagoga e 
neuropsicopedagoga, Lúcia Helena Massarenti Heitzmann 
Zenha, que trabalha com educação desde 1985 e como 
educadora espírita na Casa de Paz e Amor desde 2000.

Ela orienta os pais para não desistirem de levar seus fi-
lhos à evangelização quando chegarem à adolescência. 
“O adolescente é inseguro em vários aspectos, tem 
características de acomodação, pelo próprio desenvol-
vimento biológico e muitas vezes não é mobilizado 
adequadamente pelos pais. E são eles que devem 
fazer esse papel. Por insistência, devem levar seus 
filhos à evangelização até que eles sejam maduros 
em todos os aspectos para fazer escolhas por conta 
própria. De acordo com o desenvolvimento neuro-
biológico, o cérebro só termina de se desenvolver 
em torno dos 21 anos. Então, adolescentes entre 

13 e 17 anos ainda dependem das boas decisões to-
madas por seus pais em levá-los à evangelização. A 

religiosidade é como um escudo protetor, faz com que 
o jovem consiga diferenciar-se dos demais e aprenda a 

fazer escolhas baseadas nas leis divinas e na lei de ‘Ação e 
Reação’”, diz a educadora.

Lúcia Helena destaca, ainda, uma afirmação do Dr. Be-
zerra de Menezes sobre a Evangelização. ‘É forçoso reco-
nhecer que o Espiritismo sem aprimoramento moral, sem 
evangelização do homem, é como um templo sem luz’. 
“Portanto a relação do jovem com o conhecimento espiri-
tual deve começar cedo, quanto mais cedo melhor”, diz 

a educadora. 

Im
ag

em
: D

ol
la

r 
Ph

ot
o 

Cl
ub

A religiosidade é como um escudo protetor, faz com que o jovem 
consiga diferenciar-se dos demais e aprenda a fazer escolhas 
baseadas nas leis divinas e na lei de ‘Ação e Reação’

Lúcia Helena

“

Capa



Em 2014 o Reencontro criou o Reecriar Jovem, trabalho 
dirigido a adolescentes de 13 a 17 anos realizado quinze-
nalmente aos sábados, às 11h. 

A ideia de desenvolver um trabalho voltado especifica-
mente para essa faixa etária surgiu quando as crianças que 
participavam do Reecriar atingiam os 13 anos de idade, 
data limite para participar da atividade infantil. “Com o 
tempo notamos que o Reecriar já existente atendia mui-
to bem uma faixa de idade limitada. Ocorria que quando 
nossas crianças chegavam aos 13 anos ficavam com idade 
acima do limite das turmas que tínhamos e ainda sem a 
idade mínima para frequentar os cursos. Foi aí que o Re-
ecriar Jovem surgiu, com foco nos jovens com idade en-
tre 13 e 17 anos; frequentadores ou não, que desejam ter 
mais informações sobre o Evangelho, espiritismo e tudo 
que se relaciona com o assunto”, explica Rogério Tadeu 
Biava, voluntário da atividade.

Temas abordados - Iniciado pelo estudo do Evangelho 
num primeiro momento, o trabalho é seguido de um bate 
papo que abordará temas diversos como música, relacio-
namentos, timidez, família, profissões, amizade, amor, fu-
turo, questões ligadas ao mundo, dentre outros assuntos. 
“É importante dizer que não é raro surgirem temas sociais 
também, que nesta idade são comuns, como escola, sexo, 
bullying, drogas, perdas na família e muitos outros. Todos 
são discutidos levando-se em conta a visão espírita”, com-
pleta Rogério. 

Ele explica que os encontros consistem em um bate-
-papo com dinâmicas, nas quais os jovens são convidados 
a participar e cada vez mais se enturmarem para que se 
forme um grupo de amigos. “Apesar dos encontros serem 
quinzenais, existe interesse em todos os assuntos e, com o 
aumento da turma, novas possibilidades se abrirão. Nossa 
ideia é incluir música, teatro, obras sociais no bairro, den-
tre outros temas”.

Capa

9
RUA BORGES DE FIGUEIREDO, 61/103   11 2081 7100
WWW. DICUNTO.COM.BR   EVENTOSSDICUNTO.COM.BR

Oferecemos soluções completas em gastronomia
A  S U A  C O M E M O R A Ç Ã O  M E R E C E

T O D A  A T E N Ç Ã O  D O  M U N D O

DE FESTA
N O VO  S A L Ã O

O seu mais

A hora e a vez 
dos jovens

Reencontro desenvolve 
trabalho voltado a 
adolescentes. Objetivo 
é dar continuidade 
ao trabalho infantil, 
ampliar conhecimento 
sobre a doutrina 
espírita e auxiliar nas 
questões que fazem 
parte do universo dos 
jovens
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Entrevista

Reencontro em Revista - Sua formação é bastante vasta 
e diversificada. Todas essas áreas estão diretamente 
ligadas a questões físicas, emocionais e espirituais. 
Como você enxerga a interrelação entre esses temas?
Cristina Cairo - Os psicólogos tradicionais, ao 
esbarrarem numa dificuldade psíquica do seu cliente, 
logo o estigmatizam com termos técnicos: psicótico, 
esquizofrênico, bipolar, etc. O encaminham, então, para 
um psiquiatra e ele será medicado e acompanhado. A 
Linguagem do Corpo vê o ser humano como um ser 
físico-psíquico, emocional, espiritual, pois as energias 
eletromagnéticas dos chacras não podem ser ignoradas 
numa investigação para o diagnóstico e o tratamento. 
Tratamos os corpos sutis também, elevando a frequência 
vibracional da pessoa, que automaticamente elimina 
toxinas orgânicas que estavam conectadas a esses corpos.
 
RR - Linguagem do corpo é um tema constante de suas 
palestras, que atraem centenas de pessoas. De que 
forma a mente tem o poder de gerar sintomas físicos e 
até doenças?

Entrevista

Cristina Cairo - Exatamente porque conhecemos o 
sistema nervoso central que emite eletricidade e altera o 
eletromagnetismo do corpo físico, quando a pessoa tem 
emoções fortes ou pensamentos negativos constantes. 
Sabemos que a forma que pensamos e sentimos “plantará 
sementes” da doença ou da saúde no campo etérico 
(energia ao redor do corpo) e depois no corpo físico. Pela 
reflexologia detectamos futuras doenças pelos meridianos 
responsáveis por cada órgão ou membro.  O corpo fala e 
sinaliza constantemente quando está prestes a adoecer ou 
se acidentar. É o inconsciente que nos avisa, porque está 
conectado ao inconsciente coletivo, sabe das coisas e lê os 
avisos dos amigos espirituais também.

RR - De que maneira as pessoas, ao terem a real clareza 
do quão poderosa a mente é, podem ressignificar 
questões, valores e crenças de modo a modificar um 
ciclo danoso para si mesmo?
Cristina Cairo – Por meio de tratamentos com PNL 
(programação neurolinguística), hipnose e regressão, 
meditação, alinhamento dos chacras e autoconhecimento 

CristinaCairo

Formada em Educação Física e Psicologia, com especialização em Medicina Chinesa e 
estudos de Filosofia Oriental e Parapsicologia, Cristina Cairo é ainda escritora, atuou como 
atriz e apresentadora de televisão e é hoje um dos nomes mais respeitados quando o 

assunto é Linguagem do Corpo e Qualidade de Vida. Seus livros – Linguagem do Corpo volumes 
1, 2 e 3, Acabe com a Obesidade, A Cura pela Meditação, dentre outros - já venderam milhares 
de exemplares e suas palestras no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo Cristina Cairo e 
em todo o Brasil, como no Reencontro, são bastante concorridas. Gentilmente, ela concedeu 
esta entrevista à Reencontro em Revista. 

“A forma como pensamos e sentimos
‘plantará sementes’ de doença ou de saúde”

Roger Hayas

profundo pela astrologia matemática, que não usa 
adivinhação. A linguagem do corpo apontará sempre os 
desvios de caráter, de conduta e de posicionamento diante 
da vida, para que possam se corrigir e curar seu corpo, 
como reflexo das novas atitudes.
 
RR - Nos cursos e workshops que você e sua equipe 
de terapeutas ministram vocês falam sobre autocura, 
meditação, prosperidade. Como uma maior elevação da 
consciência é capaz de gerar uma nova vibração e força 
em prol de uma vida melhor?
Cristina Cairo - Nos utilizamos das Leis Universais, que 
jamais falham e que precisamos estar sempre atentos. 
As Leis são: Causa e efeito; Retorno; Semelhante atrai 
semelhante; Projeção; Silêncio; Doação; Distanciamento 
(desapego). Por essas Leis guiamos nossos alunos a se 
transformarem para melhor: amando, perdoando, soltando 
e idealizando novos planos com alegria. As Leis atuam 
sobre todos os seres viventes e cada um atrai situações 
para si, conforme a frequência que está vibrando, mesmo 
que a pessoa negue que está vibrando no negativo. Por 
isso, trabalhamos em todos os níveis da consciência 
humana para que elas consigam se perceber e mudar.

RR - Nessa linha, doenças que mais atingem as pessoas, 
como obesidade, diabetes, câncer, bronquite e depressão 
podem ser revertidas e até curadas?
Cristina Cairo - Todas as doenças são curáveis. Dependerá 
apenas da disposição para se curar, pois grande número 
de pessoas carregam “resistência inconsciente”, por não 
saberem lidar com a vida depois que se tornam saudáveis. 
A saúde implica em sermos independentes, não nos 
apegarmos em ninguém, trabalharmos, sabermos negar, 
sabermos aceitar, assumirmos nossas responsabilidades e, 
acima de tudo, faz de nós seres dinâmicos, que precisamos 
soltar as pessoas da intimidade para que possamos realizar 
nossos sonhos pessoais. Por incrível que pareça, muitos 
“preferem”, sem saber, a doença. Perdoar o passado 
é uma das chaves para a cura e perdoar significa soltar, 
deixar ir e tocar para a frente, mas um diabético, por ter 
sofrido muito, se apega ao passado e não percebe que 
não “anda” para o futuro. Todas as doenças “difíceis” se 
desenvolvem em pessoas “difíceis”.

RR - Seus livros fazem muito sucesso aqui no Reencontro 
e fora daqui. As pessoas buscam entender a origem de 
determinadas doenças e os caminhos para lidar com 
elas. O entendimento seria o primeiro passo? Como fazer 
desse entendimento um aprendizado que se transforma 
em ação?

Cristina Cairo - Meus livros estão bem “mastigados” e de 
simples compreensão para o leitor. Brinco que só falta eu 
“engolir” por eles. Creio que, se seguirem com disciplina as 
mudanças comportamentais propostas nos livros, todos se 
curarão. Centenas de milhares de pessoas já se curaram e 
isso é muito gratificante.
 
RR - Que mensagem você deixa aos assistidos do 
Reencontro para que ampliem seus níveis de consciência 
e, assim, tenham condições de viver melhor e mais 
ligados à espiritualidade?
Cristina Cairo - Apenas que “semelhante atrai semelhante” 
e só o fato de certos leitores terem conseguido ler esta 
entrevista, é porque estão vibrando numa frequência mais 
elevada. Basta apenas orar, se vigiar e parar de tentar 
mudar as pessoas. Preste atenção na sua própria conduta 
diária e se dê uma nota de 0 a 10. O que você precisa 
mudar quando tira nota baixa ao ficar nervoso no trânsito? 
Ou quando perde a paciência com um filho? Ou até quando 
critica mentalmente alguém?  Encontre a sua paz interior 
com Deus e ame todas as coisas do céu e da Terra para ser 
protegido e amado também.
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Calendário JANEIRO | 2015

FEVEREIRO | 2015

DIA HORA ATIVIDADE

12/Seg

13/Ter

15/Qui

15/Qui

16/Sex

17/Sab

20/Ter

22/Qui

22/Qui

23/Sex

24/Sab

27/Ter

29/Qui

29/Qui

30/Sex

31/Sab

03/Ter

05/Qui

05/Qui

06/Sex

07/Sab

10/Ter

12/Qui

12/Qui

13/Sex

14/Sab

16/Seg

17/Ter

18/Qua

19/Qui

19/Qui

20/Sex

21/Sab

21/Sab

21/Sab

21/Sab

22/Dom

24/Ter

26/Qui

26/Qui

27/Sex

28/Sab

28/Sab

19h30

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

10h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

Reinício para Voluntários - ABERTURA ESPIRITUAL

Palestra - Wagner Ideali - Espiritismo em nossas vidas

Palestra - Julieta - O poder da fé

Palestra - Carmem - Reflexão e recomeço

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

Ativação Energética com Palestra - Miguel - Ser feliz

Palestra - Paula Zamp - Musical                                                              

Palestra - Lisa Rebouças - Os ensinamentos de Jesus

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do corpo - Leis universais  

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

Ativação Energética com Palestra - Jair Cusin - Espiritos protetores

Palestra - André Marouço - Pais e Filhos - Uma relação possível

Palestra - Eliane - Renovando energias

Palestra - Gislaine Carli - Progresso moral à luz do Espiritismo

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

Ativação Energética com Palestra - Jonas e Terapia de Cura

Palestra - Wagner Ideali - Mediunidade nas nossas Vidas

Palestra - Julieta - Saúde e Harmonia

Palestra - Lucimara Gallicia - Quando a admiração vira inveja e obsessão

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

Ativação Energética com Palestra - Geisa Quental - Força espiritual

Palestra - Gislaine Carli - Partidas e chegadas

Palestra - Miguel - A verdade

Palestra - Carmen - Força e Fé

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

CASA FECHADA

CASA FECHADA

CASA FECHADA - Carnaval

CASA FECHADA

Palestra - Lisa Rebouças - As fases do amor

Palestra - André Marouço - Vida a dois - Um caminho de Iluminação

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Bem sofrer e mal sofrer

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral 

Palestra - Jair Cusin - Ajudá-te e o Céu te Ajudará

Palestra - Sueli Fiúza - Bem sofrer e consolar, consoladores universais

Palestra - Paula Zamp - Musical 

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis

Ativação Energética com Palestra - Miguel - Aprendendo a perdoar

12

DIA HORA ATIVIDADE

MARÇO | 2015

02/Seg

03/Ter

04/Qua

04/Qua

05/Qui

05/Qui

06/Sex

07/Sab

10/Ter

12/Qui

12/Qui

13/Sex

13/Sex

14/Sab

14/Sab

14/Sab

14/Sab

17/Ter

19/Qui

19/Qui

20/Sex

21/Sab

21/Sab

24/Ter

26/Qui

26/Qui

27/Sex

28/Sab

28/Sab

29/Dom

31/Ter

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

10h00

20h30

Módulo I  NOVO - 1ª aula

Palestra - Lucimara Gallicia - O quanto você protela para ser feliz?

Módulo III - 1ª aula (tarde)

Módulo II - 1ª aula

Palestra - Julieta - Superando momentos difíceis (técnica)

Palestra - Carmen - Síndrome do vazio interior

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

Ativação Energética com Palestra - Geisa Quental - Assumindo seu poder

Palestra - Gislaine Carli - Tempo

Palestra - Miguel Sardano - Ser médium e ser espírita

Palestra - Valter Carillo - Espiritismo e a era da informática

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

Módulo III - 1ª aula

REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Mentes ansiosas

Palestra - Humberto Pazian - Renascimento

Palestra - Lisa Rebouças - As 7 virtudes fundamentais

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do corpo - Leis universais  

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra  - Wagner Ideali - Espiritismo um guia seguro

Palestra - André Marouço - Eu mereço ser feliz

Palestra - Sueli Fiúza - Causas atuais e causas anteriores das aflições

Palestra - Jair Cusin - Livre arbítrio e consciência

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem

REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis

Ativação Energética com Palestra - Eliane Provasi - Vitória sobre a depressão

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral  

Palestra - Lucimara Gallicia - Persevere!  Para tudo há uma solução

Atenção: para assistir as palestras não há mais a necessidade da retirada de convite. 
A entrada é 01 quilo de alimento não perecível (exceto sal, açúcar e farinha), 

que deverá ser depositado no recipiente localizado na entrada do salão.



Primeira fase (1 ano e meio)

Segunda fase (1 ano e meio)

Conheça os novos cursos 
regulares do Reencontro 
Os cursos regulares do Reencontro passarão por mudanças a partir de 2015. 
Todos os módulos têm como objetivo servir de base à continuidade de estudos, 
bem como à preparação para trabalhos na casa.

Lembrando as palavras de Jesus “Conheça a Verdade e Ela vos libertará”, 
entendemos que precisamos evoluir, aprimorar e aprofundar os cursos da 
nossa instituição.

Módulo 1 - Conceitos do Espiritismo (Evangelho Segundo o Espiritismo) 
Serão abordados os conceitos básicos da Doutrina Espírita. Esse módulo é um preparatório para aqueles 
trabalhadores que desejam continuar a estudar a Doutrina Espírita.

Módulo 2 - Evangelho de Jesus (Evangelho Segundo o Espiritismo) 
Abordagem dos conceitos básicos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse módulo é preparatório àqueles 
trabalhadores que venham no futuro sentir interesse de adentrar o grupo de estudo do Evangelho.

Módulo 3 - Estudos da Mediunidade (O Livro dos Espíritos) 
São trabalhados os conceitos básicos sobre mediunidade, sua estrutura, funcionamento e classificação.

Preparatório 
Conhecer o Reencontro e suas atividades.

Módulo 4 - Práticas mediúnicas e mais conceitos mediúnicos (Livro dos Médiuns) 
Trabalha os conceitos mais profundos sobre a mediunidade com parte prática focando o problema da 
obsessão e estudos profundos na prática da evangelização de espíritos sofredores. (Doutrinação e DSB). 
Esse módulo é um preparatório para os futuros trabalhadores na atividade de DSB. Módulo 2 - Evangelho de 
Jesus (E.S.E.)

Módulo 5 - Estudos das obras psicológicas de Joanna de Ângelis (Joanna de Ângelis) 
Estuda  os conceitos das obras psicológicas de Joanna de Ângelis. Esse módulo é apenas um preparatório 
para um grupo de estudo que será preparado num futuro próximo. 

Módulo 6 - Práticas mediúnicas e mais conceitos doutrinários avançados (A Gênese) 
Nesse módulo serão abordados os conceitos da Gênese de Kardec. Continuação com a parte prática dos dois 
módulos anteriores. Tem como objetivo aprofundar os conhecimentos dos alunos dentro dos aspectos do 
futuro da Doutrina Espírita.

Preparatório 
Conhecer o Reencontro e suas atividades.

Ao final desse 3º módulo inicia-se o trabalho voluntário para os alunos que têm o objetivo de se tornar 
trabalhadores da casa, sem exercer atividades mediúnicas.

Continua o trabalho voluntário podendo agora exercer novas atividades desde que apresente características 
para tal, dependendo do voluntário. Desse momento em diante o aluno poderá participar dos grupos de 
estudos existentes e os que estão sendo criados, bem como os trabalhos mais profundos da nossa casa.

O curso completo terá 3 anos de duração. Conheça como estarão formatados os módulos:

O Reencontro é uma Associação sem fins lucrativos que promove assistência espiritual, física e emocional 
aos seus voluntários e frequentadores.
Fundado em 1995 e tendo como base doutrinária o Espiritismo, o Reencontro oferece tratamentos baseados 
em passes bioenergéticos, palestras e cursos com foco na mudança de atitudes e na reforma íntima.
Localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, o Reencontro realiza aproximadamente 3.000 atendimentos 
semanais gratuitos, com uma média de 140.000 atendimentos anuais, além de promover campanhas 
sociais para arrecadação de alimentos, roupas, fraldas, leite em pó, material escolar, dentre outros, para 
duas entidades filantrópicas:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

CPF ou CNPJ:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

E-MAIL:

FONE RESIDENCIAL:

CONTRIBUIÇÃO:

VALOR:

MENSAL TRIMESTRAL

PESSOA FÍSICA

FICHA DE ASSOCIAÇÃO

AJUDE O REENCONTRO A AJUDAR QUEM PRECISA.

PESSOA JURÍDICA

Nº

SEMESTRAL ANUAL

R$ 25,00 R$ 50,00 R$ 100,00 R$

SECRETARIA
Dinheiro / Cheque
Débito / Crédito

DEPÓSITO
BANCÁRIO

DÉBITO
AUTOMÁTICOPAGAMENTO:

Data Assinatura

CEP:

ESTADO:

CELULAR:

FONE COMERCIAL:

Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-5222 - E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br

Se você tiver interesse em tornar-se um Associado 
do Reencontro para ajudar a manter a Casa e 
ampliar nossos atendimentos, favor preencher 
e entregar na Secretaria a ficha abaixo com as 
informações de sua contribuição regular.

Você também pode fazer contribuições espontâneas 
diretamente na Secretaria ou através de depósito 
bancário em nome de:

Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro
CNPJ 00.681.506/0001-03 - Banco Itaú - 341
Agência 3768 - Mooca - Conta: 24.901-7

Casa do Cristo Redentor
Localizada no bairro de Itaquera, em São Paulo, 
que abriga, educa e promove o bem-estar de 
crianças, adolescentes e famílias, carentes da 
região. www.casadocristoredentor.org.br

Mansão do Caminho
Entidade de Salvador, Bahia, dirigida por Divaldo 
Pereira Franco, que atende diariamente mais de 
3 mil crianças e jovens carentes.
www.mansaodocaminho.com.br



Todos nós quando passamos por um tratamento espi-

ritual nos é recomendado que devemos assistir às pa-

lestras espíritas. A maioria das pessoas não entende 

o porquê disso, já que o que buscamos são os tratamentos 

energéticos dos passes.

Aqui ficam então algumas perguntas e suas respostas para 

entender por que devemos participar dessas palestras e 

como também dos cursos regulares numa casa espírita.

- Por que alguns de nós só enxergam o tratamento nas 

salas de passe específicas?

Quando vamos a uma casa espírita buscamos a cura de 

nossos males e problemas e entendemos que nas sessões 

O porquê das palestras
Entenda qual a importância da palestra espírita 
e qual sua função dentro do tratamento

Wagner Ideali
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de passe é que encontraremos a solução. Podemos ver na 

sala de passe a movimentação de pessoas, o processo de 

passe tem suas técnicas enquanto que na palestra ficamos 

sentados e imóveis e aparentemente nada acontece. Essa 

análise está um pouco fora da realidade, pois a energi-

zação oferecida pelo passe realmente nos ajuda e muito, 

mas como no dizer de Jesus “Vai e não te peques mais” 

encerra uma observação de como deixar de errar. Se preci-

samos conhecer o certo, conhecer a nós mesmos, conhecer 

a realidade espiritual que circula em todo orbe, precisamos 

estudar, conhecer, escutar assuntos e observações muitas 

vezes novas para nós. Assim, as palestras permitirão passo 

a passo encontrar um equilíbrio interno, obtido pela refle-

xão e vontade de mudar. Para a solução de nossos proble-

Por dentro do Reencontro

- Qual a relação entre os passes e as palestras?

É um trabalho em conjunto. Enquanto as palestras fazem 

o trabalho íntimo de nos “acordar”, ensinar, energizar de 

uma forma mais sutil, os passes nos oferecem energias 

diferentes, que atuam diretamente no nosso períspirito. 

Podemos ver que uma completa a outra. Se assistimos a 

palestra para depois tomar os passes estaremos mais re-

ceptivos para a segunda fase. A palestra nos faz refletir, 

nos ensina e nos dá as energias muito sutis para nosso 

espírito. O passe vem completar e fechar todo o processo.

Assim, devemos entender um conjunto de energias (flui-

dos) no tratamento palestra e passe. É a aplicação dos 

ensinamentos de Jesus de forma objetiva. “Conheça a 

verdade e ela vos libertará”, como também ele disse: “Eu 

não te curei, mas sim, a sua fé te curou. Vai e não peques 

novamente para que não te aconteça coisa pior.”

Por dentro do Reencontro

mas são necessárias três partes distintas e ao mesmo tem-

po ligadas: o passe, como carga energética; nosso esforço 

pessoal para a mudança; e o entendimento mediante o 

conhecimento e reflexão. Assim, verificamos que precisa-

mos do passe, dos estudos e, o mais importante, de nossa 

real vontade de mudar.

- Qual a importância da palestra para o equilíbrio emo-
cional e espiritual das pessoas em tratamento ou não?

Durante os momentos em que passamos numa palestra 

construtiva, forças energéticas, bem como a assistência 

dos nossos mentores e guias espirituais, nos dão as ener-

gias necessárias como um complemento obtido na sala de 

passe para, assim, formarmos uma estrutura psicossomá-

tica aliada ao esforço pessoal.  Essa mescla de silêncio, 

análise e recepção de conceito nos traz como resultado um 

equilíbrio no aspecto físico, emocional e espiritual, bem 

como o atendimento a espíritos em evolução que também 

aproveitam os ensinamentos.

- De que forma a espiritualidade atua enquanto esta-
mos ouvindo uma palestra?

Da mesma forma que na sala de passes, mas agora sen-

do feito pelos espíritos lá presentes. Na sala de palestra 

recebemos energias diretamente dos espíritos, que têm 

uma finalidade de modificar o nosso íntimo mais profun-

do. É um trabalho de mudança, reflexão e entendimento. 

Na sala de passes, as energias vêm do plano espiritual 

também, mas agora com uma carga energética anímica. 

Ambas as situações são fundamentais no tratamento.

Não esqueça o seu cartão nos dias de tratamento e de palestras. 
Apresente-o no balcão de entrada do Reencontro e no salão de palestras.

Dias e horários das palestras no Reencontro

3ª feira noite - das 20h30 às 22h00

5ª feira tarde - das 15h00 às 16h00

 noite: das 20h30 às 22h00

Sábado  Ativação energética com palestra - às 17h00

Consulte o calendário de atividades nas páginas 12 e 13 e
informe-se sobre os temas nas palestras



18

Orientações Espirituais

Bezerra de Menezes

Filhas e filhos da alma!

Abençoe-nos o Senhor com a sua paz.

Estes são dias de turbulência.

A sociedade terrestre, com a inte-
ligência iluminada, traz o coração 
despedaçado pela angústia do ser 
existencial. Momento grave na his-
toriografia do processo evolutivo, 
quando se operam as grandes mu-
danças para que se alcance a pleni-
tude na Terra, anunciada pelos Espí-
ritos nobres e prometida por Jesus. 
Nosso amado planeta, ainda envolto 
em sombras, permanece na sua ca-
tegoria de inferioridade, porque nós, 
aqueles que a ele nos vinculamos, 
ainda somos inferiores, e à medida 
que se opera nossa transformação 
moral para melhor, sob a égide de Je-
sus, nosso modelo e guia, as sombras 
densas vão sendo desbastadas para 
que as alvíssaras de luz e de paz atin-
jam o clímax em período não muito 
distante.

Quando Jesus veio ter conosco, a hu-
manidade experimentava a grande 
crise de sujeição ao Império Romano, 
às suas paixões totalitárias e aos in-
teresses mesquinhos de governantes 
arbitrários. O Espiritismo, a seu turno, 
instalando-se no planeta, enfrenta 
clima equivalente em que o totalita-
rismo do poder arbitrário de políticas 
perversas esmaga as aspirações de 
enobrecimento das criaturas huma-
nas e, por consequência, o ser, que se 
agita na busca da plenitude, aturde-
-se e, confundindo-se, não sabe como 
vivenciar as claridades libertadoras do 
Evangelho.

Com a conquista do conhecimento 
científico e o vazio existencial, sur-

gem as distrações de vário porte para 
poder diminuir a ansiedade e o de-
sespero. Naturalmente, essa manifes-
tação de fuga da realidade interfere 
no comportamento geral dos searei-
ros da Verdade que, nada obstante, 
considerando serem servidores da 
última hora, permitem-se os desvios 
que lhes diminuem a carga aflitiva.

Tende, porém, bom ânimo, filhas e 
filhos do coração!

É um momento de siso, de decisões, 
para a paz no período do porvir.

Recordai-vos de que o Cristianismo 
nascente experimentou também 
inúmeras dificuldades. A palavra re-
volucionária do apóstolo Paulo, a rup-
tura com as tradições judaicas ainda 
vigentes na igreja de Jerusalém ge-
raram a necessidade do grande en-
contro, que seria o primeiro debate 
entre os trabalhadores de Jesus que 
se espalhavam pelo mundo conheci-
do de então.

No momento grave, quando uma 
ruptura se desenhava a prejuízo do 
Bem, a humildade de Simão Pedro, 
ajoelhando-se diante da voz que cla-
mava em toda parte a Verdade, paci-
ficou os corações e o posteriormente 
denominado Concílio de Jerusalém se 
tornou um marco histórico da união 
dos discípulos do Evangelho.

Neste momento de desafio e de con-
flitos de todo porte, é natural que sur-
jam divergências, opiniões variadas, 
procurando a melhor metodologia 
para o serviço da Luz. O direito de dis-
cordar, de discrepar, é inerente a toda 
consciência livre. Mas, que tenhamos 
cuidado para não dissentir, para não 
dividir, para não gerar fossos profun-

dos ou abismos aparentemente in-
transponíveis.

Que o espírito de união, de fraternida-
de, leve-nos todos, desencarnados e 
encarnados, à pacificação, trabalhan-
do essas anfractuosidades para que 
haja ordem em nome do progresso.

O amor é o instrumento hábil para 
todas as decisões. Desarmados os co-
rações, formaremos o grupo dos seres 
amados do ideal da Era Nova.

Nunca olvideis que o mundo espiritual 
inferior vigia as nascentes do coração 
dos trabalhadores do Bem e, ante a 
impossibilidade de os levar a derroca-
das morais, porque vigilantes na ora-
ção e no trabalho, pode infiltrar-se, 
gerando desequilíbrio e inarmonias a 
benefício das suas sutilezas perversas 
e a prejuízo da implantação da Era 
Nova sob o comando do Senhor.

Nunca olvidemos, em nossas preocu-
pações, que a Barca terrestre tem um 
Nauta que a conduz com segurança 
ao porto da paz.

Prossegui, lidadores do Bem, com o 
devotamento que se vos exige de 
fazerdes o melhor que esteja ao vos-
so alcance, em perfeita identificação 
com os benfeitores da humanidade, 
especialmente no Brasil, sob a égide 
de Ismael, representando o Mestre 
inolvidável.

Venceremos lutando juntos, esque-
cendo caprichos pessoais, de impo-
sições egotistas, pensando em todos 
aqueles que sofrem e que choram, 
que confiam em nossa fragilidade 
e aguardam o melhor exemplo da 
nossa renúncia em favor do Bem, 
do nosso devotamento em favor da 

caridade, da nossa entrega em novo 
holocausto.

Já não existem as fogueiras, nem os 
empalamentos. Os circos derrubaram 
as suas muralhas e agora expandem 
as suas fronteiras por toda a Terra, 
mas o holocausto ainda se faz neces-
sário.

Sacrificai as próprias imperfeições, 
particularmente neste sesquicente-
nário de evocação da chegada do 
Evangelho à Terra, decodificado pelos 
Imortais.

Recordai também, almas queridas, 
que o Espiritismo é, sem qualquer 
contradita, o Cristianismo que não 
pôde ser consolidado e que esteve na 
sua mais bela floração nos trezentos 
primeiros anos, antes das adultera-
ções nefastas, e que foi Jesus quem o 
denominou Consolador.

Este Consolador sobreviverá a todas 
as crises e quando, por alguma cir-
cunstância, não formos capazes de 
dignificá-lo, a irmã morte arrebatará 
aqueles que não correspondem à ex-
pectativa do Senhor da Vinha, subs-
tituindo-os por outros melhormente 

habilitados, mais instrumentalizados 
para os grandes enfrentamentos que 
já ocorrem na face do planeta.

Todos sabemos que a transformação 
moral de cada indivíduo é penosa, de 
longo curso, por efeito do atavismo 
ancestral, e que a Lei dispõe do recur-
so dos exílios coletivos para apressar 
a chegada da Era Nova.

Abençoados servidores! Abençoadas 
servidoras da Causa! Amai! Amai com 
abnegação e espírito de serviço a 
Doutrina de santificação, para que os 
vossos nomes sejam escritos no livro 
do reino dos Céus e possais fruir de 
alegrias, concluindo a etapa como o 
apóstolo das gentes, após haverdes 
lutado no bom combate.

Os mentores da brasilidade, neste 
momento grave por que também 
passa o nosso país, assim como o pla-
neta, estão vigilantes.

Permiti-vos ser por eles inspirados e 
saí entoando o hino do otimismo e 
da esperança, diluindo a treva, não fi-
xando o medo nem a sombra, que por 
momento domina muitas consciên-
cias. Não divulgando o mal, somente 

expondo o bem, para que a vitória 
não seja postergada.

E ide de volta, seareiros da luz! O 
mundo necessita de Jesus, hoje mais 
do que ontem, muito mais do que no 
passado, porque estamos a caminho 
da intuição, após a conquista da ra-
zão, para mantermos sintonia plena 
com aquele que é o nosso guia de to-
dos os dias e de todas as horas.

Muita paz, filhas e filhos do coração!

São os votos do servidor humílimo e 
paternal, em nome dos obreiros da 
seara de todos os tempos, alguns dos 
quais aqui conosco nesta hora.

Muita paz!…

Bezerra

(Mensagem psicofônica recebida pelo mé-
dium Divaldo Pereira Franco, no encerra-
mento da Reunião Ordinária do Conselho 
Federativo Nacional, em Brasília, DF, na 
manhã de domingo, em 9 de novembro 
de 2014.)    
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1º Movimento
Você e a Paz
em São Paulo
Com Divaldo Franco



No dia 15 de dezembro ocorreu o encerramento das ati-
vidades do Reencontro deste ano para os voluntários da 
casa. 2014 foi um ano de muito trabalho, desafios e opor-
tunidades.
O Reencontro agradece a cada um dos voluntários pelo tra-
balho de doação, comprometimento e evolução e deseja a 
todos um período de muita paz, luz, equilíbrio e fé!  

Comemoração do Dia das Crianças

Encerramento dos cursos
Módulos I, II e III

14º Megafeirão do Livro 

No dia 19 de outubro, num clima alegre e descontraído, foi realizada a 3ª festa infantil. As crianças assistidas puderam 
participar de várias atividades voltadas à doutrina espirita, assim como algumas atividades recreativas. O ponto marcante 
da festa foi a apresentação da peça “O lobo mau reencarnado”, que tratou a reencarnação numa linguagem apropriada ao 
público infantil. A mesa de doces também fez bastante sucesso e as crianças e acompanhantes se serviram à vontade.

Em dezembro, ocorreu o encerramento 
das turmas dos Módulos I, II e III.
Parabéns aos 170 alunos pela dedicação 
e empenho!

Os assistidos e frequentadores do Reen-
contro tiveram mais uma oportunidade 
de adquirir livros espíritas e espiritualis-
tas a preços especiais na 14ª edição do 
Megafeirão do Livro, que ocorreu nos 
dias 29 e 30 de novembro, e contou com 
palestras dos autores Lucimara Gallicia, 
Valcapelli e Humberto Pasian, que tam-
bém participaram de sessão de autógra-
fos. Foram vendidos mais de 1500 livros, 
cuja renda será destinada às obras assis-
tenciais da casa.

Aconteceu
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Bazar de NatalPapai Noel no Reencontro

Encerramento das atividades

Também no dia de 6 de-
zembro, foi realizado o já 
tradicional Bazar de Natal, 
com diversos produtos 
artesanais especialmente 
confeccionados pelas vo-
luntárias do Grupo Amor 
e Boa Vontade, que se re-
únem durante todo o ano 
às quarta-feiras. 

Para alegria da criançada, o bom velhinho aterrissou no 
Reencontro no dia 6 de dezembro, data em que se encer-
raram as atividades do REECRIAR.

Aconteceu
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As crianças conversaram 
com o Papai Noel e ainda 
ganharam um presente 
com várias guloseimas. 
Além da visita do Pa-
pai Noel, para coroar o 
encerramento do ano, 
um delicioso piquenique 
com música e violão foi 
realizado no Parque Sa-
besp Mooca, num clima 
de descontração, alegria 
e muita diversão!



Às vezes, ficamos pensando qual 
o significado de nossas vidas, 
o porquê da nossa existência, 

de tudo que está à nossa volta. O 
homem tem esses questionamentos 
desde seu aparecimento na 
Terra. O Espiritismo tem todas as 
respostas para essas indagações e 
questionamentos. Não dentro de uma 
análise fria, mas dentro do princípio 
de Causa e Efeito, no contexto da 
continuidade da vida e baseando-
se nos ensinamentos do Cristo. 
Toda essa análise, entendendo o 
homem como um ser transcendental, 
multiexistencial e uma bagagem de 
sentimentos a serem trabalhados e 
vivenciados.

Sem a aceitação de Deus realmente 
tudo fica muito difícil de ser 
compreendido e a vida acaba sendo 
algo frio e sem um objetivo maior. 
Dentro dessa visão materialista, 
teremos apenas uma visão hedonista 
da vida, com a busca do prazer, 
do poder, da beleza física e outras 
seduções temporárias. Assim fica a 
pergunta: seria o ser humano apenas 
um animal que pensa?

Sem dúvida nenhuma o espírito 
humano é na Terra, o maior clímax na 

evolução antroposociopsicológica da 
vida, mas não é a etapa final. O que 
habita no ser humano é muito mais 
do que um conjunto físico-químico, 
mas sim algo que transcende todas 
as nossas conjecturas filosóficas que 
ainda estão engatinhando dentro de 
análises muitas vezes egocêntricas e 
limitadas.

Frente a uma visão mais espiritual 
podemos enxergar o ser humano 
como um feixe de emoções a serem 
desenvolvidas, que somente pela 
passagem pela vida física permite 
viver essas emoções, bem como todas 
essas realidades transitórias e outras 
legítimas, mas todas necessárias à 
evolução. Amadurecimento de algo 
mais que nós temos dentro de nós 
que o espiritismo chama de Espírito. 

Assim, numa visão curta de 
unicidade da vida, não é possível 
quantificar tudo à nossa volta, mas 
na multiplicidade dela podemos ver 
um processo de evolução e, junto 
com as palavras de Jesus, agora não 
mais como retórica religiosa, mas 
como verdade absoluta de uma forma 
de bem viver, encontraremos as 
respostas no profundo de nosso ser.

As conquistas efêmeras da vida 

terão seus valores diminuídos para a 
obtenção de algo muito maior, que 
na maioria das vezes não se consegue 
expressar por palavras, mas apenas 
pelo sentir. Nesse momento vamos 
buscar as respostas dentro de nós 
mesmos, por meio da prece simples, 
da meditação, do trabalho constante, 
tudo em favor de nossa renovação 
íntima e, assim, obteremos essas 
respostas gradualmente em função 
de nossa evolução espiritual.

Somente com a busca do equilíbrio 
profundo, com a descoberta de nós 
mesmos é que poderemos entender 
todo o significado real da vida. Novos 
horizontes nos esperam, e a vida na 
forma que conhecemos passa a ser 
uma escola em que aprendemos 
o verdadeiro sentido da palavra 
Amor, e com o Espiritismo baseado 
nos ensinos de Jesus teremos esse 
significado existencial muito mais 
claro e concreto. 

Joanna de Ângelis nos mostra por 
intermédio de Divaldo Pereira Franco 
o quanto estamos equivocados com 
a verdadeira função da vida: “A alu-
cinação midiática, a serviço do mer-
cantilismo de tudo, vem, a pouco e 
pouco, dessacralizando o ser huma-

O significado existencial e o espiritismo
“Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos 
corações e vos leva a considerar amarga a vida?”
Evangelho Segundo o Espiritismo

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e ministra os cursos 
do Reencontro nos 

módulos 2 e 3

Texto inspirado mediunicamente
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Idealizando

no, que perde o sentido existencial, 
tombando no vazio agônico de si 
mesmo. Numa cultura eminentemen-
te utilitarista e imediatista, o tempo-
-sem-tempo favorece a fuga da au-
toconsciência do indivíduo para o 
consumismo tão arbitrário quão per-
verso, no qual o culto da personalida-
de tem primazia, desde a utilização 
dos recursos de implantes e progra-
mas de aperfeiçoamento das formas, 
com tratamentos especializados e de 
alto custo, até os sacrifícios cirúrgicos 
modificando a estrutura da organiza-
ção somática. O belo, ou aquilo que se 
convencionou denominar como bele-
za, é um dos novos deuses do atual 
Olimpo, ao lado das arbitrariedades 
morais e emocionais em decantado 
culto à liberdade, cada vez mais li-
bertina. A ausência dos sentimentos 
de nobreza, particularmente do amor, 
impulsiona o comércio da futilidade 
e do ilusório. Em dias de utopia, nos 
quais se vale pelo que se apresenta 

e não pelo que se é, o procedimen-
to convencional, os ideais que digni-
ficam e trabalham as forças normais 
cedem lugar aos prazeres ligeiros e 
frustrantes, que logo abrem espaço 
a novas mentirosas necessidades. O 
cárcere do relógio, impedindo que 
se vivencie cada experiência em sua 
plenitude e totalidade, sem saltar-se 
de uma para outra apressadamente, 
torna os seus prisioneiros cada vez 
mais ávidos de novidades, por se lhes 
apresentar o mundo assinalado pela 
sua fugacidade...”.

Termina nos dizendo: “Se 
experimentas esse vazio interior, 
desmotivado para viver ou para 
laborar em favor do bem-estar 
pessoal, abre-te ao amor e deixa-te 
conduzir pelas suas desconhecidas 
emoções que te plenificarão com 
legítimas aspirações, oferecendo-
te um alto significado psicológico e 
humano.”

Jesus foi enfático ao abordar psi-

cologicamente o significado existen-
cial, propondo: “Buscai primeiro o 
reino dos Céus e sua justiça, e tudo 
mais vos será acrescentado”, deixan-
do claro que a destruição do corpo 
pelo fenômeno biológico da morte é 
inevitável, restando ao ser espiritual 
prosseguir na marcha pelos infinitos 
caminhos da imortalidade.

O ensino de Jesus “Não sairás 
dali enquanto não pagares o último 
centil” pode agora ser sentido não 
como castigo, mas como processo de 
educação. “Conhece-te a ti mesmo” 
e “Conheça a verdade e essa te 
libertará” nos mostra essa visão mais 
espiritual da vida e “Eu sou o caminho 
a verdade e a vida, ninguém vai ao 
Pai senão por mim” encerra toda 
profundidade de Suas palavras.

Os ensinos de Jesus têm um 
significado muito mais profundo em 
nossas vidas principalmente como 
norma de conduta e bem viver.



Horários ATENDIMENTO E CURSOS

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

20h00 às 21h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

14h30 às 15h30

14h30 às 15h30

14h30 às 16h30 

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

14h30 às 16h00

14h30 às 16h00

15h00 às 16h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

início às 20H00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

11h00 às 12h00

início às 17h00

início às 10h00

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

DSB - Atendimento de Desobsessão 

Tratamento 

Passe Livre  

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra  

Triagem 

Passe Livre

Curso 

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

Tratamento 

Passe Livre  

Palestra 

Tratamento 

Passe Livre

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra

Passe Livre 

Curso

Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações

Triagem Crianças 

Tratamento Crianças

Passe Livre 

REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)

NOITE

NOITE

TARDE

NOITE

TARDE

NOITE

NOITE

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual
Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 2028-5222

E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br

Vocêparticipa
O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

Ajude-nos a fazer uma revista cada vez melhor. 
Envie sua mensagem, comentário, sugestão de pauta 
ou crítica, pedido de anúncio para

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp


