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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

Vocêparticipa

Nainternet

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

Diretoria
Presidente: Jonas Pinheiro Leitão Junior
Vice-Presidente: Eliane Aparecida Provasi
Tesoureiro: Marcos De La Vega

2ª Tesoureira: Julce Maria S. Madureira
Secretária: Sueli Aparecida Trujillo
2ª Secretária: Abigail Montanaro G. Dadde

Conselho
Presidente: Maria Odete Gonçalves Lhano
Secretário: Iwarte Fagundes Junior

Expediente
Coordenação: Durval Heitzmann Júnior
Jornalista responsável: Roger Hayas - MTb. 30.647/SP - rogerhayas@hotmail.com
Capa: Fotografia - Durval Heitzmann Júnior
Projeto gráfico e diagramação: Preview Design - atendimento@previewdesign.com.br
Revisão final: Maura Hayas - MTb.: 30.168/SP
Equipe: Andre Batista, Ariane Fiuza, Bolivar Pereira, Eliane Provasi, Elisabete Sacon, 
Leticia Iambasso, Margareth Guerra Ramos, Maria Odete Gonçalves Lhano, Tereza 
Emília Baliego Heitzmann.
Fotografias: Arquivo do Reencontro.
Impressão: Gráfica AGNS
Tiragem: 2000 exemplares
As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores.
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Ante à calúnia

É inevitável ser vítima da calúnia, que faz parte do orçamento moral de muitas 
pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana.

Muitos se comprazem em urdi-la e desferi-la, por inveja, ciúme ou, simplesmente, 
por doença moral.

Outros se encarregam de divulgá-la, alegrando-se em fazê-lo, porque também 
atormentados.

Não sintonizes com aqueles que vivem nessa faixa. 

Igualmente não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam.

Vive de tal forma, que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas.

Cada dia é lição que se transforma em vida ao longo do teu caminho eterno.

Diariamente surgem episódios de calúnia, intentando alcançar alguém.

Assim, perdoa o caluniador. Ele não fugirá de si mesmo.

Contam que uma caluniadora buscou o seu confessor e narrou, arrependida, a sua 
insensatez. Pedindo a absolvição para o triste delito, perguntou ao ouvinte

atento qual era a sua penitência.

Aquele reflexionou e pediu-lhe que fosse ao lar e trouxesse uma almofada de 
plumas, subisse à torre da igreja e dali as espalhasse ao vento com máximo 
cuidado, e, após, viesse receber a competente liberação.

Tão logo terminou de fazê-lo, a confessa retornou e perguntou:

- E agora?

- Volta lá - respondeu o sacerdote - recolhe todas as plumas e refaze a almofada.

A calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do 
caluniador.

Divaldo Franco - (Ditado pelo Espírito Joanna de Ângelis) 



Notas

O Reencontro está apoiando a Mansão do Caminho na campanha 
do leite em pó. O consumo da Mansão é enorme, por esse motivo são 
necessárias reposições constantes para manter os estoques e, dessa 
forma, o atendimento às milhares de crianças e famílias 
que recebem apoio da entidade.

As doações podem ser realizadas diretamente na secretaria do 
Reencontro ou na conta corrente

24.901-7 - Agência 3768 - Mooca - Banco Itaú - 341

Contamos com seu apoio.

Campanha Permanente
do Leite em Pó

Destinada à

Movimento Você e a Paz com Divaldo Franco 
A 4ª edição do Movimento Você e a Paz em São Paulo acontecerá no dia 10 de 
novembro, sábado, às 17h, no Auditório Oscar Niemeyer (palco externo), localizado 
no Parque do Ibirapuera. Venha prestigiar e presenciar esse evento que une pessoas 
no mesmo propósito: a paz, o respeito às diferenças e opiniões. Acompanhe nos 
canais de comunicação do Reencontro mais informações sobre o evento em breve. 

Novo formato de 
atendimento no 
Reencontro em 

2019
O Reencontro irá promover 
mudanças no formato do 
trabalho de atendimento 

realizado nas salas específicas 
e palestras que acontecem 

às terças, quintas e sábados. 
Aguardem mais informações 
e orientações em breve. 

O Reencontro promoverá um Chá com 
Bingo no dia 29 de setembro, sábado, às 
14h. O convite individual custa R$ 30 e dá 
direito a um prato de doces e salgados e 
uma cartela especial do bingo, além de 
vários tipos de chás à vontade. Traga sua 
família e venha se divertir com a gente. 

4

ChácomBingo

CONVITES À VENDA NA SECRETARIA
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Foi em busca de uma nova casa espírita para 
trabalhar que o casal Sergio Bertolaso e Vânia 
Martins Bertolaso começaram a frequentar o 

Reencontro em fevereiro de 2014. Um amigo indicou 
a casa para o casal, que, junto com a mãe de Sérgio, 
Marlene Botão Bertolaso, iniciaram, em julho de 2014, 
os cursos oferecidos pelo Reencontro. “Nós chegamos 
aqui pelo amor, e não pela dor”, costuma falar Sérgio. 

De família espírita e habituados à Doutrina, Sérgio 
e Vânia, casados há 30 anos, já eram voluntários em 
outra casa, mas o fechamento do local fez com que 
ficassem algum tempo sem frequentar outro centro. 
“Eu sempre tive uma vontade de estudar e entender 
a Doutrina Espírita, além de praticá-la, então os cursos 
do Reencontro foram um dos atrativos quando cheguei 
na casa”, lembra Vânia.

Ainda como alunos Sérgio e Vânia começaram a 
ajudar no grupo do apoio e organização de alguns 
eventos da casa como, por exemplo, a festa junina. 
Concluíram os módulos em abril de 2016 e, desde 

então, a presença e o comprometimento com a casa 
são admiráveis. Atualmente trabalham  às terças-feiras 
à noite no Salão de Passes, onde a mãe de Sérgio, que 
estudou com eles, também trabalha. O casal também 
atua aos sábados pela manhã no Acolhimento do 
trabalho infantil, onde ambos se identificam mais. 
“O Acolhimento é a porta de entrada do Reencontro. 
Conserva as pessoas aqui dentro porque todos que 
trabalham são muito delicados e fraternos. É uma 
família unida”, diz Vânia. “O que eu vejo é que muitas 
pessoas chegam aqui querendo ser ouvidas ou apenas 
desabafar e o Acolhimento ajuda muito essas pessoas”, 
complementa Sérgio.

Para Sérgio o Reencontro é a extensão de sua casa: 
“É um ambiente fraterno e harmônico onde a energia 
é tão boa que as pessoas que aqui entram não querem 
sair mais”. Há 10 anos Sérgio decidiu mudar o jeito que 
levava a sua vida e, após superar um problema pessoal, 
não quer pensar mais no que passou. Prefere focar no 
presente: “Para mim não temos que nos prender ao 
passado. Não é para lá que você vai”.  

Pelo amor

Letícia Iambasso

Eu e o Reencontro



Capa

Roger Hayas

A arte de se doar
O trabalho voluntário é alma de qualquer ação social. Em 
uma casa espírita como o Reencontro, assume um papel mais 
relevante ainda: ajudar o próximo em seu processo de evolução 
espiritual e contribuir para seu próprio crescimento.
O voluntário é o alicerce do Reencontro, por isso, o olhar deve 
ser de responsabilidade, respeito e amor

O dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
define voluntário como aquele que

“depende da vontade, espontâneo; 
que pode optar por fazer ou não, 
que age apenas segundo sua 
própria vontade, aquele que se 
dedica a um trabalho sem vínculo 
prestando ajuda”.
E é justamente essa boa vontade, 
espontaneidade por dedicar-se a alguém 
sem esperar recompensas que traduz a 
essência do trabalho voluntário.  



A arte de se doar



Capa
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Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento para 
causas de interesse de outras pessoas e, com isso, melhorar 
a qualidade de vida delas. O trabalho voluntário gera 
uma realização pessoal, um bem-estar interior originado 
do prazer de servir a quem precisa. É um sentimento de 
solidariedade e amor ao próximo aliado à importância de 
sentir-se útil. No voluntariado, todos ganham: o voluntário, 
aquele com quem o voluntário trabalha e a comunidade.

E aqui no Reencontro um verdadeiro exército de 

pessoas de coração aberto é responsável por dar suporte 

às ações desenvolvidas. Esse grupo conduz todos os 

trabalhos oferecidos pela casa, que envolvem os Cursos, 

o Acolhimento, a Triagem, o Reecriar, o Salão de Passes, 

as Salas Azul e Verde, a Ativação Energética, a TCI, o DSB, 

o grupo Amor e Boa Vontade, os eventos, como a festa 

junina, festa italiana e chá com bingo. Sem toda essa 

força de trabalho e amor não seria possível disseminar 

a Doutrina Espírita e dar suporte a todas as pessoas que 

procuram o Reencontro diariamente.

Quem se doa em prol do outro enriquece seu espírito, 

estabelece uma conexão permanente com as equipes 

espirituais e recebe em troca uma maior consciência sobre 

solidariedade, compaixão, respeito, evolução e amor. 

No Evangelho Segundo o Espiritismo, Kardec nos diz: 

“ajuda-te que o céu te ajudará e, análoga a esta, ‘buscai e 

achareis’, pois que aí encontramos a verdadeira noção que 

instiga, incita o homem a trabalhar, fazer a sua parte, para 

que possa, assim, ser ajudado por Deus”.

Além de ocupação material – A questão 675 do Livro 

dos Espíritos aborda a questão do trabalho como algo 

que transcende o interesse material: “Por trabalho só se 

devem entender as ocupações materiais?”. A resposta é 

categórica: “Não; o Espírito trabalha, assim como o corpo. 

Toda ocupação útil é trabalho.” Nesse sentido, o olhar 

sobre o trabalho deve ganhar uma abrangência maior, ou 

seja, é tudo aquilo que se faz de útil em prol de si mesmo 

e dos outros.

E justamente do ponto de vista individual, doar-se a 

uma atividade voluntária é uma iniciativa que depende 

exclusivamente de cada um de nós. Para isso, é preciso um 

conhecimento profundo de si mesmo, avaliando virtudes 

e dificuldades, afinal só pode-se doar com sinceridade 

e amor aquilo que se tem. Caso contrário, não é algo 

espontâneo.  

Responsabilidade e amor– Como todo trabalho voluntário, 

é muito importante que aqueles que se predispõem 

a oferecer amor e colaboração tenham em mente a 

responsabilidade que assumem. Isso porque a casa conta 

com a força desse grupo, sem o qual não existiriam as 

ações. Por isso, ao optar por desenvolver um trabalho 

em que não há compensação financeira, a pessoa tem 

de estar ciente que a responsabilidade existe da mesma 

forma, seja com horários, orientações, diretrizes e filosofia 

e, especialmente, contribuindo para uma convivência 

fraterna. 

E essa responsabilidade é abordada durante o curso 

oferecido pela casa. Além de toda a base da Doutrina, as 

aulas, especialmente do Módulo Preparatório, destacam a 

relevância do trabalho voluntário, a responsabilidade que 

cada pessoa assume ao se oferecer a desenvolver uma 

ação com a casa e a fidelidade com os valores da Doutrina 

Espírita. 

O Reencontro depende do voluntário. É ele quem faz toda 

a energia da casa fluir; é ele quem estabelece a conexão 

com a espiritualidade, que faz todo o canal com as equipes. 

O voluntário é o Reencontro, tanto nos corredores da casa 

como fora dela, uma vez que a imagem transmitida por 

ele se traduz na imagem da própria casa. 

Vamos juntos aprimorar esse trabalho cada vez mais, com 

amor e responsabilidade! Afinal, o trabalho de doação tem 

um só objetivo: transformarmos em espíritos melhores. Em 

todos os sentidos.  

“Por trabalho só se 

devem entender as 

ocupações materiais?”. 

A resposta é categórica: 

“Não; o Espírito 

trabalha, assim como o 

corpo. Toda ocupação 

útil é trabalho.”
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A arte de se doar

“Conheci o Reencontro por intermédio de minha esposa, 
que frequentava a casa juntamente com minha filha; eu as 
levava e ficava esperando no carro. Um belo dia fui convidado 
a assistir uma palestra, me encantei com a doutrina e com 
a casa e pensei: por que não fazer um trabalho voluntário? 
Isso me motivou a fazer os cursos, queria doar um pouco do 
meu tempo a transformar alguns minutos da vida das pessoas 
em esperança. A frase “não tenho tempo” descartei do meu 
vocabulário, pois ser voluntário me colocou em contato com 
novas situações e ensinamentos, vivenciando uma nova 
expectativa de vida e me tornando mais leve e feliz.

“Sou voluntário em casas espíritas há mais de 20 anos, 
realizando este trabalho com muito amor aqui no Reencontro 
há seis. Na realidade entendo que não realizo um trabalho e 
sim tenho a oportunidade de estar ao lado de Jesus, recebendo 
nossos irmãos necessitados, como também sou.

Estar no Reencontro, executando minhas atividades é 
recarregar as energias para minha vida, também fora da casa 
e, mesmo com as dificuldades existentes, encontro forças para 
superá-las, sentindo sempre a ajuda e amparo dos benfeitores 
espirituais”.

Jair Cusin

Dois representantes desse exército falam sobre suas 
experiências no trabalho realizado no Reencontro e de que 
forma essa doação soma em suas vidas.

Com a palavra, os voluntários

Hoje, mais de uma década depois, percebi que o trabalho voluntário é levar para o seu dia o prazer 
e a responsabilidade de agir por um bem maior, me fez crescer de diversas maneiras. Antes pensava 
que “ajudava as pessoas”, hoje percebo que “ganhei muito mais”. Recebe-se muito mais do que 
se doa, sendo assim ser voluntário não tem relação com obrigação; é uma experiência espontânea, 
alegre prazerosa e gratificante.  Doamos nossa energia, mas ganhamos em troca o contato humano, 
a satisfação de se sentir útil, sendo que devemos estar bem articulados com as necessidades e 
procedimentos da Casa”.

Sérgio Bulara



Paula Munhoz
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Entrevista

Muito se fala sobre os grandes vultos do Espiritismo que ajudaram a disseminar 
e a dar força para os três pilares da nossa doutrina: ciência, filosofia e religião. 
Sabemos que por meio desses grandes nomes que passaram pelo nosso 

planeta que esta Doutrina que esclarece, suporta e ampara pode ser atestada como a 
3ª. revelação. Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes, 
Camille Flamarion, Allan Kardec, Eurípedes Barsanulfo e Léon Denis são alguns nomes 
clamados todos os dias por quem lê, estuda e se dedica ao Espiritismo. 
Esses nomes foram os responsáveis por levar a Doutrina ao mundo inteiro. Em outra 
esfera, também há outras pessoas que contribuem para divulgar os ensinamentos do 
Espiritismo e um desses nomes é a nossa querida Paula Zamp, com quem a Reencontro 
em Revista conversou. 

Sua história - Ela começou a cantar muito jovem, aos 8 
anos participou de um concurso no Programa Silvio Santos 
para ser parte de um coral composto de 12 vozes. Como 
não poderia ser diferente, foi escolhida e deu início a 
uma bela carreira na música. Hoje, ela é Bacharel em 
Música com Especialização em Canto Lírico e Pós-Graduada 
em Arteterapia com Especialização em Musicoterapia. 
Também é Professora Universitária nas disciplinas de Canto 
Lírico, Canto Coral e Técnica Vocal, e percorre o Brasil todo 
fazendo um lindo trabalho na disseminação da Doutrina 
Espírita. 

Zamp conheceu o Espiritismo exatamente em 1987, na 
ocasião do desencarne do seu pai. “Foi por meio de um 
amigo chamado Nilo, que era diretor de uma Banda de 

Bailes, a Banda Super Som TA, que conheci a Federação 
Espírita do Estado de São Paulo. Por lá fiz todos os cursos 
ministrados, trabalhando depois como voluntária nas áreas 
de Ensino e Assistência Espiritual”, contou.

Rotina diária – Atualmente, a cantora divide o seu dia em 
etapas. Ela faz questão de cuidar da sua casa sozinha. Lava, 
limpa, adora cozinhar e tira alguns momentos para estudar 
a doutrina, outros para estudar canto. Também dedica seu 
tempo a organizar os dois programas que apresenta na 
Rádio Boa Nova – Entre Amigos e Quem Canta sua Vida 
Encanta - juntamente com o amigo e escritor Adilson 
Ferreira. Os outros momentos ela dedica a preparar as 
palestras que ministra, pois faz questão de intercalar o seu 
discurso com músicas e muitas imagens. 

Uma voz que toca o 
coração por meio da 
Doutrina Espírita
Bacharel em Música com Especialização em Canto Lírico, 
Paula Zamp dissemina a Doutrina Espírita encantando 
os públicos com sua voz



Entrevista - Paula Zamp

Rua Desembargador Paulo Costa, 91 - Mooca - SP

Tel.: (11) 2604-2843
Colibriartesanatoepresentes Bordados, tricô, crochê e

trabalhos em feltro e tecidos
Lãs, linhas e

artigos para bordar

Cursos Armarinho

Presentes

Uma viagem que mudou a sua vida – Zamp foi para Israel e 
Egito pela primeira vez em 2011, ver de perto os passos de 
Moisés e Jesus. Durante esta viagem teve a oportunidade 
de estudar a maior história de amor de todos os tempos, 
que é seguir os passos de Jesus por praticamente todos os 
lugares onde Ele caminhou e vivenciar essa emoção.

“Sabemos que Jesus está em todo o planeta, mas imagine 
estar sentada às margens do mar da Galiléia e lembrar 
que Jesus caminhou sobre aquelas águas, que lá os 
discípulos como Pedro e o irmão André, Tiago - o Maior 
- e o irmão João, saíam para pescar e no final da tarde 
Jesus os aguardava às margens para depois conversarem. 
Lá voltamos ao tempo de Jesus e aprendemos o que longe 
de lá não conseguiríamos numa vida”.

Ela destaca como uma grande emoção, quando cantou 
Ave Maria de Schubert ou de Gounod dentro da Basílica 
da Anunciação, na cidade de Nazaré na Galiléia, lugar 
onde Maria de Nazaré recebeu o aviso do anjo Gabriel que 
daria à luz a um menino. Outro lugar que a emocionou 
foi cantar na Basílica de Santa Anna, em Jerusalém, onde 
Maria, mãe de Jesus, nasceu. “Esse local tem uma acústica 
maravilhosa e quando canto Ave Maria de Gounod parece 
que um grande coral canta comigo”, revela.

Paula avalia que a sua vida mudou totalmente de rumo 
depois dessas viagens, pois hoje consegue com clareza 
e facilidade compreender tudo o que esses grandes 
trabalhadores da Luz trouxeram para nós, mesmo 
enfrentando tantos desafios. Ela comenta que em suas 
palestras não deixa de falar em Jesus, em Maria de Nazaré 
e em um Pai Criador que nos ama. Seu foco hoje é levar 
para as pessoas que a ouvem os passos de Jesus Cristo.  

Gratidão – “Quero deixar meu agradecimento para as 
amigas queridas Marcia e Wanda, que me levaram a 
conhecer e abrir as portas da minha alma para esses divinos 
aprendizados. Agradeço também ao Professor Doutor 
Severino Celestino da Silva, que na Universidade de João 

Pessoa, na Paraíba, ministra a disciplina Ciência e Religião, 
e que coordena a parte evangélica dessas viagens, sempre 
com sua sabedoria, sensibilidade e carinho por todos. 
Agradeço também aos amigos do Reencontro, que me 
abrem as portas algumas vezes ao ano para que eu possa 
falar e cantar essas histórias”.  



Módulo II - 1ª aula

Módulo IV - 1ª aula

Palestra - Lilian D’Amaro - A paciência

Palestra - Miguel Bove - Desbravando mistérios

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 1ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

Ativação Energética com palestra - Jair Cusin - Dr. Bezerra de Menezes - O médico dos pobres

Módulo II - 1ª aula

Palestra - Wagner Ideali - O que é mediunidade?

Módulo II - 2ª aula

Módulo IV - 2ª aula

Palestra - Julieta - Novas forças para seguir adiante

Palestra - Lisa Rebouças - Joanna de Ângelis - A Benfeitora

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 2ª aula

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

Ativação Energética com palestra - Rosangela - O poder da transformação

Módulo II - 2ª aula

Palestra - Lucimara Gallicia - Reflexos da alma e matéria

Módulo II - 3ª aula

Módulo IV - 3ª aula

Palestra - Eliane Provasi - A parábola do semeador

Palestra - Gislaine Carli - Integrar/aceitar: formas de SER humano

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 3ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

Ativação Energética com palestra - Wagner Ideali - Trabalhadores da última hora

Módulo II - 3ª aula

Palestra - Iraci Campos - Reconstruindo emoções

Módulo II - 4ª aula

Módulo IV - 4ª aula

Palestra - Cassio Branco - Gêmeos siameses e o espiritismo

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo e as Leis Universais

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

Módulo VI - 4ª aula

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

Ativação Energética com palestra - Ronaldo Oliveiros - Doenças Psicossomáticas e as curas - Parte 1

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Coord. Jonas Pinheiro - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo II - 4ª aula

Palestra - Julia Nezu - Sono e sonhos segundo o espiritismo

Módulo II - 5ª aula

Módulo IV - 5ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - O poder da fé

Palestra - Luiz Eduardo - Aprendendo a viver

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 5ª aula

Calendário

DIA HORA ATIVIDADE

AGOSTO | 2018

01/Qua

01/Qua

02/Qui

02/Qui

03/Sex

03/Sex

04/Sab

04/Sab

06/Seg

07/Ter

08/Qua

08/Qua

09/Qui

09/Qui

10/Sex

10/Sex

11/Sab

11/Sab

13/Seg

14/Ter

15/Qua

15/Qua

16/Qui

16/Qui

17/Sex

17/Sex

18/Sab

18/Sab

18/Sab

20/Seg

21/Ter

22/Qua

22/Qua

23/Qui

23/Qui

24/Sex

24/Sex

25/Sab

25/Sab

26/Dom

27/Seg

28/Ter

29/Qua

29/Qua

30/Qui

30/Qui

31/Sex

31/Sex

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00
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REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

CONFRATERNIZAÇÃO TRABALHADORES 20ª FESTA JUNINA

Módulo II - 5ª aula

Palestra - Jair Cusin - Nossa família

Módulo II - 6ª aula

Módulo IV - 6ª aula

Palestra - Lilian D’Amaro - O poder da oração

Palestra - Miguel Bove - Quem são os regenerados

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo II - 6ª aula

Palestra - Sergio Lucci - Deus sempre tem um plano pra você 

Módulo II - 7ª aula

Módulo IV - 7ª aula

Palestra - Rosangela - Seja seu melhor amigo

Palestra - André Marouço - Auto-obsessão

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 6ª aula

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

Ativação Energética com palestra - Wagner Ideali - A gratidão na visão espírita

Módulo II - 7ª aula

Palestra - Lucimara Gallicia - Vencendo limitações pessoais

Módulo II - 8ª aula

Módulo IV - 8ª aula

Palestra - Julieta - Mudanças urgentes para uma vida melhor

Palestra - Gislaine Carli - Muito ou pouco?

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 7ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

Ativação Energética com Palestra - Ronaldo Oliveiros - Doenças Psicossomáticas e as curas - Parte 2

Módulo II - 8ª aula

Palestra - Lisa - Espiritismo e Espiritualismo

Módulo II - 9ª aula

Módulo IV - 9ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - O que realmente é ser humilde

Palestra - Paula Zamp - Palestra Musical

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 8ª aula

CHÁ COM BINGO

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Coord. Jonas Pinheiro - Trazer uma garrafa de água mineral 

DIA HORA ATIVIDADE

SETEMBRO | 2018

01/Sab

01/Sab

03/Seg

04/Ter

05/Qua

05/Qua

06/Qui

06/Qui

07/Sex

08/Sab

10/Seg

11/Ter

12/Qua

12/Qua

13/Qui

13/Qui

14/Sex

14/Sex

15/Sab

15/Sab

15/Sab

17/Seg

18/Ter

19/Qua

19/Qua

20/Qui

20/Qui

21/Sex

21/Sex

22/Sab

22/Sab

24/Seg

25/Ter

26/Qua

26/Qua

27/Qui

27/Qui

28/Sex

28/Sex

29/Sab

30/Dom

11h00

16h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

14h00

10h00

Atenção: para assistir as palestras não há mais a necessidade da retirada de convite.
A entrada é 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal, açúcar e farinha),

que deverá ser depositado no recipiente localizado na entrada do salão.
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Calendário OUTUBRO | 2018
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Módulo II - 9ª aula

Palestra - Jair Cusin - Allan Kardec

Módulo II - 10ª aula

Módulo IV - 10ª aula

Palestra - Lilian D’Amaro - A prática da gentileza

Palestra - Miguel Bove - Servilismo

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 9ª aula

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

Ativação Energética com palestra - Rosangela - Palavras e ações definem nosso destino

Módulo II - 10ª aula

Palestra - Lucimara Gallicia - Construindo a autoestima

Módulo II - 11ª aula

Módulo IV - 11ª aula

Palestra - Julieta - Renovação interna

Palestra - Gislaine Carli - Liberdade

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo II - 11ª aula

Palestra - Cassio Branco - Histórias de Chico Xavier

Módulo II - 12ª aula

Módulo IV - 12ª aula

Palestra - Eliane Provasi - Gratidão

Palestra - Paulo Francisco - A dor e o remédio

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 10ª aula

FESTA DIA DAS CRIANÇAS

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

Ativação Energética com palestra - Wagner Ideali - Oração e saúde

Módulo II - 12ª aula

Palestra - Carmem Gomes - Quem somos nós além de eternos aprendizes

Módulo II - 13ª aula

Módulo IV - 13ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - A paz começa dentro de nós

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo e as Leis Universais

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - 11ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

Ativação Energética com palestra - Sergio Lucci - A dor e a tristeza são caminhos para evolução

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Coord. Jonas Pinheiro - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo II - 13ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - Os níveis da consciência

Módulo II - 14ª aula

Módulo IV - 14ª aula

DIA HORA ATIVIDADE

01/Seg

02/Ter

03/Qua

03/Qua

04/Qui

04/Qui

05/Sex

05/Sex

06/Sab

06/Sab

08/Seg

09/Ter

10/Qua

10/Qua

11/Qui

11/Qui

12/Sex

13/Sab

15/Seg

16/Ter

17/Qua

17/Qua

18/Qui

18/Qui

19/Sex

19/Sex

20/Sab

20/Sab

20/Sab

22/Seg

23/Ter

24/Qua

24/Qua

25/Qui

25/Qui

26/Sex

26/Sex

27/Sab

27/Sab

28/Dom

29/Seg

30/Ter

31/Qua

31/Qua

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00



RealizaçãoIdealizaçãoApoio

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL
Reencontro

10/11 - 17h
SÁBADO

Auditório Oscar Niemeyer (palco externo)
Parque do Ibirapuera

Venha celebrar a paz
ao lado de Divaldo Franco e convidados!

entrada gratuita

2018 • ANO 4



Joanna de Ângelis

Orientações Espirituais

16

Interferências espirituais
(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 23 de abril de 2018, no Centro Espírita 
Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.)

Sem dúvida, o intercâmbio entre 
os Espíritos é incontestável.

As criaturas humanas emitem 
pensamentos em ondas sucessivas 
que alcançam outras equivalentes 
em processos denominados 
telepáticos, cujos efeitos positivos 
ou negativos passam a instalar-se 
nos seus receptores.

Desencarnados, igualmente 
fixados em ideias que lhes são 
familiares mantêm o mesmo 
intercâmbio que constitui a 
linguagem da comunicação nas 
regiões em que se encontram.

De maneira equivalente, emitem 
os encarnados ondas contínuas e 
idênticas àquelas que chegam da 
Erraticidade e impõem as paixões 
ou ideias de que se encontram 
carregadas pelas emoções dos 
seus geradores, produzem 
vibrações de ternura ou afeto, 
mas frequentemente pelo teor 
dos seus desejos, perturbações 
que se transformam em obsessões 
lamentáveis do plano físico para o 
espiritual.

Mais habitual, no entanto, a 
ocorrência inversa dá-se e produz 
os distúrbios que assolam o planeta.

Inegável a ação dos Espíritos em 
geral sobre os seres humanos. 

Todavia, em razão da inferioridade 
moral que vige na humanidade, 
esses intercâmbios revestem-se de 
natureza perturbadora.

As obsessões são constantes nas 
paisagens terrestres. Mantendo 
os Espíritos as características 
da sua jornada, os sentimentos 
especialmente atrasados ajustam-
se em conúbio psíquico com 
aqueles que se encontram ligados 
pelas ações nefastas das existências 
anteriores.

Vemos, em decorrência, doenças 
simulacros, lutas renhidas entre as 
pessoas, insucessos permanentes, 
desgraças e dores acerbas...

Mais comuns são os desforços 
pessoais, em tentativas inditosas 
de ajustamento moral e emocional 
mediante a justiça pelas próprias 
mãos.

Noutras ocasiões, rebeliões 
coletivas que partem das 
comunidades espirituais e invadem 
a sociedade dão lugar a embates 
que se transformam em guerras 
nefandas.

Verdadeiras quadrilhas de 
perversos se organizam para 
afligir os humanos, comprazendo-
se em tornar-lhes as existências 
insuportáveis.

Na atualidade, quando ocorrem os 
fenômenos transformadores para 
a mudança a estágio superior de 
elevação planetária, esses grupos 
associam-se para dificultar ou 
impedir a ventura coletiva. Atuam 
massivamente os indivíduos e os 
grupos, programando o império do 
mal, impossível, sem dúvida, de 
tornar-se realidade.

Acreditam-se descender do 
mitológico anjo Lúcifer, que teria 
sido expulso dos Céus em face da 
sua rebeldia, dando origem ao 
infortúnio, como consequência, 
inimigo do Pai Misericordioso.

Todos aqueles que se dedicam 
ao Bem são-lhes automaticamente 
vítimas contumazes porque 
considerados seus inimigos por 
disseminarem a esperança, a 
alegria, o aprimoramento moral, 
avançando na direção da plenitude.

Trava-se, desse modo, odienta 
campanha soez de perseguição 
gratuita, injustificável.

Perguntar-se-á: e o Amor, a 
soberana justiça de Deus, Sua 
compaixão, o socorro dos Guias 
Espirituais, como se comportam, 
em que contribuem em favor dos 
dedicados obreiros?

Sempre favorecendo o progresso 



Joanna de Ângelis

não faltam os auxílios superiores 
nesse cruel campo de batalha. 
Entretanto, o Espírito necessita de 
burilamento interior, de retirar a 
argamassa brutal que o envolve, 
a fim de permitir que brilhe a luz 
divina que nele se encontra em 
germe.

Advertências espirituais e 
convites incessantes multiplicam-
se, mas a opção pelo prazer do 
instinto impede que a razão aja 
com segurança e elabore arquivos 
abençoados de conteúdo espiritual.

A evolução moral é processo lento 
e doloroso.

A ostra reage ao grão de areia 
que a penetra e produz a reluzente 
pérola.

A combustão de altíssima elevação 
dá lugar ao brilho da estrela.

Assim, a dor transforma o 
ser brutal no anjo através do 
burilamento divino.

                         *

Não te consideres desamparado 
quando visitado por qualquer 
perseguição espiritual.

Antes, conscientiza-te que se 
trata de instrumentação para o teu 
progresso.

A luz que te clareia de fora procede 
do Astro-Rei que consome matéria 
e a transforma em energia.

De igual maneira transforma a 
ganga grosseira que te envolve em 
moldura delicada para a gloriosa 
mensagem da vida espiritual.

Suporta a injunção com paciência, 
pois que é transitória para 
conquistares a plenitude.

Sofres porque deves.

Resgata com alegria os males que 
praticaste com a ira e o ódio.

Está no contexto de almas que 
trabalharás para a ascensão 
inevitável.

És filho da luz e avanças no rumo 
da divina luminosidade.

Ajuda a quem te busca, 
dessedentando-o, conduzindo-o ao 
planalto da alegria.

Um pouco de tua renúncia pode 
salvar ou dignificar uma existência 
que se fina.

Inimigos cruéis utilizam-te para 
que sejas indiferente ou mau.

Cultiva a bondade de todo matiz e 
esse gesto te facultará mérito para 
venceres aqueles que te perseguem 
e maldizem.

Ama em todas as circunstâncias e 
sê feliz ao sentires a resposta de tua 
ajuda em abnegação e beleza.

O amor sara todas as feridas e 
edifica todas construções da vida.

Tu és convidado para o reino de 
Deus.

Segue em paz e ama sempre.

                        *

Mediante o serviço de caridade em 
luz meridiana conquistarás a vitória 
e transformarás os irmãos que se 
dizem a serviço de Lúcifer em anjos 
de paz num mundo melhor.

Pelo que sofreram antes, 
esqueceram-se das bênçãos que a 
vida reserva para todos aqueles que 
são fiéis ao dever.

Sê-lhes o instrumento da 
libertação.  



A importância da comunicação 
para o Reencontro

Roger Hayas

Por dentro do Reencontro

Comunicar é preciso. Seguindo esse preceito, o 
Reencontro criou o Departamento de Divulgação. 

Responsável pela divulgação das atividades da casa, a 
área tem a incumbência de se relacionar com todos os 
públicos: voluntários, assistidos e comunidade em geral, 
assim como com todas as pessoas interessadas em 
conhecer mais sobre a filosofia e os trabalhos oferecidos. 

Estão sob a responsabilidade do Departamento de 
Divulgação todas as iniciativas de comunicação, tais como 
a produção da Reencontro em Revista, postagens na 
página oficial do Reencontro no Facebook, manutenção 
e atualização do site, e-mails marketing de divulgação 
de palestras, atividades, encontros e eventos como Festa 
Junina, Chá com Bingo, Megafeirão do Livro, Movimento 
Você e a Paz, além de eventuais ações de relacionamento 
com a imprensa, dentre outros. 

O Coordenador do Departamento de Divulgação, Durval 
Heitzmann Júnior, é o responsável pelo gerenciamento 
dos temas a serem trabalhados nos canais, a estratégia 
de divulgação, a criação das artes, os fluxos e a parte 
operacional, como postagens. “Uma casa como o 
Reencontro, que trabalha fortemente para disseminar 
a Doutrina Espírita para além dos muros da instituição, 
necessita do suporte de um trabalho de comunicação 
constante. Os eventos externos, as ações que envolvem a 
comunidade e a dinâmica diária da casa, como presença 
de convidados, palestrantes e novidades, necessitam 
ser divulgadas sistematicamente para que as pessoas 
conheçam o que está sendo realizado. Os trabalhos 

passam a ganhar corpo e a receber novos membros a 
partir do conhecimento do que é oferecido. É aí que a 
comunicação assume um papel de destaque por fazer 
a diferença em projetar tudo isso nos diversos meios 
disponíveis”, destaca Durval.

Mais do que somente divulgar todas essas iniciativas, a 
área também gerencia as demandas e dúvidas oriundas 
dos meios digitais, como site e mídias sociais. “Com o 
advento da digitalização, hoje as pessoas buscam muito 
mais a informação pela internet. Essa agilidade nos obriga 
a manter nossos canais sempre atualizados e a contar com 
um suporte sistemático para atender às necessidades 
do público que substituiu o telefone convencional pela 
tela do celular, do tablet ou do computador e passa a 
nos acessar por esses canais. E para que esse meio de 
comunicação seja efetivo e eficiente, é fundamental um 
monitoramento constante, de modo a sanar as dúvidas 
de quem nos busca pelos meios digitais”, destaca Durval. 

O Reencontro está presente no Facebook no endereço 
facebook.com/reencontro.sp/ e conta com mais de 
7.500 seguidores. O site da casa é reencontro-sp.org.br.

Colabore com a gente - A área necessita ampliar seus 
trabalhos de comunicação e, para isso, está em busca de 
voluntários que possam dar suporte às ações. Se você 
é um profissional da área de marketing, comunicação, 
design, mídias digitais ou fotografia, junte-se a nós e 
nos ajude a projetar o nome do Reencontro ainda mais. 
Contamos com você.  

Reencontro conta com Departamento de Divulgação para se relacionar com assistidos, 
voluntários e todas as pessoas que desejam informações sobre a casa
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Onde eu me encontro

Vencendo desafios

Andre Batista

Perdida e desorientada, com dores físicas, mentais 
e espirituais. Assim Daniela Luzia Tobias Takano 
descreve a si mesma no momento em que cruzou 

as portas do Reencontro pela primeira vez, há cerca de 
sete anos. Na época Daniela convivia com a dor de ter 
perdido sua mãe poucos dias antes, o que resultou em 
uma depressão.

“Apesar de saber que todos partirão um dia, eu não 
estava sabendo lidar com esse sentimento de perda; eu 
sabia que o desencarne de minha mãe aconteceria em 
algum momento, mas não compreendia por que isso 
havia acontecido”, conta ela.

Daniela tinha 33 anos de idade e uma filha de apenas 
três a quem se dedicava em período integral. Pelo bem 
de si mesma e de sua família, ela precisava de ajuda, 
mas não sabia onde encontrar. Foi um amigo quem lhe 
recomendou que conhecesse o Reencontro.

“Assim que entrei pela porta recebi um abraço 
acolhedor da Olguinha, que me chamou de Coisa Rica”, 
lembra Daniela. “Já me senti muito especial ali na porta. 
Após receber o passe assisti à palestra, que me trouxe 
paz de espírito e ensinou técnicas para deixar meu 
corpo, mente e espírito em serenidade”.

O desejo de aprender

Sentindo-se melhor consigo mesma, Daniela percebeu 
a vontade de se conhecer melhor, assim como a Doutrina 
Espírita. Esse desejo lhe fazia assistir ao maior número 
de palestras possível e a ler os livros recomendados.

Um problema que a acompanhava desde criança, 
entretanto, voltou a aparecer: quando mais nova ela 
fora diagnosticada incorretamente como dislexa. A 
incapacidade de ler fluentemente a atrapalhava tanto 
que Daniela chegou a desistir de cursar a faculdade após 
obter uma nota ruim na redação do vestibular.

Após iniciar os estudos no Reencontro, porém, Daniela 
foi incentivada a procurar outro profissional especializado 
no assunto e ali descobriu que seu problema não era 
a dislexia, mas um déficit de atenção. Apesar das 
dificuldades, ela insistiu nos estudos e afirma: “Eu 

Conheça a história de Daniela Takano 
e saiba como o Reencontro a ajudou 
a vencer
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consegui ler com os olhos da alma”.

O incentivo de palestrantes, como Dona Julieta, Dona 
Carmem, Miguel e Eliane foi o que renovou as forças da 
assistida. Movida pela necessidade de aprender, Daniela 
persistiu nos cursos até ser capaz de superar o problema. 
Isso a ajudou inclusive na educação de sua filha, que 
agora pode contar com auxílio da mãe também em 
tarefas escolares.

O passo seguinte foi a matrícula nos cursos do 
Reencontro. Ainda receosa pela dificuldade em se 
atentar aos textos, recebeu apoio de outra aluna, a 
Rosária, e das professoras Lisa e Sueli para se sentir 
confortável na sala de aula e seguir o caminho em sua 
educação espiritual.

Hoje Daniela trabalha como voluntária na casa e afirma: 
“O Reencontro me ajudou e me ajuda muito a cada dia 
em minha reforma íntima e em me tornar uma pessoa 
melhor por meio do autoconhecimento. Hoje também 
trabalho com muito amor nessa casa que é cheinha de 
luz e amor. Tenho muita fé em Deus, em Jesus, em mim 
mesma, e tenho certeza de que somos amparados pela 
Espiritualidade a todo instante!”

Em agosto, Daniela recebeu a notícia de que passou no 
vestibular para o curso de Gastronomia. Ao Reencontro 
ela manda um recado: “Desejo a todos, muita luz, paz e 
amor! Obrigada, obrigada, obrigada!”  
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20ª Festa Junina
A tradicional festa junina do Reencontro aconteceu nos finais de semana 23, 24 e 30 de junho e 1º, 7 e 8 de julho na rua 
em frente à nossa casa, fechada para o evento. Com barracas de comidas e bebidas típicas de festa junina como milho 
verde, curau, pamonha, suco de milho, esfirra, churrasco, cachorro quente, caldo verde, bolinho de bacalhau, favo, crepe, 
churros, pipoca, pinhão, lanche de calabresa e pernil, doces caramelizados, doces Di Cunto, vinho quente e quentão, além 
de brincadeiras para as crianças e o bingo, a renda obtida com o evento é essencial para a manutenção da casa e para as 
obras assistenciais apoiadas pelo Reencontro.  
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Campanha do Leite em Pó
Entre os meses de setembro de 2017 a maio de 2018 
a Campanha do Leite em Pó destinada à Mansão 
do Caminho arrecadou R$ 16.450,00, integralmente 
revertidos em 1 tonelada do produto. Foram mais de 
320 doadores. A arredação é totalmente em dinheiro em 
função de custos logísticos. A campanha é permanente, 
pois o consumo da casa é elevado. O montante doado é 
suficiente apenas para 15 dias. A entrega foi realizada 
durante visita de voluntários do Reencontro à Mansão do 
Caminho no mês de maio.  

Curso Preparatório 
Intermediário
O módulo Prepatório Intermediário for-
mou mais 23 vonluntários estagiários no 
mês de julho. O Reencontro dá as boas-
-vindas aos novos voluntários e parabeni-
za a todos!  



O homem sempre viveu ao lado de uma visão 
religiosa baseando-se num Deus mitológico, 
particularizado, cheio de caprichos e paixões. 

Entendemos Deus assim em função de nossa carência 
moral e pequena evolução espiritual.

 Já participamos de outras religiões nesta vida ou em 
outras vidas e isso é um fato.

Quando o ser humano não consegue compreender 
ou não quer compreender Deus, ele foge para o 
materialismo e muitos de nós também já caminhamos 
nessa estrada.

Ao passar dos anos, e em diversas encarnações, fomos 
amadurecendo e alargou-se a nossa visão de Deus, 
bem como os objetivos da existência. Hoje sabemos 
que a reencarnação é a maior prova do amor de Deus 
em nós, pelas oportunidades que Ele nos oferece em 
cada nova existência.

Caímos muito e ainda sofremos quedas em função da 
nossa pequena fé, falta de coragem e, muitas vezes, 
uma percepção muito superficial da real função da vida.

Pouco a pouco a dor e algumas vezes uma vontade 
de mudança, que vem lá do fundo de nossa alma, nos 
sacode e nos faz pensar e refletir.

Nesse momento, tomamos um outro caminho na vida 
e vamos em busca de algo mais, que o mundo até o 
momento não nos oferecia, então eis que nos aparece 

a Doutrina Espírita, e como sempre ora vinda pela 
dor, pela curiosidade e até mesmo pela necessidade 
profunda de uma busca interior dentro do vazio de 
nossa alma.

Agora nos é mostrado um novo mundo, a vida 
continua, existe a possibilidade de comunicação com os 
entes que já partiram, temos uma visão lógica e racional 
de Deus e a caridade se torna algo fundamental para a 
estabilidade de nossas emoções e sentimentos.

Começamos a enxergar uma nova forma de viver, 
mais vibrante e mais coerente, mas ainda nossos erros 
e desequilíbrios continuam batendo à porta de nossas 
ações e da nossa consciência. Aparecem os conflitos, 
vamos permanecer na antiga forma acomodada de 
viver ou ir em frente nessa nova proposta de vida?

Mas agora sabemos do compromisso com a nossa 
consciência, da responsabilidade dos nossos atos e 
pensamentos e da necessidade de estarmos com Jesus, 
ou seja, frear e mudar o rumo que estávamos tomando, 
pois já conhecemos “o outro lado dessa antiga história 
de nossas vidas” e não queremos mais sofrimento. 
Agora estamos em busca do ser humano novo, de 
propostas novas e profundas para a nossa vida material 
e espiritual.

Enfim, com essa abordagem em nossas vidas, agora 
estaríamos nos tornando espíritas. Os bons espíritos 
agora poderiam e conseguiriam se aproximar de nós 

Será que estamos vivendo o espiritismo?
Vencedor é quem vence a si mesmo
André Luiz

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 
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para se utilizar de recursos que vamos disponibilizando 
em forma de pensamentos e atos. Antes, éramos 
totalmente consumidores da ajuda espiritual e a todo 
instante, não que estejamos nos tornamos espíritos 
perfeitos, mas estamos no caminho que estaria nos 
levando ao equilíbrio e à saúde plena para sermos um 
trabalhador da seara do bem com Jesus.

Sem dúvida que todas as religiões clássicas e 
tradicionais realizam esse despertar em nós, mas o 
espiritismo nos proporciona uma consciência maior, 
mais clara do que é a vida eterna, portanto, a vida do 
espírito.  

Idealizando

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE AMBIENTES RESIDENCIAIS E CORPORATIVOS
ARQUITETURA - INTERIORES - MOBILIÁRIO

WWW.RESERVACENICADESIGN.COM.BRFONE:           11 99126-6414    RUA ILANSA 88 - PARQUE DA MOOCA

O espiritismo nos mostra a reencarnação, comunicação 
com os entes “do lado de lá”, a verdadeira caridade e 
a reforma íntima.

Então, vamos viver com Jesus e sabendo porque viver 
com Jesus. Amar e nos amar, perdoar e nos perdoar e, 
por fim, estudar para nos conhecer mais e melhor, pois 
assim nos ensinou Kardec.

Jesus é nosso objetivo maior para a vida e Kardec nos 
apresenta os meios de como chegar lá...  

Irmão José



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 21h30

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 21h30

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


