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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: Foto de Jardiel Carvalho
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, 
Letícia Iambasso, Margareth Guerra Ramos, Maria Odete Gonçalves Lhano, Tereza 
Emília Baliego Heitzmann.
Fotografias: Eduardo Petrini, Jardiel Carvalho, Acervo do Reencontro.
Impressão: Gráfica AGNS
Tiragem: 2000 exemplares
As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores.
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2018 - Mais um ano

Mais um ano que se finda e, como sempre, nesta época 
fazemos um balanço pessoal e nos questionamos:

- Fiz tudo o que deveria?

- Consegui cumprir com meus objetivos?

- Cuidei da minha saúde?

- Emagreci? Engordei?

- Mudei para hábitos saudáveis?

- Estou fazendo exercícios? 

- Conseguindo me alimentar melhor?

- Tenho me dedicado ao trabalho com prazer e com   
 orgulho de minhas conquistas?

- Trocou o carro?

- Leu aquele livro?

Pensando bem, precisamos ter sempre metas, 
objetivos, claro, mas e a qualidade e verdadeira 
necessidade desses objetivos estamos levando em 
conta?

Objetivos para 1, 10, 20 anos, ou objetivos para a vida 
toda? E aí vida toda quero dizer Eternidade.

Creio que nossa primeira meta de vida deveria ser: 
CONHECE-TE A TI MESMO.

E após o autoconhecimento, perceber nossas 
verdadeiras necessidades, e ver que podemos viver 
muito bem com menos, e se podemos viver muito bem 
com menos, nossa busca, nossos anseios pelas coisas 
materiais diminuem.

Jonas Pinheiro
Presidente do Reencontro

De posse com nossas reais necessidades, poderemos 

trilhar este caminho com metas de crescimento 

e evolução espirituais, perenes, indestrutíveis, 

depositarmos nossos tesouros no céu, onde as traças e 

a ferrugem não corroem e os ladrões não roubam.

Nossos talentos e virtudes estão sendo bem utilizados? 

Ou estamos guardando tudo para um dia... quem sabe...

Sendo a Caridade a maior das virtudes, a temos 

colocado em prática?

Caridade para conosco, perdoando nossos deslizes e 

falta de disciplina em priorizarmos nossa missão nesta 

encarnação, a REFORMA ÍNTIMA, a mudança de atitudes, 

o fortalecimento de nossa FÉ, CORAGEM, DISPOSIÇÃO, 

PERDÃO, E O AMOR AO PRÓXIMO, como a NÓS MESMOS.

Infelizmente ainda em nosso amado BRASIL, crianças 

são abusadas, desrespeitadas, MORREM DE FOME, e 

várias entidades, casas, abrigos que as protegem não 

têm os recursos necessários para sua manutenção e 

vivem no limite da sanidade financeira.

Vamos olhar com os olhos do coração para estas 

necessidades, ajudar, colaborar, participar ativamente 

ou doar recursos para que se mantenham e perpetuem 

neste trabalho solidariedade e AMOR. 

HOJE, AGORA. Pois a CARIDADE se muito discutida 

CHEGA TARDE.

Fiquem na Paz de Jesus.



Notas

4

Você quer conhecer mais sobre a Doutrina Espírita? Tem vontade de se 
aprofundar nos conceitos que norteiam os valores que dão base aos 
ensinamentos de Allan Kardec e entender com mais profundidade questões 
como reencarnação, Lei de Causa e Efeito, dentre outras?

Então, não perca a oportunidade de participar dos cursos oferecidos pelo 
Reencontro.

Iniciam-se em março as aulas dos Módulos do 1º semestre de 2019. 
Os Módulos I, III e V têm 16 aulas. 

O Módulo I tem aulas às segundas à noite. O Módulo III às quartas à 
tarde e à noite e o Módulo V às sextas à noite.

Nesse semestre haverá, ainda, aulas do Módulo Preparatório às 
quartas-feiras à noite com 8 encontros.

As inscrições estarão abertas na secretaria a partir de fevereiro 
e custam R$ 25 (acompanham um livro). Cada aula custa 
R$ 20 (com direito a apostila).  

Visita do Papai Noel ao 
Reencontro

No dia 15 de dezembro, sábado, o bom velhinho 
aterrissará no Reencontro para a alegria da garotada do 

trabalho infantil. 
Venha prestigiar essa visita especial, que contará com 

distribuição de guloseimas. Não deixe de trazer seu filho, 
que poderá escrever uma cartinha ao bom velhinho.  

Bazar de Natal 
Não sabe onde comprar os presentes e lembranças do 
final do ano? Então, não deixe de visitar o tradicional 
Bazar de Natal com produtos confeccionados durante 
todo o ano pela equipe do grupo Amor e Boa Vontade. 
O Bazar será realizado no dia 15 de dezembro, das 
9h às 17h. Aproveite a oportunidade para comprar 
presentes e lembranças de Natal de muito bom gosto 
feitos com muito carinho e dedicação.  

Encerramento espiritual para os voluntários
O ano chegou ao fim e no dia 17 de dezembro, segunda-feira, às 20h, será realizada a cerimônia de encerramento 
espiritual dos voluntários. Durante as festas e no início de janeiro a casa permanecerá fechada. A cerimônia espiritual de 
abertura dos trabalhos de 2019 para voluntários  será realizada em 14 de janeiro, segunda-feira, e os trabalhos ao público 
em geral serão retomados em 15 de janeiro, terça-feira.  

Ampliando conhecimentos



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

A Casa do Cristo Redentor, entidade assistencial de grande alcance social localizada em Itaquera, 
conta com o apoio do Reencontro para suporte e manutenção dos trabalhos oferecidos às pessoas 
carentes da região.

Por isso, estamos lançando mais uma vez a campanha do material escolar, que tem como objetivo 
beneficiar as 700 crianças atendidas pela entidade. Itens como cadernos, lápis, borracha, apontador, 
caneta, régua, cola, lápis de cor, folha sulfite, dentre outros podem ser doados diretamente na 
secretaria do Reencontro até o final de fevereiro.

material
escolar

Em prol da Casa do Cristo Redentor

Contribua com essa importante ação social. 

fevereiro
fevereiro



Texto: Andre Batista e Leticia Iambasso
Fotos: Eduardo Petrini e Jardiel Carvalho

4° Movimento Você e a Paz em São Paulo recebe 
representantes de várias crenças, culturas e valores 
para falar sobre a importância da paz no mundo

PAZ PELA PAZ

A 4ª edição do Movimento Você e a Paz em São Paulo 
aconteceu no dia 10 de novembro, na plateia externa 
do Auditório Ibirapuera - Oscar Niemeyer, no Parque 

Ibirapuera. Promovido pelo Reencontro, o evento teve o 
objetivo de celebrar e refletir sobre a necessidade da paz.

A apresentação do evento ficou por conta da jornalista e 
apresentadora da Rede BandNews FM Jacqueline Dalabona, 
com direção do ator e diretor Odilon Wagner. Logo na 
abertura, a cantora Anatasha Meckenna entoou músicas que 
deixaram a plateia emocionada com a sua voz e performance.

Em seguida, a Banda Soul da Paz subiu ao palco. Formada por músicos de religiões diversas, o grupo tem a missão 
de levar a mensagem de paz, amor, respeito e compreensão por meio da música. 

“Nós trabalhamos muito pela interreligiosidade, pela relação entre as religiões. Esse grupo mostra que é possível 
conviver e respeitar o outro mesmo tendo percepções diferentes da nossa fé. E mais do que isso, a banda é um 
sinal de que é possível vivermos com alegria e satisfação, dar um belo testemunho de amor em tempos em que a 
intolerância parece querer crescer”, disse o Bispo Dom Flávio Iral.

“Somos inteiros em relação ao que cremos, mas nós respeitamos os outros”, complementou o Pastor Eliel Leonardo. 

6

Odilon Wagner e Jacqueline Dalabona

Banda Soul da PazAnatasha Meckenna



Paz pela paz

A cantora Virginia Rosa nos presenteou com a aber-
tura oficial do evento cantando o Hino Nacional  Brasi-
leiro. Virginia ainda voltaria ao palco outras vezes para 
interpretar músicas da cantora e compositora Clara Nu-
nes, escolhidas, segunda ela, por ser uma artista que a 
influenciou em seu jeito de ser e de cantar:

“A essência do evento, que é tornar as pessoas conscien-
tes da necessidade da paz, me chamou muito a atenção 
porque, como ser humano, eu tento buscar isso na minha 
vida. Às vezes queremos uma paz que vem de fora e ela 
não chega se você está em violência internamente.” 

Ao fim da execução do Hino Na-
cional, o presidente do Reencontro, 
Jonas Pinheiro, levantou para dar 
início aos agradecimentos a todos 
os presentes, às instituições que 
ajudaram a realizar o evento, aos 
funcionários do Auditório Ibirapue-
ra, aos profissionais e voluntários 
do Reencontro:

“Nós estamos 24 horas por dia ligados para realizar 
esse evento. Atendendo esse pedido do Divaldo, de 
pacificação, de união e de amor. Eu quero agradecer 
ao Divaldo e à Mansão do Caminho pela honra de fa-
zermos esse evento aqui em São Paulo, pela confiança 
dele depositada em nós. Que possamos sair daqui pa-
cíficos e pacificadores.”

Jonas Pinheiro

Virginia Rosa
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Admiração e homenagens
Premiação - O Troféu Você e a Paz 2018 é entregue em 
três categorias: “Pessoa Física que se Doa”, “Instituição 
que Realiza” e “Empresa que Viabiliza”. Na primeira 
categoria foram homenageados o artista e humorista 
Carlos Alberto de Nóbrega e o cartunista e empresário 
Maurício de Souza.  

“É um presente saber que meu trabalho agrada a to-
das as religiões. Neste momento, eu peço que Deus tra-
ga ao nosso país a paz para termos um Brasil melhor”, 
disse Carlos Alberto, agradecido pelo reconhecimento 
dos seus 64 anos de carreira e surpreso pela escolha 
do seu nome.  

Já Maurício de Souza, membro da Academia Brasilei-
ra de Letras e premiado internacionalmente por suas 
histórias em quadrinhos, foi representado por sua filha 
Vanda Signorelli e Souza. Emocionada no palco ela de-
clarou:

“O trabalho do meu pai é demonstrar a união, a paz, 
a aceitação às diferenças e todo mundo de mãos dadas 
para um bem maior. Em suas publicações só há men-
sagens de amor e paz e, por isso, estamos honrados de 
receber essa premiação de pessoa que se doa.”  

Carlos Alberto de Nóbrega

Vanda Signorelli e Sousa

Lorian Von Furstenberg

Wolf Kos e Olga Kos

Na segunda categoria da premiação deste ano duas instituições foram contempladas:

- Instituto Credipaz, uma organização de microcrédito sem fins lucrativos 
fundada em 2009 em São Paulo que atualmente atende a 21 comunidades 
diferentes da região metropolitana. Na visão da entidade, cada ser humano 
pode criar soluções para o seu próprio sustento.

“Esse prêmio está sendo um reconhecimento e a gente fica muito feliz por 
isso. Acreditem nos sonhos! Isso aqui nasceu de um sonho. Éramos poucos 
e hoje somos muitos”, compartilhou a presidente da organização, Lorian 
Von Furstenberg.

- Instituto Olga Kos, que desenvolve projetos artísticos e es-
portivos para atender crianças e jovens com deficiência inte-
lectual e nos últimos 12 anos atendeu mais de 15 mil pessoas.

A instituição foi representada pelo presidente Wolf Kos e sua 
esposa Olga Kos, que discursou: “A paz tem que ser o ideal de 
todo ser humano e o objetivo de todos os povos do planeta. 
Solidariedade, fraternidade e igualdade. A paz é o sonho dou-
rado da humanidade.”



Paz pela paz

Júlio Lima

Cônego José Bizon

O troféu “Empresa que Viabiliza” homenageou a Cacau 
Show pela criação do Instituto Cacau Show, associação 
que atua com trabalhos de educação complementar 
e socialização em programas de saúde, educação, es-
porte e cultura para crianças e adolescentes. Sediada 
na cidade de Itapevi, município com grande índice de 
violência, foi representada pelo gerente executivo Júlio 
Lima, que declarou:

“Para nós é uma honra. Nosso objetivo é promover a 
cultura de convivência, de colaboração e de construção 
de sociedade melhor.”

A paz arreligiosa
A regra de ouro: Assim como nas edições anteriores, na 4ª edição do Movimento Você e a Paz foram convidados 
representantes de diferentes religiões e filosofias. Eles falaram sobre a paz sob a ótica de suas crenças e valores. 

O primeiro a falar foi o representante da Igreja Católica, Cônego José Bizon, da Arquidiocese de São Paulo, diretor 
da Casa da Reconciliação. Ele enfatizou a importância da reconciliação entre as pessoas:

“Estamos precisando do perdão e de perdoar também. A Igreja Católica condena todo tipo de perseguição. La-
menta profundamente toda espécie de ódio, perseguição e violência.”

Em seguida, o Cônego citou a passagem bíblica Mateus 7:12:

“Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a chamada regra de ouro. 
A regra da Bíblia, da Torá, do Alcorão, de outros livros sagrados e também de tantas tradições orais que nós temos”.

Para finalizar, o religioso citou o Papa Francisco, atual líder da Igreja Católica no mundo: “As diferenças religio-
sas não devem ser fontes de divisão, mas sim uma força em prol da unidade, da união, da tolerância e da sábia 
construção de uma nação. As religiões podem desempenhar um papel significativo na cura das feridas emocionais, 
espirituais e psicológicas. Elas podem também ajudar a extirpar as causas de conflitos. Construir pontes de diálogos, 
procurar a justiça e ser uma voz profética para as pessoas que sofrem. É um grande sinal de esperança o fato de 
que líderes de várias tradições religiosas estejam se comprometendo a trabalhar juntos com espírito de harmonia 
e respeito ao outro. Pela paz.” 



Vestindo a responsabilidade: A palestrante seguinte 
foi a representante da Umbanda, Paula Cristina Corcelli 
Jorri. Ela pediu para as pessoas serem porta-vozes da 
paz aos que ainda estão com os corações fechados:

“A gente está em um momento de transformação 
desse planeta e tudo isso que vem acontecendo é um 
basta a muitas coisas.  Vamos nos unir sim, seja qual for 
a religião. O propósito é um só. Deus é um só e nos dá 
a oportunidade da evolução e do nosso crescimento.”

Jorri também argumentou que não é o bastante ape-
nas ter a intenção de paz. Também é preciso praticá-la:

“Não é apenas vestir branco. É vestir dignidade, ética 
e responsabilidade. É vestir o bem e o respeito sempre 
no peito. É doar alegria e gratidão pela oportunidade. É 
sentir Deus nos tocando para tocarmos a alma do pró-
ximo. A lei do mérito só chega para quem sente amor 
de verdade”.

O primeiro passo para a paz: Um grande sábio deci-
diu melhorar o mundo inteiro. Dedicado, ele tentou ar-
duamente, mas não conseguiu. Decidiu então acabar 
com os problemas de seu país, mas também não ob-
teve sucesso. Resolveu melhorar sua cidade, mas não 
foi capaz. Tentou resolver os problemas de sua família, 
inutilmente.

Foi então que ele resolveu melhorar a si mesmo. “Eu 
vou conquistar uma paz interna. Uma alegria interna!”

Isso ele foi capaz de alcançar. Em paz e alegre, conta-
giou também sua família. Logo levou esses sentimen-
tos para as pessoas ao redor dele. Assim melhorou sua 
cidade, depois seu país e, por fim, o mundo se tornou 
um lugar melhor.

Foi com esse conto que o rabino Nathan Ruben 
Silberstein, representante do judaísmo, concluiu sua 
videoconferência transmitida durante o Movimento 
Você e a Paz. Antes de recitar o caso, ele alertou: 

“A pessoa precisa primeiro estar em paz consigo mes-
mo. A partir daí ela espalha essa paz ao seu redor e vai 
irradiando ao mundo todo”.

O rabino iniciou sua palestra ressaltando que Deus é a 
fonte de toda a paz e, dessa maneira, quem é ilumina-
do por Deus tem a paz:

“Quando Deus abençoa alguém e esse alguém segue 
os caminhos Dele, Deus traz um monte de bênçãos, 
mas o mais importante é que esse alguém vai ter paz”.

Para o rabino, a pessoa pode conquistar todos os bens 
materiais e espirituais, mas se faltar a paz em sua vida, 
ela sempre estará incompleta.

Capa

Paula Cristina Corcelli Jorri

Rabino Michel Schlesinger Rabino Nathan Ruben Silberstein



“A paz é a coisa mais essencial para que todos os se-
res humanos possam conviver juntos. E a paz é uma 
benção espiritual interna”, afirmou o rabino. “O segre-
do para a felicidade é a paz”.

A importância de ser completo: O rabino Michel 
Schlesinger concordou com seu colega e afirma que 
a paz interna traz a completude ao homem. Para ele, 
“nós estamos completos quando nos reconciliamos 
com aquilo que nos falta. Nunca teremos tudo, nunca 
poderemos ser todas as coisas. Mas, na medida em que 
nós ganhamos a possibilidade de nos reconciliar conosco 
mesmos, com aquilo que temos e também com aquilo 
que nos falta, com aquilo que somos e também com 
aquilo que nunca seremos, nos tornamos completos”.

Também por meio de videoconferência o rabino levou 
aos espectadores a mensagem de que a paz é uma con-
quista alcançada quando a pessoa se sente bem con-
sigo mesma. “Quando nos apaziguamos conosco nós 
atingimos a possibilidade da paz”, afirmou ele antes de 
concluir sua participação desejando “que saibamos es-
tar de bem com nós mesmos. Que estejamos completos 
e então que possamos, juntos, atingir a paz.”

Começando por nós mesmos:  José Carlos De Lucca, juiz 
de direito, autor e divulgador espírita foi o último dos 
representantes religiosos a falar e lançou para o público 

o desafio de ser um pacificador no lugar em que Deus 
colocou cada um:

“Podemos começar por nós. Depois com nosso próxi-
mo. Depois no meu lar, no ambiente de trabalho e na 
via pública. Antes de cometer um ato de violência, seja 
ela física ou emocional, precisamos fazer o que Jesus 
fez: compreender o próximo. Assim precisamos olhar 
primeiramente para os nossos próprios conflitos e nos 
identificar humanamente uns com os outros. Poder to-
lerar porque eu também preciso ser tolerado. Perdoar 
porque eu também preciso ser perdoado. Todos nós 
ainda ofendemos e somos ofendidos.”

Encerrando, De Lucca comentou como cada um pode 
construir a sua paz:

“A paz é uma conquista do momento presente. Uma 
conquista que pode ser vivida agora porque cada um de 
nós tem uma coisa que ninguém vai arrancar, que é a 
nossa característica, que é o sinal de Deus em cada um 
de nós. O sagrado habita em cada um de nós.”

O evento ainda contou com um encerramento espe-
cial, momento em que todos os artistas que se apre-
sentaram, os colaboradores, participantes e voluntários 
do Reencontro foram convidados a subir ao palco e, de 
mãos dadas, cantaram a música tema do evento, “Paz 
pela Paz”, de Nando Cordel.
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José Carlos De Lucca



Você e a Paz em vídeo

- Vídeo completo do evento
- Fotos do evento e dos bastidores
- Vídeo da palestra e fotos da visita de Divaldo   
 Franco ao Reencontro

Embalagem especial com pendrive de 16Gb

Presenteie seus amigos e familiares

Adquira na lojinha do Reencontro
ou ligue (11) 2028-5222

Veja e reveja quando quiser

R$ 40

Com esse questionamento o líder espírita Divaldo 
Franco iniciou sua palestra no palco do Auditório 
do Ibirapuera já no final da tarde. Criador e orga-

nizador do Movimento Você e a Paz, Divaldo dedicou 
seu tempo a demonstrar como a paz pode ser posta 
em prática.

E a primeira lição deixada pelo palestrante foi justa-
mente o poder do perdão.

“Você perdoaria? O perdão pacifica”, declarou Dival-
do. “Jesus deixou seu maior ensinamento há quase dois 
mil anos. Esse ensinamento se chama amor, que gera o 
perdão e, com essa ferramenta tão poderosa, conquista 
a paz”.

A pacificação que tanto necessitamos - Mais de 60 mil 
pessoas morrem assassinadas todos os anos no Brasil. 
Esse número aumenta a cada ano e é um dos maiores 
do mundo. Até mesmo países que se encontram em 
guerra declarada, como Síria, tem menos homicídios. 
Em 2016, por exemplo, foram 61 mil mortes violentas 
em nosso país, enquanto na Síria esse número não pas-
sou de 45 mil.

Relembrando esse dado alarmante, Divaldo Franco 
apelou ao bom senso do público presente para que 
buscasse a paz.

“Nós não estamos em uma guerra declarada, mas sim 
em uma guerra existente”, afirmou o líder espírita. “Por 

isso temos medo. E esse medo é a ausência da paz. 

Vivemos assim porque perdemos a confiança em nosso 

próximo. Em vez de amar, nós estamos preocupados 

em nos armar. A proposta é desarmarmo-nos e amar-

mo-nos mais uns aos outros.”

De acordo com os dizeres de Divaldo, não é possível 

mudar a realidade em que o país se encontra sem fazer 

uso de um amor dinâmico. É necessário que cada cida-

dão assuma sua responsabilidade de transformar a si 

mesmo em alguém mais amoroso, tolerante e pacífico. 

Dessa maneira cada pessoa poderá influenciar as pes-

soas ao seu redor a fazerem o mesmo.

“A paz mantém a consciência reta e o coração harmo-

nizado. Essa paz gera respeito ao próximo. Não pode-

mos postergar a busca pela paz. A paz é arreligiosa, a 

paz de Cristo é universal. É apolítica”, declarou Divaldo.

Quebre o silêncio - Citando Allan Kardec e o pastor pro-

testante Martin Luther King, Divaldo Franco lembrou o 

público de que poucas coisas são tão prejudiciais quan-

to o silêncio dos bons. É a passividade dos honestos e a 

falta de disposição para lutar pelo bem que faz com que 

o mundo seja, quase sempre, dominado pelos maus.

“Os maus triunfam por causa da indiferença dos bons”, 

disse ele. “Nada me dói mais do que ver a indiferença 

dos bons em relação aos maus. O silêncio dos bons en-

quanto o mau prolifera.”

Capa

Você perdoaria?
Andre Batista



Paz pela paz

“Nada me dói mais do 

que ver a indiferença 

dos bons em relação 

aos maus. O silêncio 

dos bons enquanto o 

mau prolifera.”

De acordo com Divaldo, esse foi um dos motivos pelos 

quais foi criado o Movimento “Você e a Paz”. O objetivo 

é despertar a consciência de cada cidadão na busca pela 

paz, pela não violência e por uma sociedade mais justa. 

“Estamos semeando os dias de amanhã. E é necessário 

que a nossa seja uma paz vibrante, seja uma paz rica de 

amor. Seja uma paz dinâmica.”

Divaldo destaca que colocar essa paz em prática, po-

rém, não pode depender da reciprocidade. “Sabemos 

que, independentemente da maneira como nos tratam, 

devemos tratar o próximo com amor. Isso não significa 

compactuar com comportamentos errôneos nem se hu-

milhar diante do mau. Mas sim manter sempre a postu-

ra adotada pelo nosso modelo maior: Jesus de Nazaré. 

A despeito de como o tratavam, ele jamais guardou 

rancor ou desejou o mal de outras pessoas. Ele perdoou. 

Então eu deixo nos vossos corações essa pergunta: você 

perdoaria?”.

Para ele, “feliz é quem ama. Quem deseja ser amado 

é imaturo. A verdadeira felicidade não é receber, é dar. 

E, se por acaso, alguém não vos ama, o problema é 

dele e não nosso. Mas é necessário que o nosso seja um 

amor dinâmico para que haja paz. Pois é essa paz que 

vai transformar o mundo.” 
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ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2018 REINÍCIO DAS ATIVIDADES 2019

DIA HORA ATIVIDADE

01/Sab

04/Ter

06/Qui

07/Sex

08/Sab

11/Ter

13/Qui

14/Sex

15/Sab

16/Dom

17/Seg

10/Seg

13/Qui

15/Sab

15/Sab

17/Seg

14/Seg

15/Ter

Encerramento Atendimento Desobsessão

Encerramento Atendimento Adultos

Encerramento Atendimento Crianças

Encerramento Atendimento Ativação Energética

Encerramento Espiritual (Somente para voluntários)

Abertura Espiritual (Somente para voluntários)

Início de Atendimento ao Público                  

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

09h00

09h00

17h00

10h00

20h00

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

Ativação Energética com Palestra - Jair Cusin - Porta estreita

Palestra - Lisa Rebouças - O homem de bem

Palestra - Carmem - Vivência e Experiência

Palestra - André Marouço - Um novo tempo

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

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

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Origem do bem e do mal

Palestra - Lucimara Gallicia - Gratidão e merecimento

Palestra - Miguel Bove - Simplesmente um sentido 

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

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

BAZAR DE NATAL

ENCERRAMENTO Trabalho Infantil - VISITA PAPAI NOEL

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Você tem liberdade para escolher quem você quer ser 

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

Encerramento Espiritual para VOLUNTÁRIOS

JANEIRO | 2019

DIA HORA ATIVIDADE

14/Seg

15/Ter

17/Qui

18/Sex

19/Sab

20/Dom

22/Ter

24/Qui

25/Sex

26/Sab

29/Ter

31/Qui

20h00

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

10h00

20h30

15h00

20h30

20h30

15h00

20h30

ABERTURA ESPIRITUAL PARA VOLUNTÁRIOS

Palestra - Lisa Rebouças - Sinais dos tempos: a regeneração

Palestra - Rosangela - Evoluimos por tentativa e erro 

Palestra - Miguel Bove - Preconceito

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

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Culpa e reencarnação

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Palestra - Jair Cusin - Ano novo: renovação de atitudes

Palestra - Lilian D’Amaro - As bem aventuranças

Palestra - Eliane - Vigiai e orai

CASA FECHADA - FERIADO

CASA FECHADA

Palestra - Gislaine Carli - Uma questão de tempo

Palestra - Sueli Fiuza - Empatia X Simpatia

Palestra - Carmen Gomes - Dias felizes

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



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

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Não tenha pressa, ande devagar

Palestra - Lisa Rebouças - O consolador prometido por Jesus

Palestra - Lilian D’Amro - As bem aventuranças

Palestra - Maria Augustina - A lei da atração

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

Ativação Energética com Palestra - Jair Cusin - Cuidar do corpo e do espírito

Palestra - Cassio Branco - A força do perdão

Palestra - Julieta - O poder dos pensamentos

Palestra - Sergio Lucci - A verdadeira luz da vida

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

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Pensamento e vida

Palestra - Lucimara Gallicia - O poder da palavra e seus impactos nas relações pessoais

Palestra - Eliane Provasi - A conquista da paz

Palestra - Valter Carillo - Reencarnação

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

Ativação Energética com Palestra - Miguel Bove - Grão de mostarda

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

Palestra - Gislaine Carli - Vícios

Palestra - Sueli Fiuza - O perdão resulta no amor a nós mesmos

Palestra - Carmen Gomes - Gentileza gera gentileza

DIA HORA ATIVIDADE

FEVEREIRO | 2019

01/Sex

02/Sab

05/Ter

07/Qui

08/Sex

09/Sab

12/Ter

14/Qui

15/Sex

16/Sab

19/Ter

21/Qui

22/Sex

23/Sab

24/Dom

26/Ter

28/Qui

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

14h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

10h00

20h30

15h00

20h30

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.

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
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Aconteceu

Festa de confraternização dos 
trabalhadores da 20ª Festa Junina 
No dia 1º de setembro foi realizada a confraternização 
dos voluntários que trabalharam na festa junina. Foram 
apresentados os resultados obtidos, bem como os 
direcionamentos dos recursos à manutenção da casa e ao 
suporte às ações sociais apoiadas pelo Reencontro. Em 
seguida, foi servido nhoque, pernil e guloseimas caipiras em 
agradecimento.  

Chá com Bingo 
No dia 28 de setembro ocorreu o tradicional Chá com Bingo. A iniciativa, que tem como objetivo colaborar com as ações 
sociais apoiadas pelo Reencontro, reuniu 180 pessoas em uma tarde descontraída com direito a deliciosos quitutes 
salgados e doces, chás de erva cidreira, gengibre, mate e maracujá.  
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Aconteceu

Festa das crianças
Mais uma vez o Mês das Crianças foi comemorado em grande estilo 
no Reencontro. No dia 20 de outubro, foi realizada uma festa com 
várias brincadeiras como fantoches, boliche, culinária infantil, dança 
das cadeiras, modelagem em argila e pintura facial. Foram servidos 
cachorro quente, pipoca e algodão doce e na saída as crianças ganharam 
um saquinho de doces. Tudo feito com muito carinho pela equipe da 
Trabalho Infantil com a colaboração de voluntários de outros dias de 
trabalho. O tema da festa foi Amor aos Animais e a celebração foi 
fechada com a apresentação de um desenho sobre a Arca de Noé.  

Encerramento dos cursos
Vários módulos concluíram as aulas: o Módulo II 
da tarde com 27 alunos; à noite 47; o Módulo IV 
da tarde teve 50 alunos e o Módulo VI noite, 36, 
totalizando 160 alunos. Parabéns a todos por mais 
essa etapa de crescimento e dedicação!  

Doação de fraldas geriátricas
No dia 1º de dezembro foram entregues 1.887 fraldas geriátricas ao 
Lar Divino Amigo, localizado em São Miguel Paulista. O local acolhe 
20 idosas de forma totalmente gratuita, fornecendo alimentação 
completa com cinco refeições diárias, assistência médica, 
medicamentos, além de carinho e dedicação integral.
As doações foram resultado da campanha que o Reencontro realizou 
em prol do Lar, que é mantido exclusivamente por doações.  
O Reencontro agradece a todos que contribuíram com a iniciativa.  



Aconteceu
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Divaldo Franco no Reencontro
Mais uma vez a ilustre visita de Divaldo Franco movimentou o Reencontro no dia 9 de novembro, véspera do 4º Movimento 
Você e a Paz em São Paulo. O encontro foi exclusivo a voluntários e alunos do Reencontro e contou com a presença de 
importantes nomes como José Carlos de Lucca (Grupo Espirita Esperança); José Damião (Rádio Boa Nova/TV Mundo 
Maior); Terezinha e Miguel Sardano (C. E. Bezerra de Menezes); Julia Nezu (USE São Paulo); Antonio Carlos Laferreira 
(Casa do Cristo Redentor); Jether e Gil Jacomini (Casas André Luiz); Valcapelli Testa (Espaço Ananda); Luiz Antonio Saegusa 
(Intelitera Editora); Irineu Gasparetto; Carlos Eduardo Hashish (Sabesp); Octavio Florisbal (Instituto Helena Florisbal); 
Jaqueline Dalabona (Band News); Paula Cristina Jorri (Ass. Esp. Caboclo Ubiratan); e Telma Sarraf (Vice-presidente da 
Mansão do Caminho). Divaldo cumprimentou um a um e ministrou palestra aos presentes. O encontro contou, ainda, com 
uma apresentação musical de Anatasha Meckenna. Noite memorável.   



Aconteceu
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18º Megafeirão do livro espírita e espiritualista
Nos dias 24 e 25 de novembro ocorreu mais uma edição do Megafeirão do livro espírita e espiritualista do Reencontro 
com descontos especiais em mais de mil títulos. A iniciativa tem como foco promover a divulgação da doutrina, estimular 
a leitura espírita e o estudo, além de contribuir com as ações sociais apoiadas pelo Reencontro. 
Durante o evento foram realizadas palestras e autógrafos com a escritora Suely Caldas Schubert, que falou sobre a 
Mediunidade como um vínculo de luz; Lucimara Galícia, que lançou o seu terceiro livro: Ao encontro do destino e Valcapelli, 
que falou sobre a cura integral.  



O mundo tem muitas religiões e cada uma delas 
oferece às pessoas as formas de apresentarem 
as suas crenças, visão sobre Deus, destinação 

da humanidade após a morte, o certo e errado, dentre 

outros assuntos. Esses posicionamentos são válidos, 

sem dúvida alguma, mas nosso objetivo é falar da 

doutrina espírita.

A doutrina espírita procura nos apresentar algo 

totalmente diferente ao que estamos acostumados, 

pois ela não é apenas religião, mas uma filosofia e uma 

ciência experimental, o que modifica muito a forma 

tradicional com que estamos acostumados a entender 

os conceitos de Deus, vida e etc.

Espíritas que ainda têm algumas ligações com outras 

formas de religião tradicional ou até mesmo ficam 

entre a doutrina espírita e outras formas de ver religião, 

muitas vezes misturam conceitos, o que leva a um 

entendimento errado do que é o Espiritismo. Deixam 

escapar ritualismo, dogmatizarão, dentre outras formas 

de ver a doutrina.

O professor Herculano Pires em toda sua obra procurou 

sempre nos alertar do risco da dogmatizarão da doutrina 

espírita, bem como levá-la para um perigoso caminho 

dos rituais em suas atividades, fugindo sobremaneira 

aos princípios mostrados pelos espíritos à Kardec. 

O próprio Chico Xavier disse uma vez do risco que 

existe entre os espíritas de destruírem a estrutura 

lógica e racional da doutrina com suas interferências 

e posicionamentos inadequados. Se compararmos a 

doutrina com outras expressões religiosas respeitáveis 

vamos ver alguns pontos totalmente diferentes do 

que propõe a doutrina espírita, que tem um aspecto 

científico experimental que resultou numa ciência com 

cunho filosófico pela Lei de Causa e Efeito e, finalmente, 

percebeu-se que tem sua base nas lições e exemplos 

deixados por Jesus.

Nosso objetivo aqui é a reflexão sobre se não estamos 

ajudando a dogmatizar a doutrina, tirar dela o brilho da 

lógica, profundidade dos conceitos, a humildade e toda 

a pureza dos ensinos que Jesus nos apresentou.

Alguns espíritas muito conscientes como Divaldo 

Franco, Chico Xavier, Eurípedes Barsanuffo, Prof. 

Herculano Pires, Dr. Reinaldo Leite, Haroldo Dias, dentre 

outros, têm travado uma luta sem fim para mostrar 

O movimento espírita estaria hoje seguindo os 
princípios da codificação?
Conheça a verdade e ela vos libertará.
Jesus

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 

Reencontro

Texto inspirado mediunicamente
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a verdadeira face da doutrina espírita. Face essa em 
que o ponto alto será sempre os ensinos de Jesus, ou 
seja, a caridade real, a paz verdadeira de dentro para 
fora, baseando-se numa lógica racional e de toda a 
experimentação que ocorreu no desenvolvimento da 
ciência espírita norteado pela filosofia, ou ato de refletir 
e entender a profundidade das palavras de Jesus que foi 
nos conduzindo a entender o mundo de outra forma, ou 
seja, um mundo melhor e em evolução constante.

O Espiritismo não é apenas uma religião, mas uma 
filosofia que nos ensina a pensar e uma ciência 
experimental que confirma em seus ensaios toda a 
profundidade da mediunidade. Tudo aquilo que sempre 
foi visto como maravilhoso e sobrenatural, sabemos 
hoje se tratar de um sentido humano pouco entendido 
ainda. Como já foi dito por alguém o Espiritismo é o 
Cristianismo adequado ao século XXI.

Nessa doutrina maravilhosa os espíritos transmitiram 
a Kardec e seus estudiosos da época uma religião, 
filosofia e ciência baseados nos ensinos de Jesus e 

Idealizando

pede a nós apenas a humildade, fraternidade, trabalho, 
estudo, perdão e todos sentimos que fará em nós as 
mudanças necessárias para um mundo melhor.

Muitos falam em crenças e a doutrina espírita fala em 
fé raciocinada.

Muitos falam em profetizar e a doutrina espírita fala 
em mediunidade com Jesus.  

Muitos falam em amar Jesus em atos externos, a 
doutrina espírita fala amar o próximo como a si mesmo 
como Jesus nos amou.

Vamos estudar a doutrina para entender seu real 
significado de consolador prometido por Jesus.

Vamos orar a Deus para que Ele não permita que 
nos desviemos do seu designo maior de paz interior 
e exterior, reforma íntima constante, estudo profundo 
da doutrina, ajuda no bem real, pois do que vale a 
grandiosidade dessa doutrina se não aplicarmos seus 
resultados para a melhoria de nós mesmos?  



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


