
150 anos do 
Evangelho 
Segundo o 
Espiritismo, 
o norteador 
da doutrina

Por Dentro do Reencontro
Passe: transmissão de amor e energia

ano 2 | nº 5 | abril - maio - junho 2014

Idealizando
“Meu reino não é deste mundo”

Contribuição espontânea | Preço sugerido R$ 2,00

EXCLUSIVO
Entrevista especial 
com Divaldo 
Franco



18 Onde eu me encontro
Ligação direta entre o plano espiritual e o plano 
material

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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Estamos aqui em uma preparação, em 

concentração nos quartéis da vida.

Nos preparando, treinando, ampliando nossos 

conhecimentos, nossas aptidões, nossas virtudes.

Somos uma grande divisão, de um imenso 

exército do Bem comandados pelo Mestre Jesus.

Aprendendo a conquistar as virtudes.

Aprendendo a vencer nossas dificuldades.

A perdoar, a amar, a ser mais flexíveis.

A vida é cheia de surpresas, a cada dia um 

novo presente.

A cada presente uma nova oportunidade.

A cada oportunidade uma decisão.

A cada decisão uma atitude.

A cada atitude a manutenção da disciplina para 

se manter em pé e na ativa.

Nenhuma batalha em vão.

Nenhuma guerra perdida.

No dia a dia de nossas vidas, cada passo é 

importante, avançar sempre, recuar jamais... 

O Reencontro - Retorno ao Lar
No retorno à nossa pátria, seremos recebidos 

pelos nossos entes queridos, pela nossa verdadeira 

família espiritual.

Sem julgamentos.

Sem cobranças.

Somente com o Amor, com a compaixão, com a 

compreensão de que fizemos nosso melhor.

Nas vitórias, estamos contigo.

Nas conquistas, estamos contigo.

Nos momentos de dúvidas, estamos contigo.

Nos momentos de dificuldades, estamos contigo.

Caminhem com FÉ,

Mantenham-se em PÉ.

Nós somos guerreiros, guerreiros da LUZ,

Hoje não precisamos mais carregar nossa cruz.

Leve é meu fardo, suave é meu Jugo,

Guerreiros, avante, estamos contigo.

Hoje e sempre.

Um Espírito Amigo

Canalizado em 15.02.2014 - 9h30 - Mooca - São Paulo 

Jonas Pinheiro



Eu e o Reencontro

Uma trajetória de doação
Notas

Rifa de Páscoa

Doe ovos
de Páscoa
Desde fevereiro, o Reencontro 
está promovendo a Campanha 
de arrecadação de Ovos de 
Páscoa, que prossegue até o 
dia 17 de abril. Em 2013 foram 
doados 491 ovos que adoçaram 
a Páscoa das crianças atendidas 
pela Casa do Cristo Redentor. 
Contamos com você para 
aumentar a quantidade de ovos 
neste ano. Colabore doando um 
ovo de 140 gramas. IM
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19 anos do 
Reencontro

Bazar do Dia das Mães

Festa Junina

O Reencontro está promovendo a Rifa de Páscoa, que 
será sorteada pela Loteria Federal do próximo dia 16 
de abril. A verba é destinada às obras de ações sociais.
Os prêmios (itens típicos de Páscoa) estarão expostos 
na Cantina.

Em Maio, o Reencontro 
completa 19 anos. Comemore 
essa data tão especial com 
toda a equipe da casa.

A celebração acontecerá em 
um local junto à natureza, com muito ar puro, flores e 
árvores, onde a sua energia se renovará.

Participe, será no dia 10/05/2014 a partir das 9 horas, 
na Casa do Cristo Redentor, em Itaquera.

Informe-se na Secretaria.

Vem aí a nossa tradicional Festa Junina de rua que neste 
ano acontecerá em cinco finais de semana (24 e 25 de 
maio, 31 de maio  e 1º de junho, 07 e 08 de junho, 
19, 20, 26 e 27 de julho). Os três primeiros finais de 
semana acontecem antes da Copa do Mundo e os dois 
últimos após o encerramento do mundial, já em julho.

Como sempre, a festa será regada a comidas típicas, 
doces deliciosos, quentão, vinho quente e o bingo. 
Venha e traga a família e os amigos!

Você e sua empresa podem ser parceiros desse grande 
evento.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria.

Chegou a hora de você aproveitar todas as novidades 
do Bazar do Dia das Mães, com produtos confeccionados 
especialmente pelas voluntárias do grupo Amor e 
Boa Vontade. São diversas opções para casa, como 
toalhas, enfeites, para cama, mesa e banho. Não 
perca a oportunidade de adquirir o presente da sua 
mãe e, ainda, colaborar com as obras assistenciais do 
Reencontro. O bazar acontecerá no dia 12 de abril, das 
9h às 17h. Não perca!

C
om um sorriso sempre estampado no rosto e uma simpatia que é sua marca registrada, Dona Carmen é uma 
daquelas pessoas que logo de cara transmitem paz, tranquilidade e alegria. De formação católica, ela passou a se 
identificar com a doutrina espírita há 40 anos. “O Espiritismo me proporcionou as ferramentas para entender as 
nuances da vida”, diz.

Bastante conhecida no Reencontro, ela participa das atividades da casa praticamente desde o início, há 18 anos. 
Logo após a inauguração ela veio conhecer o local e, de cara, se identificou. “Gostei muito da casa, era algo totalmente 
inovador, diferente do que eu conhecia. Logo me identifiquei com a energia”, conta.

Ela lembra que passar de frequentadora a trabalhadora foi um processo rápido. “Eu fazia o tratamento e um dia o Jonas 
e o Alemão (antigo dirigente) me convidaram para trabalhar como coordenadora do trabalho externo (atualmente é o 
Acolhimento)”.

Em todos esses anos de dedicação ao Reencontro e aos assistidos, Dona 
Carmen já atuou em vários trabalhos. Hoje está no Acolhimento e na 
Vibração. “No Acolhimento recebemos as pessoas e percebemos 
como estão se sentindo. Na medida do possível, tentamos dar 
conforto a quem que está mais necessitado e é muito bom 
poder ver durante o tratamento a melhora e a gratidão 
dos assistidos”.

Neste ano, Dona Carmen assumiu um novo desafio: 
passou a dirigir o Departamento de Assistência e 
Promoção Social, voltado à assistência a voluntários 
afastados e familiares e também a pessoas idosas 
e doentes.  “É um trabalho novo que ainda está 
sendo implantado.  Em relação aos voluntários, já 
estou entrando em contato e conversando para saber 
o porquê de estarem afastados da casa e se estão 
precisando de alguma ajuda. Ao mesmo tempo, estamos 
organizando e montando um grupo de pessoas para fazer 
visitas a hospitais e asilos, levando principalmente palavras 
de conforto e carinho a pessoas necessitadas e seus 
familiares. Tudo feito com muito amor e carinho”, diz.

Sobre sua atuação tão presente e dedicada 
à casa, ela traduz em uma frase: “Eu vesti 
a camisa do Reencontro!”. E completa: 
“A gente tem sempre de aprender 
com as oportunidades que a vida 
nos dá e o Reencontro tem me 
dado muitas oportunidades de 
aprender. Mais do que isso: de 
fazer aos outros aquilo que 
eu gostaria que fizessem 
por mim”.

Roger Hayas e Margareth Ramos
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O norteador 

Roger Hayas

Capa

6 7

O Evangelho Segundo o Espiritismo 
completa 150 anos com ensinamentos 
que se mantêm atuais e cada vez mais 
necessários ao caminho rumo 
à evolução espiritual

“O Evangelho Segundo o Espiritismo é a confirmação da promessa 

de Jesus, quando esclareceu que rogaria ao Pai para que enviasse O 

Consolador, que viria recordar, esclarecer e ficar para sempre com as 

criaturas humanas, restaurando as suas lições que seriam adulteradas 

através dos séculos. Trata-se da parte religiosa do Espiritismo de 

máxima importância, por esclarecer temas delicados que antes não 

podiam ser entendidos pela falta da chave da revelação científica. 

Seu conteúdo ético baseia-se na proposta moral apresentada 

por Jesus e que será sempre o norte para o qual devemos todos 

rumar na busca da plenitude”, explica o médium e orador espírita 

Divaldo Franco, em entrevista exclusiva à Reencontro em Revista.

Há um século e meio, mais precisamente em abril de 

1864, surgia na França uma obra que se tornaria um 

verdadeiro manual de orientação do Espiritismo, o 

Evangelho Segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec.

O livro é resultado de comunicações de Kardec com seus guias 

espirituais e apresenta toda a base e filosofia espírita em 

sua plenitude. É um verdadeiro livro de estudos, que permite 

uma compreensão ampla sobre a doutrina e é utilizado como 

leitura preparatória de reuniões doutrinárias. A Introdução e o 

Capítulo I, por exemplo, abrangem um verdadeiro estudo sobre 

a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Em outros 

capítulos, traz a explicação das máximas morais de Cristo, sua 

concordância com o Espiritismo, bem como sua aplicação às 

várias circunstâncias da vida. A obra é extremamente completa 

do ponto de vista dos preceitos de Jesus Cristo em suas diversas 

passagens, sob a ótica do Espiritismo. 

da doutrina espírita
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150 anos depois a obra continua atual
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Um século e meio após seu lançamento, o mundo passou por 

inúmeras transformações em termos de valores morais, de conduta, 

de visão; as próprias relações sociais e familiares, por exemplo, 

sofreram mudanças. Entretanto, a obra continua totalmente atual. 

De acordo com Divaldo, a atualidade de O Evangelho Segundo o 

Espiritismo se deve aos seus conteúdos elevados, porque a moral 

de Cristo não foi específica para uma época, mas sim para todos os 

tempos. “A proposta do amor tem caráter universal e intemporal”. 

 Sobre a linguagem do Evangelho, vista por alguns como rebuscada 

e até um pouco incompreensível a todas as pessoas, Divaldo diz 

não ver qualquer dificuldade de entendimento na tradução da obra. 

“É natural que um tratado de filosofia religiosa seja redigido em 

correta composição linguística, especialmente para resistir à crítica 

dos adversários doutrinários. Nada obstante, para algumas pessoas 

não habituadas à leitura ou que tenham dificuldade em compreender 

alguns textos, outros são tão simples e profundos que preenchem 

a lacuna que, por acaso, possa surgir. Além disso, o estudo é 

exatamente para esmiuçar, decodificar o texto e torná-lo de tão fácil 

compreensão que penetre o âmago do ser e o oriente com segurança 

para a conquista da plenitude”.

Capa

A representatividade do autor do 

Evangelho Segundo o Espiritismo 

para a doutrina é incalculável. 

Nascido em Lyon, na França, em 

1803, Kardec possui uma extensa 

lista de obras difundidas no mundo 

inteiro, dentre elas, O Livro dos 

Espíritos, O Livro dos Médiuns, O 

Céu e o Inferno e A Gênese. “Allan 

Kardec foi o vaso escolhido para a 

Terceira Revelação judaico-cristã. 

Profundamente perspicaz e portador 

de uma cultura extraordinária, Allan 

Kardec não apenas foi o codificador 

do Espiritismo, mas membro da 

elite espiritual de O Consolador, 

que reencarnou especialmente para 

selecionar os conteúdos científicos, 

filosóficos e ético-morais-religiosos 

do conhecimento humano com 

uma tão segura construção, que 

tem resistido a todos os avanços 

da ciência e da tecnologia que não 

lograram modificar em um texto a 

doutrina que ruma na direção do 

infinito”, enfatiza Divaldo.  

Uma reunião semanal com a presença dos integrantes da família, 

na qual são estudados os ensinamentos de Jesus, com base no 

Evangelho Segundo o Espiritismo. Essa é a prática do Evangelho no 

Lar, que tem como objetivo promover a reflexão sobre a conduta 

diária e adequação de  atitudes dentro dos princípios cristãos. O 

Evangelho no Lar proporciona a higienização da atmosfera psíquica 

do lar, promovendo a harmonia, por isso, deve ser realizado 

sistematicamente nos dias e horários previamente determinados. 

“Quando o Evangelho é estudado no lar, naturalmente a psicosfera 

doméstica modifica-se, por atrair os espíritos nobres interessados no 

desenvolvimento intelecto-moral das criaturas humanas, mantendo 

saudável intercâmbio psíquico e emocional, ao mesmo tempo 

auxiliando a família no crescimento consciente para a vida e para 

Deus”, explica Divaldo. 

Allan Kardec

Evangelho no Lar

Ele é um dos maiores médiuns e oradores 
espíritas dos dias de hoje. Aos 87 anos, 
Divaldo Franco, ou simplesmente Divaldo, 

dedica sua vida a promover o bem e a disseminar 
os ensinamentos da Doutrina Espírita há 67 anos. 
Homenageado mundialmente, já proferiu mais 
de treze mil conferências no Brasil e em mais de 
65 países dos cinco continentes. Como médium, 
psicografou mensagens de diversos espíritos, 
dentre eles, Joanna de Ângelis. Publicou 255 
livros, alguns deles também em  alemão, albanês, 
catalão, dinamarquês, espanhol, esperanto, 
francês, holandês, húngaro, inglês, italiano, 
norueguês, polonês, tcheco, turco, russo, sueco 
e sistema Braille. Vendeu mais oito milhões de 
exemplares, cujos valores obtidos com os direitos 
autoriais são integralmente destinados às obras 
da Mansão do Caminho, instituição fundada em 
1952, em Salvador, Bahia, com Nilson de Souza 
Pereira, um verdadeiro complexo que conta com 
diversas atividades socioeducacionais e já recebeu 
até hoje mais de 35 mil crianças. Com sua extrema 
simpatia, generosidade e bondade, Divaldo Franco 
concedeu gentilmente esta entrevista exclusiva à 
Reencontro em Revista, em que fala com clareza, 
desenvoltura e profundidade sobre temas como 
fé, reencarnação, amor, tolerância e livre arbítrio.

Divaldo
Franco
“Amar é o 
grande desafio”

Roger Hayas

Entrevista
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Entrevista

Reencontro em Revista - Divaldo, Kardec disse: “Fé 
inabalável só é aquela que pode encarar a razão, 
face a face, em todas as épocas da humanidade”. A 
fé cega, que se pauta na aceitação inquestionável, 
não teria espaço na Doutrina Espírita?

Divaldo Franco - O Espiritismo veio diluir a supremacia 
da ignorância, da fé cega. Não é mais possível acreditar-
se em conteúdos que violentam a lógica, a razão, que 
agridem os fatos, por impositivo dogmático. Jesus 
jamais ultrapassou os limites da razão, deixando-nos 
um legado tão extraordinário que pode ser reduzido 
a dois itens: ‘Amar a Deus acima de todas as coisas e 
ao próximo como a si mesmo’ e  ‘Não fazer a outrem 
o que não se deseja que façam a você’. Essa religião 
científica, encarregada de unir a fé à lógica dos fatos, 
não acata imposições de ordem eclesiástica nem 
supersticiosa.

RR - Uma questão que ainda gera dúvidas diz 
respeito à imortalidade da alma. A Doutrina Espírita 
nos mostra que somos espíritos, filhos de Deus, e 
que nosso papel é evoluir continuamente. Muitas 
pessoas têm dificuldade de entender e aceitar as 
condições de vida que têm. A partir dessa visão, 
como as pessoas devem entender esse processo?

Divaldo Franco - A imortalidade da alma é paradigma 
de toda doutrina religiosa. O Espiritismo adicionou 
a reencarnação como prova dessa imortalidade, 
explicando os desafios, as diferenças existentes 
entre as pessoas, as sociedades, como resultado das 
experiências evolutivas de cada indivíduo.

Normalmente, as pessoas não se detêm a examinar 
com cuidado o fenômeno da imortalidade que lhes 
foi imposto no passado como dogma... Mediante as 
luzes abençoadas da mediunidade e da reencarnação, 
torna-se tão lógico e natural que as dificuldades de 
entendimento cedem lugar à crença racional.

RR - O amor, a doação, a aceitação, a tolerância, 
o desapego material são apenas alguns dos 
ensinamentos que a Doutrina Espírita nos transmite. 
Num mundo em que, muitas vezes, o que se vê é a 
valorização de posses materiais, de poder, de status, 
em detrimento do real sentido do ser; em que se 

vê guerras étnicas e intolerância aos diferentes, 
qual o papel e o desafio dos espíritas no sentido de 
cada vez colocar em prática os ensinamentos e os 
disseminar mundo afora?

Divaldo Franco - Por mais incrível que pareça, a 
humanidade sempre esteve envolvida com esses 
transtornos e fenômenos degenerativos. Apesar disso, 
Jesus veio, em época de alguma forma equivalente à 
que estamos vivendo, demonstrar que se pode viver 
dentro de padrões elevados com destaque para o ser 
e não exclusivamente para o ter. Ele não fez críticas 
contra o ter, mas demonstrou que tudo quanto se 
tem é transitório e fica no mundo, enquanto aquilo 
que se constrói no transformar-se para melhor, segue 
indefinidamente com o Espírito.

Desse modo, vivenciar o amor e seus postulados é 
impositivo do momento que nos convoca a experienciar 
e a divulgá-lo.

RR - Gostaria que o senhor comentasse sobre a questão 
da reencarnação do ponto de vista do aprendizado, da 
evolução, do resgate e da transformação do espírito.

Divaldo Franco - Não há outra maneira racional para 
explicar as diferenças que existem entre as criaturas 
humanas, as sociedades e o próprio processo evolutivo, 
sem a reencarnação.

Cada criatura é responsável pelo seu processo de 
crescimento. Semeia e colhe, adquirindo sabedoria, isto 
é, desenvolvendo o sentimento e a inteligência mediante 
as variadas existências materiais.

É esse lento e seguro processo que transforma o bruto 
em gentil, o ignorante em sábio, mantendo o critério 
de justiça para todos, sem quaisquer eleições nem 
preferências da Divindade, conforme descrito em outras 
doutrinas religiosas.

RR - O livre arbítrio é uma condição natural do espírito, 
que passa a ter a possibilidade de se desenvolver, 
evoluir e tornar-se melhor. Porém, nem sempre é 
utilizado nesse caminho.  Como os espíritas devem 
entender essa liberdade e quais cuidados devemos ter 
no sentido de não nos enganarmos ou nos perdermos 
diante de tantas tentações do mundo?

Entrevista

Divaldo Franco - Conforme dito, desde que se trate de 
tentação, o conteúdo é negativo e a pessoa deve recusar, 
desde que tenha discernimento. O livre arbítrio é a chave 
do progresso que faculta a cada ser a evolução conforme 
a sua capacidade de resistência ao mal e aos prazeres 
danosos, optando por aqueles que são de aprimoramen-
to e de elevação espiritual. Entre o bem e o mal fazer, é 
compreensível que a eleição seja pelo primeiro. Quando, 
porém, o indivíduo, ainda dominado pelas paixões infe-
riores, opta por aqueles que lhe proporcionam alegria, 
embora sendo prejudiciais ao seu próximo, o seu livre 
arbítrio lavra a sentença da recuperação depois, porque 
o mal que se faz, a si próprio se pratica. A experiência 
iluminativa demonstra que é melhor, às vezes, perder 
algo agora para tê-lo depois, do que possuir satisfações  
que se convertem em transtornos emocionais e conflitos 
de consciência no futuro.

RR - Por fim, que mensagem o senhor deixa às pessoas 

que estão conhecendo a Doutrina Espírita agora e tam-

bém aos espíritas que já trabalham e estudam os ensi-

namentos no sentido de renovação da fé, de colocarem 

em prática o que o Espiritismo nos ensina, da doação 

ao próximo, do perdão, do amor...

Divaldo Franco - A minha mensagem é sempre de paz, 

de convite à autorrealização que nos conduz à plenitude. 

Amar, portanto, é o grande desafio que devemos gravar 

no lugar reservado aos  sentimentos, vivendo conforme 

os sublimes ensinamentos de Jesus. Quando Ele nos pro-

pôs: Busca primeiro o reino de Deus e Sua justiça, e tudo 

mais vos será acrescentado, traçou-nos um roteiro de 

segurança sem qualquer desvio. Seguir em frente, sem 

olhar para trás, oferecendo-nos a oportunidade de eleva-

ção contínua, eis o melhor comportamento.



Calendário ATIVIDADES DE ABRIL | 2014

DIA HORA ATIVIDADE

01/Ter

02/Qua

02/Qua

03/Qui

03/Qui

04/Sex

04/Sex

05/Sab

07/Seg

08/Ter

09/Qua

09/Qua

10/Qui

10/Qui

11/Sex

11/Sex

12/Sab

12/Sab

12/Sab

12/Sab

12/Sab

14/Seg

15/Ter

16/Qua

16/Qua

17/Qui

17/Qui

18/Sex

19/Sab

21/Seg

22/Ter

23/Qua

23/Qua

24/Qui

24/Qui

25/Sex

25/Sex

26/Sab

26/Sab

26/Sab

27/Dom

28/Seg

29/Ter

30/Qua

30/Qua

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

09h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

11h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

Palestra - Gislaine Carli - Emoções

Módulo III - 4ª aula (tarde)

Módulo II - 4ª aula | Módulo Preparatório - 4ª aula

Palestra - Gisleine Quintaneiro - Iluminação Interior

Palestra - Carmem - Obrigado: a palavra que pode mudar o mundo

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 4ª aula

Ativação Energética com Palestra - Miguel de Jesus Sardano - Questão da Posse

Módulo I - 5ª aula 

Palestra - Miguel - O amor que tenho é o que dou

Módulo III - 5ª aula (tarde)

Módulo II - 5ª aula | Módulo Preparatório - 5ª aula

Palestra - Julieta - Mudanças urgentes para uma Vida melhor

Palestra - Valcapelli - A arte de ceder (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 5ª aula

BAZAR DO DIA DAS MÃES

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Rosângela - A prática da Fé

Módulo I - 6ª aula 

Palestra - André Marouço - Causa & Efeito (retirar convite na secretaria)

Módulo III - 6ª aula (tarde)

Módulo II - 6ª aula | Módulo Preparatório - 6ª aula

Palestra - Carmem - O que alimenta a alma?

Palestra - Jair Cusin - O Poder da fé

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

FERIADO - CASA FECHADA

Palestra - Allan Vilches - Musical (retirar convite na secretaria)

Módulo III - 7ª aula (tarde)

Módulo II - 7ª aula | Módulo Preparatório - 7ª aula

Palestra - Julieta - Poder dos pensamentos

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 6ª aula

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Geisa - Encontrar o meu lugar

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral (retirar convite na secretaria)

Módulo I - 7ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Quando a tristeza cresce a depressão aparece! (causas e tratamento) (retirar convite 

na secretaria)

Módulo III - 8ª aula (tarde)

Módulo II - 8ª aula | Módulo Preparatório - 8ª aula

DIA HORA ATIVIDADE

ATIVIDADES DE MAIO | 2014

01/Qui

02/Sex

02/Sex

03/Sab

03/Sab

05/Seg

06/Ter

07/Qua

07/Qua

08/Qui

08/Qui

09/Sex

09/Sex

10/Sab

12/Seg

13/Ter

14/Qua

14/Qua

15/Qui

15/Qui

16/Sex

16/Sex

17/Sab

17/Sab

17/Sab

17/Sab

19/Seg

20/Ter

21/Qua

21/Qua

22/Qui

22/Qui

23/Sex

23/Sex

24/Sab

25/Dom

25/Dom

26/Seg

27/Ter

28/Qua

28/Qua

29/Qui

29/Qui

30/Sex

30/Sex

31/Sab

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

09h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

18h00

10h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

18h00

FERIADO - CASA FECHADA

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 7ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Encontramos no Espiritismo as respostas para nossas angustias?

Módulo I - 8ª aula 

Palestra - Toninho - Bem-aventurados os aflitos

Módulo III - 9ª aula (tarde)

Módulo II - 9ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Reforma Íntima

Palestra - Carmem - Dez passos para reencontrar seu caminho

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 8ª aula

CERIMÔNIA ESPIRITUAL - 19ª Aniversário do REENCONTRO e Apresentação dos Novos Voluntários

Módulo I - 9ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Cura dos males espirituais

Módulo III - 10ª aula (tarde)

Módulo II - 10ª aula

Palestra - Miguel - Vínculos familiares

Palestra - Julia Nezu - Evidências e Mecanismos da Reencarnação (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 9ª 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 - André Marouço - Causa & Efeito

Módulo I - 10ª aula 

Palestra - Jair Cusin - Espíritos felizes

Módulo III - 11ª aula (tarde)

Módulo II - 11ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - Não vim destruir a Lei

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 10ª aula

16ª  FESTA JUNINA

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral (retirar convite na secretaria)

16ª  FESTA JUNINA

Módulo I - 11ª aula 

Palestra - Gislaine Carli - Humildade

Módulo III - 12ª aula (tarde)

Módulo II - 12ª aula

Palestra - Julieta - Remédios da Alma

Palestra - Carmem - Orgulho

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 11ª aula

16ª  FESTA JUNINA



Calendário
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ATIVIDADES DE JUNHO | 2014

DIA HORA ATIVIDADE

01/Dom

02/Seg

03/Ter

04/Qua

05/Qui

06/Sex

07/Sab

08/Dom

09/Seg

10/Ter

11/Qua

12/Qui

13/Sex

14/Sab

16/Seg

17/Ter

18/Qua

19/Qui

20/Sex

21/Sab

23/Seg

24/Ter

25/Qua

26/Qui

27/Sex

28/Sab

29/Dom

30/Seg

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

14h00

18h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

11h00

18h00

10h00

20h00

16ª  FESTA JUNINA

Módulo I - 12ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Medo e Amor

Módulo III - 13ª aula (tarde)

Módulo II - 13ª aula

Palestra - Miguel - Velhos hábitos

Palestra - André Marouço - Causa & Efeito (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 12ª aula

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS E COORDENADORES

16ª  FESTA JUNINA

16ª  FESTA JUNINA

Módulo I - 13ª aula 

Palestra - Jair Cusin - Esquecer as ofensas

Módulo III - 14ª aula (tarde)

Módulo II - 14ª aula

CASA FECHADA (JOGO do BRASIL - 17h00)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 13ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - A busca do equilíbrio pelo Espiritismo

Módulo I - 14ª aula 

Palestra - Jonas Pinheiro - Tema livre

Módulo III - 15ª aula (tarde)

Módulo II - 15ª aula

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

CASA FECHADA

CASA FECHADA (JOGO do BRASIL - 17h00)

Palestra - Julia Nezu - A ação do pensamento em nossa Vidas (retirar convite na secretaria)

Módulo III - 16ª aula (tarde) (última)

Módulo II - 16ª aula  (última)

Palestra - Sueli Fiúza - O perdão

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 14ª aula

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE (somente para voluntários)

Ativação Energética com Palestra - Lucimara Gallicia - Os dois lados do Perdão: Devedor ou Credor?

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral (retirar convite na secretaria)

Módulo I - 15ª aula  



Uma sala tranquila, com iluminação serena e 
música erudita ao fundo. Esse é o ambiente que o 
assistido encontra ao entrar no salão de passes do 

Reencontro, um local preparado especialmente para que 

a espiritualidade possa realizar seu trabalho de modo a 

canalizar fluidos e energias.  

Nesse ambiente que é realizado um dos mais importantes 

trabalhos de uma casa espírita. O passe, ou fluidoterapia, 

consiste na transmissão de energia magnética (médium) 

e espiritual (espíritos) por meio da imposição das mãos 

com o propósito de atenuar desarmonias de ordem física, 

espiritual e emocional.

O tipo de passe trabalhado no Reencontro é conhecido 

como passe misto, no qual a ação dos encarnados soma-se 

à ajuda das equipes espirituais, e a energia flui tanto para 

quem aplica como para quem recebe. 

Aplicação do passe – A energia é aplicada nos centros de 

forças (chakras), onde há uma concentração de energias 

ligadas diretamente ao sistema nervoso do corpo material, 

e distribuída aos corpos energéticos trazendo o equilíbrio.

O passe é a base de todos os tratamentos da casa espírita, 

proporcionando limpeza e harmonização, associadas à 

vontade do assistido, à fé, ao estudo da Doutrina e às 

palestras, que colaboram na reforma interior favorecendo 

o processo de autocura.

“O passe é um ato de amor e doação que pode trazer 

sensação de bem-estar imediata a quem recebe, por esse 

motivo, os médiuns são orientados constantemente para 

que cuidem de sua condição moral e mantenham-se em 

um ambiente preparado e acolhedor, com disciplina e 

amor, muito amor”, diz Eliane Provasi, Vice-Presidente do 

Reencontro.

No Reencontro – O passe acontece em todos os dias 

de funcionamento da casa e é aberto a todos os 

frequentadores. Somente é necessária a apresentação do 

cartão de tratamento àqueles casos avaliados previamente 

pela Triagem. 

Antes do passe é solicitado ao assistido que retire 
sapatos e relógio para que ele se sinta mais à vontade e, 
dessa forma, haja uma ligação maior com a espiritualidade 

Passe: transmissão 
de energia e um 
ato de amor

Conheça como funciona 
esse trabalho, os benefícios 
que traz aos assistidos e a 
importância para a melhora 
e bem-estar

Roger Hayas
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Por dentro do Reencontro Por dentro do Reencontro

presente na sala. É importante que o assistido se desligue 

das situações externas nesse momento. 

Às terças e quintas-feiras há a Sala do Acolhimento, que 

funciona como um preparo para a recepção do passe. Nessa 

sala são transmitidas orientações e dicas de relaxamento 

e concentração. “Durante o passe é recomendável deixar o 

corpo descontraído, a mente elevada e o coração receptivo 

ao tratamento que o trouxe ao Reencontro. É importante 

inspirar e expirar ritmicamente para que haja uma melhor 

circulação das energias”, explica Eliane. 

Além das energias de fontes espirituais, o Reencontro 

também trabalha a energia das cores (cromoterapia), que 

reforçam o benefício do tratamento (veja box sobre a atu-

ação das cores no passe).

Eliane enfatiza que a fé e a vontade do assistido e a cons-

tância (frequência) são condições fundamentais para se al-

cançar aquilo que se deseja. “A participação do assistido é 

primordial para o sucesso do tratamento. O Reencontro re-

cebe a todos com muito carinho e atenção, sem julgamen-

tos, com respeito, expressando o sentimento de amor”. 

Conheça a importância de cada uma das cores

Energia violeta
Primeira energia a ser 
aplicada e, por isso, 
trabalha a limpeza 

energética, trazendo 
renovação 

e transmutação;

Energia azul
Trabalha a harmoni-

zação do campo 
áurico, proporcionando 

paz e tranquilidade;

Energia amarela
É voltada 

especificamente ao 
campo mental, 

trazendo fortaleci- 
mento da fé 

e do otimismo;

Energia rosa
Voltada especifica- 

mente para as 
questões de ordem 

emocional, é aplicada 
no cardíaco e trabalha 
mágoas e angústias;

Energia verde
Última cor a ser 

trabalhada. É aplicada 
no gástrico e tem foco 
voltado à saúde física. 
Traz força e vitalidade 
aos sistemas do corpo 

físico.

Ao se sentar para receber o passe você já deve ter se perguntado: por que são utilizadas essas cores? 
Conheça agora como elas são trabalhadas no passe.Sc
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Onde eu me encontro

Marcella Moino e sua mãe, 
Angela Moino, sempre fre-
quentaram casas espíritas. 

Marcella fez tratamento de bronquite 
com apenas quatro meses de vida e 
durante a infância chegou a participar 
de trabalhos para cuidar da mediuni-
dade; já Angela, frequentou curso de 
médiuns e trabalhou em passes no 
então Centro Espírita Irmão X. Depois 
ela passou a trabalhar no “Amor em 
Gotas”, no bairro Bosque da Saúde, 
até apresentar um problema no om-
bro que a impediu de continuar os 
trabalhos. 

Há seis meses, mãe e filha viveram 
uma experiência marcante em suas 
vidas. O filho de Marcella, Lorenzo, 
foi diagnosticado com hipotireoidismo 
(deficiência de hormônios produzidos 
pela glândula tireoide) logo após o 
parto, com apenas 14 dias de vida.

“Nossa primeira consulta com a 

endocrinologista pediátrica ocorreu 
quando ele já tinha 22 dias, o que era 
bem preocupante, pois o tratamento 
deve ser iniciado até o 15º de vida do 
bebê”, conta Marcela. 

Ela e sua mãe já frequentavam o 
Reencontro havia dois anos. “Após o 
diagnóstico, elas procuraram a casa 
para receber auxílio para lidar com 
o difícil  tratamento. Em seu primei-
ro exame do pezinho, o TSH dele era 
maior do que 100, um valor muito 
alto para a idade”, conta. 

Imediatamente, Lorenzo foi encami-
nhado para o tratamento infantil nas 
salas Verde, voltado especificamen-
te para questões relativas à saúde, 
e Azul, para equilíbrio emocional. “A 
equipe do Reencontro nos acolheu 
como família, nos fez sermos perse-
verantes! O carinho e o amor que eu, 
minha mãe e meu pai, Annibal Moi-
no,  recebemos todos os sábados são 

inexplicáveis. Agradecemos a todos 
que nos receberam de braços abertos 
desde o início”, diz. 

 Marcella conta que os resultados 
do tratamento começaram a apare-
cer logo no primeiro mês e a melhora 
tem sido constante. “Hoje, após seis 
meses de tratamento, o TSH de Lo-
renzo é até baixo: 0,16. Ele está óti-
mo! Passou por consulta médica em 
março e a dosagem do medicamento 
foi reduzida. Além disso, nesta consul-
ta tivemos a certeza de que não há 
sequelas em seu desenvolvimento”, 
comemora. 

Sobre o aprendizado que essa si-
tuação trouxe à família, ela não tem 
dúvidas: “O plano espiritual é um for-
te aliado do plano material, por isso 
sempre procuramos tratar o material 
junto ao espiritual”. Para ela a lição 
que fica é: “precisamos ter foco, fé, 
acreditar!”.   

Ligação direta entre 
o plano espiritual e 
o plano material

Roger Hayas



NOME OU RAZÃO SOCIAL:

CPF ou CNPJ:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

E-MAIL:

FONE RESIDENCIAL:

CONTRIBUIÇÃO:

VALOR:

MENSAL TRIMESTRAL

PESSOA FÍSICA

FICHA DE ASSOCIAÇÃO
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

Por trás de toda instituição há um ideal que a faz nascer, crescer e alcançar objetivos 
maiores. A transformação de recursos em solidariedade, benevolência, paz interior, 
maior autoestima e elevação espiritual contribui para que as pessoas se tornem seres 
humanos preparados para dar mais qualidade ao nosso mundo pela prática do amor. 
Aliás, o AMOR é o nosso principal recurso e o nosso melhor resultado.

Venha fazer parte desse grupo

CASO DESEJE CONTRIBUIR DE FORMA REGULAR, PREENCHA A FICHA ABAIXO, CORTE E ENTREGUE NA SECRETARIA DO REENCONTRO.

E para tornar real esse objetivo, o 
Reencontro necessita de parceiros 
para manter e ampliar suas atividades, 
bem como os projetos sociais que 
apoia, como a Casa do Cristo Redentor 
e a Mansão do Caminho. 

Você pode assumir um papel 
importante na manutenção desses 
trabalhos. Venha fazer parte do nosso 
quadro de associados e contribua para 
o Reencontro ajudar a quem precisa.  

Necessitamos também do apoio de 
empresas, para as quais oferecemos 
espaço nesta revista, bem como nos 
eventos que promovemos, como a 
Festa Junina, por exemplo.

Associe-se ao Reencontro e nos ajude nessa jornada. 
Contamos com você. Procure a secretaria e obtenha todas as informações.

Aconteceu

Campanha de arrecadação de material escolar

Celebrando os 150 anos

Mais uma vez a Campanha de Arrecadação de Material Escolar em prol das crianças atendidas pela Casa do Cristo Redentor 
foi um sucesso. Graças à colaboração de voluntários e assistidos, o volume arrecadado foi expressivo. Parabéns a todos 
que colaboraram. Confira o material doado:

102 Apontador
161 Borracha
29 Caderno brochura
125 Caderno universitário
374 Caneta esferográfica azul
60 Caneta esferográfica vermelha
10 Caneta esferográfica preta
144 Caneta hidrográfica
104 Cola branca

1 Estojo
290 Giz de cera
114 Guache
792 Lápis de cor
562 Lápis preto
2600 Papel sulfite
32 Pasta com elástico
84 Régua
32 Tesoura

Em comemoração aos 150 anos do Evangelho Segundo o 
Espiritismo, a USE (União das Sociedades Espíritas do Estado de 
São Paulo) promoveu um grande evento no dia 9 de fevereiro 
com uma palestra especial de Divaldo Franco no Salão Nobre do 
Clube Juventus. O encontro, que contou com o apoio e suporte 
do Reencontro, recebeu mais de 4 mil pessoas, dentre os quais, 
representantes de casas espíritas de todo o Estado. “Mais uma 
vez, Jesus esteve conosco, para reunir as ovelhas desgarradas de 
Israel”, disse Divaldo, em palestra para a plateia lotada.  



Se voltarmos no tempo, na época 
em que Jesus estava entre nós, 
poderemos perceber algumas 

características que se repetem nos 

dias de hoje, mesmo com toda 

evolução científica, tecnológica e 

social do mundo.

As guerras continuaram desde 

aquela época, mudando apenas 

o seu formato e a tecnologia 

envolvida. A desculpa pela segurança 

leva países a gerarem cada vez mais 

armas de extermínio em massa. 

O ódio racial ainda persiste nos 

corações de muitos povos. A vaidade, 

prepotência, orgulho e muitos 

sentimentos negativos continuam 
no coração de muitos dos seres 
humanos encarnados.

O egoísmo parece até ser maior 
que antes em função da necessidade 
da posse, do poder e da dominação 
que permeiam entre nós. A busca 
pelo prazer sem controle e sem 
medida é uma necessidade maior 
entre muitas das criaturas entre nós.

Pensando apenas no seu círculo 
íntimo e não no coletivo,  o homem 
realiza no seu trabalho uma luta 
desumana em busca do necessário e 
do supérfluo para si e para os seus 
entes queridos.

Então fica a pergunta: cadê o 
resultado do trabalho do Evangelho? 
Onde o Evangelho está mudando os 
seres humanos? Será que a doutrina 
do Cristo não está dando resultado?

Nesse momento nos vêm à mente 
as palavras de Jesus: “Meu reino não 
é deste mundo”. Como interpretar 
essa mensagem? A qual mundo se 
refere Jesus? Seria a espiritualidade?

Nós aprendemos no Espiritismo 
que Jesus é o Cocriador do nosso 
planeta, trabalhando junto com 
os Espíritos muito avançados.  Ele 
esteve aqui entre nós para nos 
ajudar, para nos guiar para um futuro 

Idealizando os 150 anos 
de Evangelho Segundo 
o Espiritismo

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e ministra os cursos 
do Reencontro nos 

módulos 2 e 3

Texto inspirado mediunicamente

“Meu reino não é  
  deste mundo” 
  Jesus

Idealizando

melhor, portanto, Ele não pode estar 
se referindo a outro mundo, mas 
sim a algo mais profundo do que o 
mundo físico.

Neste ano estamos comemorando 
150 anos de publicação do Evangelho 
Segundo o Espiritismo e isso nos 
remete a pensar. O Evangelho na sua 
estrutura original não transformou 
ainda totalmente o mundo porque 
nós temos algo que Deus nos deu 
que é sagrado, o livre arbítrio, e nos 
disse que cada um é segundo as 
suas obras. Assim sendo, cada um de 
nós pode ler o Evangelho de Jesus e 
assim aceitar e praticá-lo ou não.

O Reino que Jesus nos oferece é 
na verdade todos seus ensinamentos 
aplicados à nossa vida cotidiana, ao 
nosso mudar de atitudes, à reforma 
íntima para um comportamento mais 
ético e altruísta que vai resultar numa 
mudança interna melhorando nosso 

espírito, trazendo paz, equilíbrio, 
coragem, força, determinação, perdão 
e muito amor.

Essa posição mental, espiritual, 
intelectual e social sadia que nos 
leva à prática do Evangelho de Jesus 
está mudando o mundo de forma 
sutil e sensível que muitas vezes não 
podemos reconhecer. A implantação 
do Evangelho no coração dos homens é 
igual ao nascimento de Jesus na Terra, 
sem alarde, sem pompa, mas algo que 
realmente está mudando lentamente 
o quadro vibracional do mundo.

Assim sendo, O Evangelho Segundo 
o Espiritismo se preocupando 
unicamente na melhoria dos homens, 
se detém na parte central, primordial 
e incontestável dos ensinos do Mestre 
Jesus, enquanto o Evangelho original 
aborda, além desses, alguns outros 
pontos que podem gerar discussões, 
controvérsias, etc. 

O Evangelho Segundo o Espiritismo 
procura mostrar os ensinamentos do 
Mestre, mas dentro do foco Espírita e 
levando os seus leitores a uma reflexão 
mais profunda sobre o ser,  o destino e, 
portanto, a vida.

O Evangelho está mudando o 
homem, sim, mas essa mudança é de 
dentro para fora. Levando todos nós 
a um processo de reconhecimento 
de nossas faltas, fraquezas e todo 
sentimento que não nos oferece 
melhoria para algo que vai mudar as 
nossas atitudes para uma forma de 
viver positiva. Aquela tão procurada 
felicidade. Que nesse mundo por 
enquanto só é possível em toda sua 
plenitude dentro de nosso coração no 
profundo de nossa alma.

Disse Jesus: “Procurai primeiro o 
Reino de Deus (os ensinos do Evan-
gelho para uma vida melhor) e o res-
to lhe será dado por acréscimo”.



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

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

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
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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


