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

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

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

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

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

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

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

A Direção

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

revista@reencontro-sp.org.br

www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp

Ajude-nos a fazer uma revista cada vez melhor. 
Envie sua mensagem, comentário, sugestão de pauta 
ou crítica, pedido de anúncio para
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Ao meditar e relembrar cada momento e desafio 
em nossos 20 anos de trabalho, é inevitável recor-
dar a passagem de nosso mestre Jesus há mais de 
20 séculos. Suas atitudes pacíficas, sua fala mansa. 
Ele nos deixou um legado do qual não esquecemos 
mais, com suas lições de perdão, amor, paciência e 
tolerância.

Sim, não esquecemos suas obras e feitos, suas pa-
lavras ainda ecoam em nossas mentes e em nossos 
corações “Vinde a mim todos os que estão cansados 
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o 
meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e 
humilde de coração; e achareis descanso para as 
vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu 
fardo é leve”. 

Ele ainda resumiu todos os mandamentos em 
um único, deixando a lição máxima de nossas vi-
das:   “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao pró-
ximo como a si mesmo“.

Ao longo de reencarnações sucessivas fomos absor-
vendo, digerindo a mensagem e seus ensinamentos. 
Tentamos colocá-las em prática várias e várias vezes,  
e infelizmente não fomos fieis à sua mensagem, 
deturpando-a e distorcendo-a em prol de nossos in-
teresses imediatos e mesquinhos.

E aqui estamos novamente, companheiros de jor-
nada, parceiros de um ideal maior, em nova opor-
tunidade de crescimento, de equilibrio, de amor e 
de paz. Nos reencontramos ao chamado, ao sinal do 
farol que ilumina nossas vidas, nossos ideais.

Ele nos chama novamente, nos envolve em seu 
amor. E novamente direcionamos nossos passos em 
sua direção, com renovada esperança no sucesso 
desta vez.

20 anos
de aprendizado

Que possamos estar à altura de seu chamado, que 
possamos honrar o título de cristãos que somos, fi-
lhos de Deus, espíritos imortais em busca da alegria 
e felicidade plenas, frutos do esforço próprio na reno-
vação moral e íntima.

Face aos desafios que a vida nos impõe, é muito fácil 
desistir do esforço nobre, comprazer-se por um mo-
mento, tornar-se igual aos demais em suas manifes-
tações inferiores.

Porém, ninguém foge a esses desafios, justamente 
por serem métodos de avaliacão moral aos indivídu-
os que se candidatam à felicidade.

Que possamos em todas as oportunidades fazer o 
bem, promover a gentileza, amar, mesmo que em 
nossa concepção seja um gesto pequeno. É de ex-
trema importância aproveitar todos os momentos de 
nossa vida sendo úteis, tolerantes; pacificando sere-
mos pacificados.

E assim sentimo-nos novamente renovados e moti-
vados para a realização da tarefa que Ele nos dele-
gou; fazendo nosso trabalho de renovação interior, 
teremos a paz e a felicidade que desejamos, hoje, 
agora.

Agradeço a todo momento a oportunidade, as ben-
çãos recebidas, aos companheiros de jornada. Com 
certeza, juntos seremos vencedores e, no mais além, 
nos encontraremos novamente, dessa vez plenos e 
realizados, frutos de nosso esforço atual.

Peço a Deus e a Jesus que nos abençõe e continue 
derramando sua paz sobre nós.

Jonas Pinheiro - Presidente do Reencontro

Aconteceu
Eventos do primeiro trimestre de 2015

23 Onde eu me encontro
“Só tenho a agradecer a Deus por ter me 
concedido a dádiva de ser a guardiã de um anjo”



Atualmente, Rita coordena a Triagem na quarta 
à tarde, a Sala Verde Feminina, às quintas à 
tarde, e a Sala Verde Infantil, aos sábados pela 
manhã, além de trabalhar no Reecriar, 
também aos sábados.  

“Sempre aprendo muito no Reencontro, nos 
atendimentos da Triagem,  com as histórias dos 
assistidos. Na Sala Verde, sinto  um enorme 
amparo espiritual. Tenho certeza de que esse 
aprendizado e amparo fazem com que eu te-
nha força em todos os momentos de dificulda-
des que passei ao longo desses quase 20 anos. 
Agradeço primeiramente a Deus, depois ao Dr. 
Bezerra de Menezes, que é meu ídolo, pelos 20 
anos de trabalho na casa e também a todas as 
pessoas que trabalham e trabalharam comigo 
nesse tempo todo. Graças a cada uma dessas 
pessoas que o trabalho é feito com tanto amor 
e dedicação durante todos esses anos”, diz.

Aprendizado 
e dedicação 
há 20 anos

Eu e o ReencontroNotas

Espírita desde os 16 anos de 
idade, Rita de Cássia Brito 
tem uma longa história 

com o Reencontro. Frequentadora 
há quase 20 anos – ela veio pela 

primeira vez cinco meses após a 
abertura -, ela chegou à casa por 
intermédio de uma amiga.

Inicialmente passou por um atendi-
mento, logo em seguida foi direcio-
nada ao tratamento e duas semanas 
depois começou a frequentar o 
Pronto Socorro Mediúnico (trabalho 
realizado à época). “Eu adorei a 
casa logo de início. O passe era 
totalmente diferente do que eu já 
conhecia e fiquei encantada com 
o uso da cromoterapia e com 
o ambiente do Reencontro”, 
conta.

Ela diz que após três semanas 
na casa foi convidada a traba-
lhar. “Comecei no passe das 
crianças, que era realizado 
à noite no mesmo horário 
do trabalho adulto, já que 
a casa só funcionava no 
período noturno. Quando 
foi iniciado o atendi-
mento à tarde, passei a 
trabalhar na Sala Verde 
e na Sala Verde Infantil. 
Tempos depois passei 
a trabalhar também na 
Triagem”, conta.

 

Roger Hayas e Margareth Ramos
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Bazar Especial do Dia das Mães 

17ª Festa Junina
Mais uma edição da já tradicional 
festa junina está sendo preparada. 
Neste ano serão três finais de 
semana de muita diversão, comidas 
típicas e o famoso bingo. Anote aí: a 
festa ocorrerá nos dias 20 e 21/06, 
27 e 28/06 e 4 e 5/07. Venha se 
divertir e apreciar as delícias das 
barracas do milho verde, esfiha, 
pamonha, churrasco, cachorro 
quente, caldo verde, crepe, calabresa, pernil, vinho 
quente, quentão, churros e muito mais! Esperamos você.

20 anos do Reencontro
Para comemorar as duas décadas de trabalho do 
Reencontro uma grande celebração será realizada 
no dia 9 de maio, sábado às 10h, na Casa do Cristo 
Redentor, em Itaquera. No dia, haverá uma cerimônia 
espiritual, seguida de um almoço especial. 
Venha celebrar conosco esse 
momento especial para a 
casa. Para quem desejar, 
haverá ônibus fretado para 
o local. Mais informações 
podem ser obtidas na 
Secretaria.

No dia 25 de abril, sábado, das 9h às 17h, acontecerá mais 
uma edição do Bazar Especial do Dia das Mães, com produtos 
confeccionados durante o ano todo pela equipe do grupo Amor e 
Boa Vontade. Venha prestigiar e aproveite para adquirir um presente 
especial para sua mãe com preços e condições imperdíveis.



Roger Hayas

Capa
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O desejo comum que surgiu da ne-
cessidade de continuar um trabalho 
sério de desenvolvimento espiritual 
está completando 20 anos. A semen-
te para essa bela trajetória foi lançada 
despretensiosamente por 21 amigos, 
voluntários que trabalhavam juntos 
no Centro Espírita Caminheiros – ligado 
à família Gasparetto – atendendo às 
pessoas no pronto socorro espiritual. 

Inicialmente, esse grupo passou 
a se reunir em uma residência a fim 
de aprimorar conhecimentos sob a 
orientação de um mentor espiritual, 
um médico alemão que atuava junto 
ao grupo fornecendo preciosas orien-
tações para a realização de trabalhos 
de cura.

Duas décadas promovendo 
o Reencontro de almas
Há 20 anos o Reencontro trabalha em prol do
desenvolvimento espiritual. Conheça essa linda trajetória

Assim, o grupo começou a apren-

der e desenvolver algumas técnicas, 

utilizando os próprios membros ou 

parentes nas sessões. Esse processo 

durou aproximadamente um ano e 

também contou com aulas práticas 

com o mentor espiritual que, incor-

porado, conduzia os trabalhos. “Nas 

reuniões estudávamos a doutrina e 

nos preparávamos para os tratamen-

tos de cura, adotando algumas técni-

cas que reforçavam o atendimento 

espiritual. Com o desenvolvimento 

dessas técnicas fomos verificando os 

resultados que eram obtidos. Fomos 

instruídos pelo mentor a trabalhar 

com cristais e cromoterapia, por meio 

do uso de lanternas coloridas direcio-

nadas na região a ser tratada”, conta 

Virginia Tozati, uma das fundadoras. 

Quando esse grupo já estava pre-

parado veio a notícia de que o Cami-

nheiros iria fechar. “Nesse momento 

pensamos: é a hora de avançarmos 

com o grupo. E o mais interessante 

é que havia um ano que estávamos 

nos preparando sem pensar em mon-

tar uma casa. As próprias circunstân-

cias nos levaram naturalmente a isso. 

Nosso mentor espiritual já sabia e, 

por isso, conduziu de modo a nos pre-

parar com antecedência”, conta Jonas 

Pinheiro, presidente e fundador do 

Reencontro.

O início   A preparação para a 
fundação da casa começou no fi-
nal de 1994. Foi um trabalho difícil, 
mas muito orquestrado, unido, forte 
e com muito apoio da espiritualida-
de. Encontrar um local foi o primeiro 
passo. “Passando por aqui eu vi este 
lugar que estava para vender e fecha-
do havia um bom tempo. Tudo esta-
va bastante deteriorado. Logo fomos 
atrás de alguém que pudesse colabo-
rar comprando o imóvel e alguns dos 
integrantes do grupo assumiram isso, dividindo em cotas de participação, e até hoje o local é emprestado em comodato. 
De cara, foi preciso muita reforma, pois tudo estava caindo aos pedaços”, conta Jonas. Cada associado comprou uma 
lanterna (que na época era utilizada no passe) e uma cadeira para o assistido, além de vassouras, rodos, produtos de 
limpeza, materiais, móveis, descartáveis, e passaram a contribuir com uma mensalidade para a manutenção da casa, 
prática até hoje adotada. 

E assim, ainda com a reforma em andamento, a Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro abriu as portas 
em 7 de maio de 1995, com aproximadamente 30 voluntários, para dar acolhimento àqueles que vinham em busca de 
ajuda. O nome foi escolhido pelo grupo que, após pensarem em várias opções, levaram suas escolhas pessoais em uma 
reunião em que foi votado o melhor nome.

O começo dos trabalhos foi difícil, mas havia muita união, apoio, cooperação e amor. Foi preparado um local para o 
acolhimento dos assistidos e uma sala para a aplicação dos passes. No começo a casa funcionava somente às terças-
-feiras. Algum tempo depois, foi iniciado o trabalho na Sala Azul (direcionado ao equilíbrio emocional) e na Sala Verde 
(dirigido aos assistidos que estejam passando por problemas de saúde). A cada sessão de atendimento o número de 
assistidos aumentava exponencialmente e depois de seis meses de funcionamento a casa passou a atender por dois dias 
na semana, às terças e quintas-feiras. 

Logo, foi criada a Triagem e o trabalho infantil, já que aumentou significativamente o número de crianças na casa, 
trazidas pelos pais que participavam do tratamento.  Com o crescimento no número de assistidos, foi criado também o 
trabalho à tarde,  nos mesmos moldes de tratamento noturno para atender os frequentadores que tinham dificuldade 
de vir à noite. 

Imóvel antes da reforma Imóvel antes da reforma

Sala Azul - 1996 Primeiro curso - 1995Fachada do Reencontro - 1996
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O Reencontro hoje  Aproximadamente 450 pessoas integram o corpo de voluntários do Reencontro atualmen-
te, divididos em vários trabalhos. A casa funciona diariamente, de segunda a sábado, e uma vez por mês aos domingos 
pela manhã no tratamento de Terapia de Cura Integral.  

Presta atendimento, tratamento e ensino a aproximadamente 3.000 adultos por semana e 150 crianças (entre trata-
mento e evangelização). A casa realiza eventos como o chá beneficente, rifas e a tradicional festa junina, que já se tornou 
famosa no bairro da Mooca, que contribuem com a manutenção da casa e possibilitam uma importante contribuição a 
entidades como a Casa do Cristo Redentor, em Itaquera, e a Mansão do Caminho, em Salvador (BA), que contam com o 
apoio permanente do Reencontro. 

Jonas Pinheiro Virginia Tozati Maria Henriqueta

REECRIAR Chá beneficenteAcolhimento

Grupo Amor e Boa Vontade

CursosPalestras

Tratamento - Sala Azul Tratamento - Sala VerdePasse Livre

Dona Carmem Eliane Provasi

“Há muito a fazer, pois somos seres em constante evolução. Erramos, aprendemos, 
acertamos, fomos criticados, elogiados e muito abençoados. Nesse percurso 
evolutivo, jamais nos deixamos levar por más influências, falta de fé e nunca 
deixamos de nos unir nos momentos de maiores desafios. E assim continuaremos, 
se Deus nos permitir, a levar a todos palavras de coragem, amor, vontade. Estamos 
juntos nessa caminhada”, diz Eliane Provasi.

Palestras, cursos e trabalhos    A cura integral sempre foi a 

linha mestra da filosofia do Reencontro. Por esse motivo a casa logo iniciou os 

trabalhos de palestras como parte integrante do tratamento recebido, em que 

o frequentador tem a oportunidade de conhecer-se, entender a vida e os seus 

desafios sob a ótica da doutrina espirita e, assim, trabalhar a mudança interior.

Os cursos passaram a ser oferecidos inicialmente aos voluntários e, posterior-

mente, ao público em geral.  “Nossa missão, além da cura, é a do estudo cons-

tante, no sentido de formar pessoas mais esclarecidas por meio da Doutrina, de 

modo a  conhecer melhor o processo da vida eterna”, enfatiza Virginia.

Aos sábados à tarde, foi criado o trabalho de Ativação Energética, que con-

siste em uma palestra seguida de uma sequência de passes que despertam a 

energia interior e promovem a ligação com a espiritualidade.  

O trabalho de Desobsessão, ou DSB, que auxilia no encaminhamento e dire-

cionamento de espíritos ignorantes de sua situação atual, presos ainda à maté-

Dos 21 amigos que deram vida a um sonho, 20 anos depois ainda integram a casa o presidente Jonas Pinheiro; Vir-
ginia Tozati, que passou a atuar na Secretaria; e Maria Henriqueta (Tata), que atua na Sala Verde e na Triagem. Outros 
voluntários do mesmo período continuam presentes, como Dona Carmem, coordenadora do Acolhimento do trabalho de 
Vibrações, e a Eliane Provasi, coordenadora do Trabalho Infantil e vice-presidente.

Doutrina Kardecista aliada à cromoterapia e cristais    Todos os trabalhos realizados se-
guem os ensinamentos da Doutrina Kardecista. Em paralelo, são utilizados como fonte dos tratamentos a energia da 
cromoterapia e dos cristais, que foram orientadas no início da formação da casa. “Esse atendimento deixa muitas pessoas 
encantadas e confiantes no tratamento que recebem, mesmo entendendo que grande parte da cura vem da própria 
vontade de cada um”, diz Virginia. 

Com o passar dos anos foram ocorrendo diversos ajustes nos trabalhos, todos orientados pela espiritualidade. “Nosso 
objetivo desde o início é auxiliar na cura, mas não apenas a física, como também a mental, a emocional e a espiritual. A 
cura integral só se faz por meio da reforma íntima, a mudança de atitudes. E seguindo as orientações dos nossos men-
tores”, enfatiza Jonas.

ria ou sofredores, também foi criado 
com base nas necessidades apresen-
tadas de processos obsessivos e auto-
-obsessivos. Tudo sempre com muito 
critério, e com base nas leis do espi-
ritismo.

E um grupo de voluntárias, com o 
objetivo de auxiliar nas obras sociais 
da casa, criou o Grupo Amor e Boa 
Vontade, que realiza trabalhos manu-
ais de utensílios domésticos, enfeites, 
roupas e afins, que são vendidos em 
ocasiões especiais como Dia das Mães 
e Natal. 
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Parceiros de vida   Acompanhe abaixo o relato de amigos e parceiros dessa trajetória

“Participávamos de um seminário, em São Paulo, junto a 
Divaldo Franco, quando amigos como Dr. José Carlos de Luc-
ca e Jether Jacomini nos apresentaram ao Jonas, Sra. Nice e 

outros amigos do Reencontro. Irmãos amigos, 
vibro por vocês. O trabalho é bendito. Aí, nesse 
espaço sagrado, o trabalho é estímulo, é apoio, 
lá, distante de vocês, em Itaquera, na Casa do 
Cristo Redentor que vocês tanto apoiam, no 
agasalho às nossas crianças, no caderno, pro-
piciando a educação, no alimento que forta-
lece, na moeda que nos auxilia a quitar débi-

tos, nas orações que nos dão esperança. Irmãos amigos do 
Reencontro, beijo vossas mãos, grato por vossas tarefas”. 
Antonio Carlos LaFerreira (Toninho)

“Conheci o Reencontro pela amizade que estabeleci com o Jonas Pinheiro e seu grupo de amigos. Estávamos num encon-
tro com o médium Divaldo Franco em São Paulo e Deus me possibilitou conhecer esses anjos que dirigiam o Reencontro. 
Tempos depois fui conhecer a sede da casa e me apaixonei pelos trabalhos que lá se realizam. Organização, disciplina, 
seriedade e fraternidade são os traços que identifico todas as vezes em que ponho os pés no Reencontro. Agradeço pelo 
trabalho realizado e rogo a Deus para que mantenha sempre esse grupo unido e trabalhando pelo amor na face da Terra”. 
José Carlos De Lucca

“Há cinco anos, numa tarde de autógrafos no Espaço Vida 
& Consciência, recebi convite para ministrar palestra no 
Reencontro. A caminho, senti uma alegria tão forte, uma 
emoção indescritível. O Reencontro é um hospital espiri-
tual na Terra. Em cada olhar dos amigos colaboradores e 

frequentadores reconheço uma sintonia es-
piritual intensa. A família espiritual se reen-
contrando com o mesmo propósito e amor  
para representar a espiritualidade com muito 
aprendizado e doação. Sou eternamente gra-
ta por merecer estar nesta casa, neste mo-
mento, neste eterno ‘reencontro’! Parabéns 

à equipe dos dirigentes, trabalhadores, frequentadores e 
aos mentores espirituais. Continuemos juntos nessa cami-
nhada de evolução com as bençãos de Deus nosso Pai”. 
Lucimara Gallicia

“Conheci o Reencontro há três anos e lembro que fui muito 
bem cuidado, recebido com amor e sorrisos. Isso ficou mar-
cado. Tratamento assim a gente não esquece. O conceito de 
espiritualidade é trabalhado como um todo pela casa. A na-

tureza, as luzes, a energia, os trabalhadores, os 
cristais. Tudo forma uma só essência que com-
pleta aqueles que chegam à casa. O Reencon-
tro nos acolhe sem querer saber quem éramos. 
O importante mesmo é quem queremos ser a 
seguir. Assim age quem ama e perdoa. Acolhe 
e reconstrói, orienta e dá oportunidades, mas 
deixa livre. Afinal, a caminhada é de cada um, 

mas juntos somos mais, juntos a caminhada toma um sabor 
diferente. Sou feliz e me sinto parte da família Reencon-
tro. Obrigado a todos e parabéns pelos 20 anos de AMOR”. 
William Sanches

“Quando conheci o Reencontro senti que tinha voltado para 
casa. Reencontrei almas amigas e bondosas em outros cor-

pos e senti que eu era amada assim como eu os 
amei. O Reencontro para mim é o nosso ponto 
de encontro para podermos dar continuidade à 
missão que foi interrompida na outra vida: a de 
auxiliar a humanidade a reencontrar Deus, a ter 
saúde, felicidade, prosperidade e juntos cons-
truirmos um mundo melhor. Que Deus abençoe o 
Reencontro para que possa continuar acalentando 

a humanidade. Muito obrigada por ter reencontrado vocês”. 
Cristina Cairo

“Conheci a casa há 4 anos quando estava divulgando o 
lançamento do ‘Filme dos Espíritos’. Assim que eu entrei 
no Reencontro senti algo especial, não sei até hoje expli-
car, desde o primeiro instante me parecia um ambiente 
conhecido, porém sem qualquer recordação na memó-

ria. O  Reencontro é uma casa que difere das 
outras, não sei explicar exatamente no que, 
também não se trata de dizer que umas são 
melhores que outras, mas existe algo no Re-
encontro que a torna especialmente única, 
talvez seja a equipe espiritual que a dirige, 
talvez formada por espíritos, mas de verda-
de, amo a casa. É uma das poucas que sem-

pre que posso levo amigos e familiares.  Vejo como uma 
extensão da casa espírita que frequento, neste caso o 
Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. O Reencontro é 
hoje uma das casas que têm espaço fixo na minha agen-
da, e certamente recebo da casa muito mais do que dou”. 
André Marouço

“Há mais de 10 anos estou no Reencontro. Quando cheguei 
na casa senti uma energia muito agradável, proveniente 
tanto do plano espiritual como dos trabalhadores, que se 
doavam com amorosidade. A minha afinidade com a casa 

foi logo nos primeiros contatos.  Na minha opi-
nião existe um oásis espiritual e de energias 
puras e elevadas em nossa metrópole, fica na 
Rua Sebastião Preto, 47, no bairro da Mooca. 
O Reencontro é um ambiente que promove o 
resgate da nossa espiritualidade, geralmente 
suprimida durante a interação com a materiali-
dade. Nos conecta com as entidades espirituais 

do bem e com os nossos próprios talentos, possibilitando 
viver bem conosco mesmo e com todos que nos cercam, 
tornando a nossa vida agradável e feliz”. Valcapelli

“Conheço o Reencontro há mais de 10 
anos. O primeiro contato foi com o Sr. Jo-
nas. O Reencontro vai cumprindo sua mis-
são de fraternidade, caridade e amor”. 
Miguel de Jesus Sardano
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Cada vez mais próximo de você
Reencontro desenvolve novo logotipo e reformula 
meios digitais para se aproximar mais dos assisti-
dos e trabalhadores

O logotipo do Reencontro está de cara nova. Em comemo-
ração aos 20 anos o símbolo da casa foi totalmente rees-
tilizado. O Homus Espiritualis passa a estar em destaque, 
ao ser inserido em um objeto circular que representa a 
forma mais perfeita encontrada na natureza. Esse círculo 
envolve, protege, dá sustentação e é preenchido com co-
res que representam as energias trabalhadas na casa. “A 
tipologia utilizada é mais arredondada e traz maior leveza 
ao conjunto”, explica Durval Heitzmann Júnior, designer 
responsável pelo desenvolvimento do logotipo e de toda 
identidade visual do Reencontro

Mais novidades – Como parte do processo de aproxima-
ção da casa com os frequentadores, em breve o Reen-

contro passa a contar com um novo site, com mais funcio-

nalidades, informações completas sobre o funcionamento, 

horários, palestras, mensagens, dentre várias outras. Além 

disso, a página da casa no Facebook também traz novida-

des, com banners sobre as palestras, informações atualiza-

das, notícias sobre a doutrina, etc.

“A internet e as mídias sociais são importantes meios para 

a disseminação da doutrina, bem como uma forma de es-

tarmos mais próximos de quem nos procura. A casa está 

de portas abertas para todos, tanto no meio virtual como 

no físico para oferecer ajuda a quem precisar”, enfatiza 

Jonas Pinheiro, presidente do Reencontro.

Capa
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Entrevista

Reencontro em Revista - Sua formação é em Letras, com 
pós-graduação em Psicologia. Como você ingressou no 
universo do entendimento sobre o ser humano?
Lucimara Gallicia - Desde a infância eu apresentava 
características de ajudar as pessoas e animais, bem como, 
alguns fenômenos mediúnicos de maneira moderada. Por 
conta disso, na fase pré-adulta eu comecei a me interessar 
por conhecer mais sobre o assunto. Ingressei  no curso de 
médiuns no Grupo Espírita “Irmã Clara”. Nessa época eu 
já havia ingressado na faculdade de Letras, por também 
reconhecer que havia dentro de mim grande tendência 
para comunicação e expressão. O tempo foi passado, eu 
me formei e comecei a lecionar.  Paralelo a isso, eu já 
estava fazendo trabalhos voluntários no centro espírita e 
percebi que eu tinha um dom natural para compreender o 
estado emocional das pessoas e direcionar a mente para 
manter aspectos positivos. Em 1985, conheci o médium  
e psicólogo Luiz Antonio Gasparetto, que ministrava 
cursos de Metafísica dentro da abordagem de autoajuda. 
Foi então que decidi mudar minha profissão, comecei a 
fazer muitos cursos na área de autoconhecimento, tais 
como: neurolinguística, psicossomática, cromoterapia, 
bioenergética e curso de pós-graduação nessa área. 

RR - Você trabalha com cromoterapia, programação 
neurolinguística, metafísica e espiritualidade. Como você 
interrelaciona tudo isso no entendimento e tratamento 
dos pacientes? 
Lucimara - Optei por aconselhamento metafísico com 
abordagem na Gestalt Terapia, aplicando cromoterapia 
para equilíbrio mental, emocional e relaxamento. Procuro 
integrar a consciência como um todo, isto é, mente, corpo 
e espírito estão interligados. A mudança dos padrões 
mentais e crenças para o positivo geram novas situações 
em nossa vida e passamos a reconhecer que somos 100% 
responsáveis por tudo o que nos acontece. O paciente toma 
a consciência de si mesmo como um todo e passa a mudar 
interiormente resultando em saúde mental e emocional.

RR - Como a Doutrina Espírita pode ajudar?
Lucimara - O espiritismo surgiu com a codificação do 
Evangelho por Allan Kardec, que nos proporcionou a 
compreensão de que o espírito é eterno, logo, estamos 
e estaremos sempre aprendendo. Para aqueles que são 
receptivos a esse tipo de doutrina, aprendem que as 
consequências de nossas atitudes não terminam com a 
morte do corpo físico, pois o espírito continua em evolução 

LucimaraGallicia

Lucimara Gallicia é paulistana, formada em Letras e há 24 anos atua na área holística como 
conselheira metafísica. Dentre suas especialidades estão a Neurolinguística, Bionergética, 
Psicossomática e Cromoterapia. O primeiro contato com a espiritualidade ocorreu já na 

infância, mas somente aos 18 anos, começou a estudar a mediunidade e seus fenômenos. 
Psicografou dois romances de autoajuda publicados pela Editora Vida & Consciência: “Sem 
Medo do Amanhã” e “O que faço de mim?”. Toda a trajetória de vida dela você conhecerá 
nesta entrevista.

“Somos 100% responsáveis por tudo o que nos acontece 
de acordo com a lei da atração mental e espiritual”

Roger Hayas

Entrevista

e, em algum momento,  haveremos de fazer essas 
mudanças interiores. No entanto, a doutrina espírita foi o 
meio mais esclarecedor para que possamos compreender 
que somente nós poderemos mudar e que nada se perde 
no tempo e espaço, tudo se transforma. A mente é um 
gerador de energia e tudo o que pensamos atraímos as 
situações positivas ou negativas em nossa vida. 

RR - Muitas doenças podem ter origem em questões 
emocionais e espirituais. A mente é um grande motor 
que tem o poder de controlar nossa qualidade de vida. 
De que forma é possível programar a mente a fim de 
uma vida mais serena, tranquila e feliz?
Lucimara - As doenças psicossomáticas têm origem 
no estado emocional em conflito. Antes de programar 
a mente, o paciente precisa aprender a se libertar do 
que está provocando o desequilíbrio. É preciso tomar 
consciência de como ele está reprimindo suas emoções e 
quais as crenças que ele tem em relação a isso, pois é 
muito comum a pessoa não saber lidar com o sentimento 
de  mágoas, ressentimentos, perdas, falta de apoio 
interior, dependência afetiva, medos, raiva, ódio, traumas 
e qualquer outro desconforto de grande desequilíbrio 
emocional. Simultaneamente, o paciente começa 
aprender como transformar esses sentimentos a partir de 
uma educação emocional, para que retome a posse de si  
e a valorização pessoal, treinando a impessoalidade e a 
independência afetiva. 

RR - Para que esse processo ocorra é necessária uma 
consciência maior, desconstruir algumas crenças 
limitadoras e, por fim, uma mudança de atitudes. 
Lucimara - Quando mudamos a maneira de pensar, 
mudamos as emoções e os sentimentos. Passamos a ter 
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paz mental, emocional e mais qualidade de vida. Vamos 
compreendendo que somente nós poderemos transformar 
aquilo que nos incomoda, ao contrário do que se acreditava 
anteriormente: “As pessoas têm de mudar para que eu seja 
feliz” ou “O mundo tem de mudar para que eu possa me 
adaptar”. Nada muda se você não faz a mudança interior!

RR - Além de seu trabalho como terapeuta holística, você 
também é escritora, com livros psicografados. Fale sobre 
isso. 
Lucimara - Durante o curso de médiuns eu desenvolvi 
a faculdade de psicografia, porém, somente recebi 
pequenas mensagens de conforto espiritual do espírito de 
um médico desencarnado, o Dr. Moacyr.  Os anos foram 
passando e certo dia eu estava preparando uma aula 
para os alunos do curso de Metafísica e, de repente, senti 
um envolvimento de meu amigo espiritual Dr. Moacyr. 
Com uma sensação extremamente confortável, comecei 
a escrever continuamente e rapidamente um texto. No 
término me surpreendi quando ele me disse: “Você aceita 
psicografar uma linda história que ajudará as pessoas a 
atingirem esclarecimento sobre a continuidade da vida  
após a morte?”. Fiquei tão emocionada que não pude 
conter as lágrimas. Foi então que percebi que ele havia 
ditado o prólogo do livro. Este livro foi editado em agosto 
de 2008 com o título “Sem Medo do Amanhã”. E aí não 
parei mais. 

RR - Qual a importância de as pessoas manterem uma 
vida ligada à espiritualidade e com um olhar mais amplo 
sobre ela?
Lucimara -  O caminho que nos leva à espiritualidade 
maior é a dignidade, o amor por si e pelo próximo. 
Fazer o melhor para si e para os outros compreendendo 
que estamos numa escola em que toda lição nos leva à 
compreensão da eternidade do espírito. Reconhecer que a 
vida não para e que há sempre uma chance de recomeçar, 
estejamos aqui ou em outro plano de existência. Abrir a 
mente para perceber além da matéria, não se perder por 
aspectos cotidianos e passageiros que ofuscam a nossa 
visão interior. Dissipar as ilusões e orgulho, procurar viver 
na simplicidade da alma, que é a maior riqueza interior 
e nunca se perde. Aceitar o progresso material é um 
aprendizado necessário, porém, sem o contato com a 
alma, jamais atingiremos a verdadeira realização.



Calendário ABRIL | 2015

DIA HORA ATIVIDADE

01/Qua

01/Qua

01/Qua

02/Qui

02/Qui

03/Sex

04/Sab

06/Seg

07/Ter

08/Qua

08/Qua

08/Qua

09/Qui

09/Qui

10/Sex

10/Sex

11/Sab

11/Sab

13/Seg

14/Ter

15/Qua

15/Qua

15/Qua

16/Qui

16/Qui

17/Sex

17/Sex

18/Sab

20/Seg

21/Ter

22/Qua

22/Qua

22/Qua

23/Qui

23/Qui

24/Sex

24/Sex

25/Sab

25/Sab

25/Sab

25/Sab

25/Sab

25/Sab

26/Dom

27/Seg

28/Ter

29/Qua

29/Qua

30/Qui

30/Qui

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

17h00

20h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

09h00

11h00

11h00

14h00

16h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

Módulo I - 5ª aula (tarde)

Módulo II - 5ª aula

Módulo Preparatório - 5ª aula

Palestra - Julieta - Uma jornada ao autoconhecimento

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

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo I - 6ª aula 

Palestra - Andrea Bien - As cores do mundo

Módulo I - 6ª aula (tarde)

Módulo II - 6ª aula

Módulo Preparatório - 6ª aula

Palestra - Carmem - O poder do silêncio

Palestra - Jair Cusin - Ajuda-te e o céu te ajudará

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

Módulo III - 5ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Liberte-se do passado

Módulo I - 7ª aula 

Palestra - André Marouço - Educação do pensamento

Módulo I - 7ª aula (tarde)

Módulo II - 7ª aula

Módulo Preparatório - 7ª aula

Palestra - Eliane - As leis do sucesso

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis universais                

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

Módulo III - 6ª aula

Ativação Energética com Palestra - Geisa - A Lei da integridade

CASA FECHADA

FERIADO - CASA FECHADA

Módulo I - 8ª aula (tarde)

Módulo II - 8ª aula

Módulo Preparatório - 8ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - A missão planetária de Jesus o Cristo

Palestra - Edson Sardano - Violência Urbana - A visão espírita

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

Módulo III - 7ª aula

BAZAR DO DIA DAS MÃES

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

Reunião de Diretoria, Coordenadores, Conselho, Depto. de Eventos e Captação de Recursos

Ativação Energética com Palestra - Wagner - Obsessão e seu tratamento

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo I - 8ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - O segredo da prosperidade crescente  

Módulo I - 9ª aula (tarde)

Módulo II - 9ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Há muitas moradas na casa do meu Pai

Palestra - Ronaldo Oliveiros - Jesus Cristo o mestre de Amor
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DIA HORA ATIVIDADE

MAIO | 2015

01/Sex

02/Sab

04/Seg

05/Ter

06/Qua

06/Qua

07/Qui

07/Qui

08/Sex

08/Sex

09/Sab

11/Seg

12/Ter

13/Qua

13/Qua

14/Qui

14/Qui

15/Sex

15/Sex

16/Sab

16/Sab

18/Seg

19/Ter

20/Qua

20/Qua

21/Qui

21/Qui

22/Sex

22/Sex

23/Sab

25/Seg

26/Ter

27/Qua

27/Qua

28/Qui

28/Qui

29/Sex

29/Sex

30/Sab

30/Sab

31/Dom

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo I - 9ª aula 

Palestra - Toninho - Mulher, mãe o amor como meta em nossas vidas

Módulo I - 10ª aula (tarde)

Módulo II - 10ª aula

Palestra - Carmem - Simplesmente amor

Palestra - Jonas - Reencontro

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

Módulo III - 8ª aula

CERIMÔNIA ESPIRITUAL - 20º Aniversário do REENCONTRO

Módulo I - 10ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Eliminando crenças de dificuldades para que as coisas deem certo!

Módulo I - 11ª aula (tarde)

Módulo II - 11ª aula

Palestra - Julieta - Combatendo as ansiedades

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis universais              

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

Módulo III - 9ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - William Sanches - O poder da Espiritualidade

Módulo I - 11ª aula 

Palestra - Suely Caldas Schubert - Os poderes da mente

Módulo I - 12ª aula (tarde)

Módulo II - 12ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - Não vim destruir a Lei

Palestra - André Marouço - Mediunidade é vida

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

Módulo III - 10ª aula

Ativação Energética com Palestra - Miguel Sardano -  O Ceú e o Inferno, uma leitura espírita

Módulo I - 12ª aula 

Palestra - Cassio Branco Araújo - A Prece

Módulo I - 13ª aula (tarde)

Módulo II - 13ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Reforma intíma

Palestra - Ronaldo Oliveiros - Magnetismo e Espiritismo

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

Módulo III - 11ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Lucimara Gallicia - Uma boa colheita vem de um bom semeador

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

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 JUNHO | 2015

DIA HORA ATIVIDADE

01/Seg

02/Ter

03/Qua

03/Qua

04/Qui

05/Sex

06/Sab

08/Seg

09/Ter

10/Qua

10/Qua

11/Qui

11/Qui

12/Sex

12/Sex

13/Sab

13/Sab

13/Sab

13/Sab

15/Seg

16/Ter

17/Qua

17/Qua

18/Qui

18/Qui

19/Sex

19/Sex

20/Sab

21/Dom

22/Seg

23/Ter

25/Qui

25/Qui

26/Sex

26/Sex

27/Sab

28/Dom

28/Dom

30/Ter

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

18h00

17h00

20h00

20h30

15h00

20h30

20h00

20h00

18h00

10h00

17h00

20h30

Módulo I - 13ª aula 

Palestra - Gislaine Carli - Vícios - Como encarar sob a ótica do espiritismo?

Módulo I - 14ª aula (tarde)

Módulo II - 14ª aula

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo I - 14ª aula 

Palestra - Antonio Demarchi - Conversando com Deus

Módulo I - 15ª aula (tarde)

Módulo II - 15ª aula

Palestra - Julieta - Mudanças urgentes para uma vida melhor

Palestra - André Marouço - Nos passos do Mestre

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

Módulo III - 12ª aula

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

REUNIÃO DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Nossa verdadeira origem, o mundo espiritual

Módulo I - 15ª aula 

Palestra - Paulo Pio - Desapego e boa vontade 

Módulo I - 16ª aula (tarde)

Módulo II - 16ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - No limiar da Nova Era

Palestra - Andrea Bien - As cores do mundo

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

Módulo III - 13ª aula

17ª  FESTA JUNINA

17ª  FESTA JUNINA

Módulo I - 16ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - A química do amor esquenta o coração, alimenta a fé e fortalece a vida

Palestra - Sueli Fiuza - Como lidar com as perdas

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis universais              

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

Módulo III - 14ª aula

17ª  FESTA JUNINA

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral

17ª  FESTA JUNINA

Palestra - Jair Cusin - Esquecer as ofensas

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

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

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

DE FESTA
N O VO  S A L Ã O

O seu mais



Assistidos e trabalhadores da casa que desejam se 
aprofundar na Doutrina Espírita e conhecer questões 
que trazem dúvidas e questionamentos já tem à 

disposição um trabalho específico para esse fim, o Estudo 
do Evangelho.

Realizado às sextas-feiras, às 20h, o Estudo do Evangelho 
tem como objetivo levar conhecimento sobre passagens 
do “Evangelho Segundo o Espiritismo”, codificado por Allan 
Kardec, de forma simples, objetiva e interativa. 

“Logo após a abertura é realizada a leitura de um trecho 
do Evangelho segundo o Espiritismo e o assunto abordado 
nesse trecho é discutido e conversado para que todos 
compreendam os ensinamentos passados por Jesus. Já na 
segunda parte é realizada uma vibração para os hospitais, 
presídios, viciados e por todos os necessitados. Há também 
vibração e agradecimento pela natureza, pelo universo e 

Conhecimento que leva à evolução
Sob a ótica do espiritismo, Estudo do Evangelho responde a 
uma série de questões que ainda intriga as pessoas e ajuda a 
promover a tão esperada reforma íntima

Margareth Ramos e Roger Hayas
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para que todos tenham mais discernimento para cuidar 
na nossa mãe Terra. Nos 15 minutos finais os assistidos 
que estejam passando por alguma dificuldade, alguma 
desarmonia, tanto de relacionamento, de ordem financeira 
ou familiar, têm a oportunidade de receber uma vibração 
especial para fortalecer e ajudar a passar por esse período 
difícil”, explica Dona Carmem, coordenadora dos trabalhos. 

Reforma íntima - O presidente do Reencontro, Jonas 
Pinheiro, explica que o Estudo do Evangelho ajuda a 
promover a tão esperada reforma íntima. “Esse trabalho 
ensina e motiva o estudo do Evangelho no Lar, promove 
e fortalece o equilíbrio espiritual dos trabalhos da casa e 
tem a assistência e participação dos mentores, além de 
serem feitos tratamentos espirituais durante os trabalhos, 
tanto aos presentes ou à distância; são promovidas também 
higienizações nos lares e familiares dos participantes”. 

Por dentro do Reencontro Por dentro do Reencontro

Ele completa que o estudo fortalece e equilibra o trabalho 
de vibrações aos nomes indicados e solicitados durante a 
semana, além de todos os voluntários e familiares que são 
envolvidos por essas vibrações e emissões de energias dos 
espíritos de Luz que assistem a casa. Jonas enfatiza que 
durante esse trabalho não há manifestações mediúnicas 
dos espíritos, que ficam reservadas a trabalhos específicos e 
fechados, sem a participação dos assistidos. 

Aberto ao público – Dona Carmem reforça que o Estudo 
do Evangelho também tem como objetivo levar às pessoas 
mais necessitadas apoio e entendimento sobre as situações 
sobre as quais estão passando e ajudar na compreensão 
e busca de saídas para os problemas. Por esse motivo o 
trabalho é aberto a todos os frequentadores. 

“Todos que queiram compreender um pouco mais o 
Evangelho e principalmente as pessoas que estejam 
passando por dificuldade, que tiveram perdas de pessoas 
queridas, que estejam passando por problemas de vícios 
tanto seus, como de familiares, desemprego, depressão, 
dentre outros, estão convidados a participar, assim como 
todos aqueles que se sintam chamados a conhecer a 
doutrina em busca de respostas a tantas perguntas˜, diz 
Dona Carmem.

Dia e horário do Estudo do Evangelho

6ª feira noite - às 20h
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Orientações Espirituais

Joanna de Ângelis

Proposta de vida
A proposta essencial da vida é a 

conquista do Deus interno que jaz no 
íntimo do ser, aguardando.

Desde priscas eras, face às revela-
ções espirituais, o ser humano tomou 
conhecimento da sua realidade trans-
pessoal. Percebeu que a existência 
é um breve jornadear entre o berço 
e o túmulo, originando-se na esfera 
imortal para retornar com as aquisi-
ções acumuladas.

O predomínio, no entanto, da sua 
natureza animal sobre a essência es-
piritual, manteve-o atado às paixões 
primevas características do processo 
evolutivo. Reencarnando-se sucessi-
vamente na esteira do tempo, vem 
transferindo de uma para outra etapa 
as realizações enobrecidas, enquanto 
se permite as extravagâncias da pre-
potência, do orgulho e do egoísmo.

Esquecendo-se da transitoriedade 
do vasilhame carnal, tem adiado o 
momento decisivo para a sua inte-
gração no objetivo primordial da exis-
tência, que é o autodescobrimento e, 
consequentemente, a perfeita identi-
ficação com o bem.

Mesmo na atualidade, embora as 
nobres conquistas da ciência e da 
tecnologia, com exceções compreen-
síveis, detêm-se na ilusão dos praze-
res, desperdiçando as valiosas contri-
buições do conhecimento da verdade.

Não têm faltado as informações 
hábeis para bem identificar que a fe-
licidade independe da aparência, das 
quinquilharias que armazena, do po-
der temporal que logo passa. Domi-
nado pelos tormentos íntimos de que 
se poderia libertar, caso optasse pela 

íntima transformação moral para me-
lhor, adia o momento da conquista do 
reino dos Céus que se pode conside-
rar como sendo a harmonia interior, 
responsável pelo bem-estar e a real 
tranquilidade do coração.

Como consequência, vem acumu-
lando mazelas que se lhe tornam 
fardo insuportável de ser conduzido. 
Pensadores enobrecidos pelas ideias 
do amor, da ética, da paz têm procla-
mado a necessidade de mudança de 
comportamento, para que a existên-
cia tenha sentido psicológico, sem a 
necessidade do sofrimento.

Pairando, soberano, sobre todos, 
Jesus conviveu com a humanidade, 
doando-se em holocausto de amor, 
a fim de que a dor desaparecesse da 
Terra, cedendo lugar à alegria e à so-
lidariedade.

Para um pouco na corrida desenfre-
ada do prazer e pensa no teu ama-
nhã.

Por mais demorada que pareça 
a jornada física, ela transcorre com 
celeridade, depois que passa... Mes-
mo tentando-se ignorar o fenômeno 
biológico da morte, ele  acerca-se, e 
quase de surpresa, convoca o deam-
bulante carnal ao retorno, à Consciên-
cia Cósmica.

Vive, desde modo, de tal forma, 
que possas olhar sempre para trás 
sem constrangimentos, sem vergo-
nha dos atos ignóbeis praticados.

O bem que possas e deves realizar, 
faze-o quanto antes. Nunca te arre-
penderás pela mão estendida em au-
xílio ao irmão caído na estrada.

 À medida que as sensações trans-
formam-se em emoções, os senti-
mentos enobrecidos assomam e pas-
sam a predominar, proporcionando 
paz interior e saúde integral.

Os equipamentos físicos que te 
constituem a organização fisiológica 
através da qual evoluis em espírito 
são resultado das tuas construções 
morais e mentais, no que resulta 
cada qual ser o construtor do próprio 
destino.

Não revides, então, mal por mal, 
intoxicando a maquinária de que te 
serves, com os perigosos venenos in-
teriores. Sê tu aquele que perdoa, que 
ajuda, que compreende.

Não faltam no mundo o cinismo e 
a provocação, a zombaria e as perse-
guições gratuitas, em razão do está-
gio moral do planeta que é inferior, 
porque os seus habitantes, por en-
quanto, ainda são atrasados.

Ascende moralmente a patamares 
espirituais mais elevados e estarás 
contribuindo de maneira segura em 
favor da sociedade melhor e mais 
feliz. 

Mesmo que te sintas sitiado pelas 
aflições internas, resultado dos fato-
res infelizes da conduta passada, não 
desistas da luta, buscando o concurso 
da oração, que te vinculará ao Divino 
Pensamento que te renovará, contri-
buindo com as forças necessárias à 
superação da circunstância.

 Em qualquer situação busca Jesus, 
fala-Lhe com a linguagem do coração 
e Ele, que a todos nos ama, virá em 
teu socorro, contribuindo para a tua 
iluminação.

Onde eu me encontro

“A gravidez da Isabella não foi 
planejada, eu e o pai dela éramos 
noivos, porém, desde o primeiro 
momento em que soubemos ela foi 
muito bem aceita e amada. A gravidez 
foi tranquila, fiz pré-natal com médico 
da família e todos os exames foram 
realizados.  

No dia primeiro de maio de 2008 a 
Isabella nasceu em parto cesariana. 
Foi tudo perfeito e estava tudo em 
ordem. Logo depois de mamar foi que 
tudo começou, peguei-a no colo e ela 
apresentou um quadro de cianose 
(ficou toda roxa). Com isso, foi para 
a UTI, onde passou cinco dias e nada 
foi descoberto. Meu sofrimento era 
tanto, pois esperava sair com ela nos 
braços da maternidade, e isso me 
deixou atenta a tudo.

Depois de um mês juntas ela 
estava mamando e teve um sintoma 
parecido com um  engasgo e ficou 
toda roxa novamente. Fui para o 
hospital e nada de um diagnóstico. 
Foi quando ela tinha dois meses 
que comecei a notar que ela estava 
fazendo pequenos movimentos com 
a boca e os olhos; iniciaram-se aí as 
crises convulsivas.

Meu desespero foi tanto que a levei 
ao meu médico de confiança, porém 
sua especialidade não era Neurologia. 
Ele a medicou e as crises cessaram, 
porém a medicação gerou uma 
intoxicação sanguínea, ocasionando 
um quadro de pancitopenia (queda 
dos glóbulos brancos, vermelhos e 
plaquetas). Ela foi imediatamente 
internada, foram 10 dias de 
tamanho sofrimento nos quais ouvi 

muitas coisas que me deixaram 
enfraquecida; foi aí que começamos a 
busca espiritual. Minhas irmãs que já 
frequentavam o Reencontro pediam 
ajuda ao Dr. Bezerra de Menezes e 
sua equipe. 

Com quase um ano não havia 
aquisição motora alguma, ela não 
sentava, não andava, mal conseguia 
sustentar o pescoço. Foi quando o 
neuro pediu para que eu a internasse 
para uma última tentativa, se isso 
não resolvesse a Isabella poderia ter 
muitas sequelas: não andaria, não 
falaria e cada vez mais se degeneraria. 
Quando ele me falou tudo isso meu 
chão sumiu; por segundos vi minha 
vida passar como um filme, só pedi a 
Deus que me ajudasse.

Enfim, passamos mais de 15 dias 
no hospital. Todos os dias a Isabella 
tomava uma injeção de hormônio, 
teve aumento de pressão que quase 
infartou, ficou um mês seguido sem 
dormir e eu lá ao lado dela sempre, 
com uma forte esperança que tudo ia 
mudar. O tratamento foi um sucesso, 
saímos do hospital e começamos a 
buscar ajuda espiritual.

Foi aí que minha irmã Dorilene me 
pediu para levá-la ao Reencontro. A 
partir daí as aquisições da Isabella 
eram incrivelmente alcançadas. 
Realizados vários exames e nada 
constatado. Diagnóstico? Não se tinha 
fechado, porém as crises acabaram e 
junto a uma equipe de fisioterapia, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional e 
o tratamento no Reencontro - que na 
minha opinião era o mais importante 
-, a evolução era maravilhosa. Nunca 

pensei que teria a força que tenho, 
a fé que tive, pois nunca desanimei 
ou desacreditei, aprendi a valorizar 
as simples coisas da vida, aprendi 
realmente o que é o amor.

A Isabella foi um presente de 
Deus que iluminou a minha vida. 
Bella é como eu a chamo. Ela anda 
perfeitamente, fala, está na escola 
e seu cognitivo está cada vez mais 
evoluído, não toma mais nenhuma 
medicação, só o tratamento no 
Reencontro de 15 em 15 dias e 
seu diagnóstico é de atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor.

Quando a levo ao médico ele diz 
ser um milagre, que uma evolução 
assim é impossível, que a ciência não 
explica. Cada dia conquistamos mais 
e mais um passo.

Sou extremamente grata a toda 
a equipe do Reencontro. A força, as 
conquistas e a alegria que hoje tenho 
devo ao trabalho, ao carinho, ao amor, 
à seriedade e à luz que encontramos 
nessa casa tão abençoada que 
nos acolheu e fez acreditar que 
a espiritualidade e a fé têm uma 
importância imensa em nossas vidas, 
e que milagres acontecem, basta 
acreditar.

Dizem que existem anjos espalhados 
pela Terra para nos ensinar, iluminar 
e mostrar que a cumplicidade, a 
entrega e o amor são as únicas coisas 
que importam. Só tenho a agradecer 
a Deus por ter me concedido a dádiva 
de ser a guardiã de um anjo.

Obrigada mais uma vez a toda a 
equipe do Reencontro”.

“Só tenho a agradecer a Deus por ter me concedido 
a dádiva de ser a guardiã de um anjo”

Rita de Cassia Oliveira
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(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na reunião me-
diúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, na noite de 11 de feverei-
ro de 2015, em Salvador, Bahia.)



Campanha do material escolar 
foi um sucesso!

Uma Páscoa mais feliz

Rifa de Páscoa

Trajetória de Divaldo Franco 
retratada em livro 

Divaldo com o Papa 

Reportagem do Fantástico reconhece trabalho da Mansão do Caminho 

Mais uma vez a Campanha do Material Escolar em prol das 
700 crianças atendidas pela Casa do Cristo Redentor, em 
Itaquera, alcançou seus objetivos. Só para se ter uma ideia 
foram doados 191 cadernos, 154 apontadores, 498 borrachas, 
104 tubos de cola bastão, 91 canetas esferográficas, 633 
lápis pretos, dentre outros. O Reencontro agradece a todos 
que colaboraram com essa importante iniciativa.

Os frequentadores do Reencontro também 
proporcionaram uma Páscoa mais alegre para 
as crianças da Casa do Cristo Redentor com 
a doação de 649 ovos. Essa campanha, já 
tradicional na casa, tem atingido resultados 
cada vez mais expressivos. Parabéns a todos!

A Rifa de Páscoa promovida pelo 
Reencontro contemplou três 
ganhadores, a partir do Sorteio da 
Loteria Federal do dia 1º de abril. 
Conheça os ganhadores:
1º Prêmio - nº 885: Luiz Cairo Neto
2º Prêmio - nº 256: Fanny Maria 
Ferreira (representada por seu 
esposo)
3º Prêmio - nº 572: Marcus 
Vinicius Sorcinelli (representado 
por seu pai)

No dia 23 de fevereiro, foi lançado em São 
Paulo, na Livraria Saraiva Shopping Paulista, 
o livro Divaldo Franco – A Trajetória de Um 
dos Maiores Médiuns de Todos os Tempos. A 
biografia é de autoria da jornalista Ana Landi e 
tem os direitos autorais integralmente doados à 
Mansão do Caminho.  
Divaldo realizou cerca de 2.500 autógrafos, mas 
o número de exemplares vendidos foi bem 
superior, já que o limite de autógrafos era de 
três exemplares por pessoa.
A equipe do Reencontro compareceu em peso 
para prestigiar esse importante momento na 
trajetória de Divaldo. Acompanhe as fotos.

Em fevereiro, Divaldo Franco esteve no Vaticano, onde 
participou de uma cerimônia com o Papa Francisco. 
“Quando da entrada do Papa Francisco pelo corredor 
superlotado, ele foi abraçando crianças, doentes e 
apertando mãos. Ao passar por mim, porque estivesse 
numa posição privilegiada, distendi-lhe a minha e ele 
a apertou e sorriu. Ele falou belamente sobre a família, 
o papel do Pai, recordando-se que Deus é o nosso Pai e 
que os genitores masculinos deixam os filhos órfãos de 
sua assistência e, por isso, os jovens perdem o rumo. 
Plenamente correto”, disse Divaldo.  

No dia 22 de fevereiro foi veiculada no Fantástico, da Rede 

Globo, uma matéria sobre o trabalho de Divaldo Franco. 

A reportagem, do jornalista Marcelo Canellas, mostrou 

a grandiosidade das ações desenvolvidas na Mansão do 

Caminho, os resultados desse belo trabalho social, que já 

tirou da linha da pobreza milhares de pessoas, histórias de 

assistidos que passaram a ter outra realidade depois de 

passarem pela Mansão, além de uma sessão mediúnica de 

psicografia conduzida por Divaldo. A reportagem projetou 

esse trabalho mundialmente e é motivo de muita satisfação 

a todos que conhecem essa bela obra. Em sua página no 

Facebook, o jornalista da TV Globo relatou sua experiência 

ao produzir essa reportagem: “Um homem que dedica a 

vida a uma obra social que tirou 160 mil pessoas da pobreza 

absoluta ao longo de 60 anos merece respeito. A reportagem 

que eu, Lúcio Alves e Júnior Predes fizemos com o médium 

Divaldo Franco mostra que ele não deu apenas pão aos 

pobres. Ofereceu escola, profissão e dignidade a algumas 

das famílias mais miseráveis da periferia de Salvador sem 

perguntar a religião de ninguém”. 

Aconteceu
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Aconteceu
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O valor arrecadado com 
essa ação foi destinado à 
manutenção do Reencontro.



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

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

CPF ou CNPJ:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

E-MAIL:

FONE RESIDENCIAL:

CONTRIBUIÇÃO:

VALOR:

MENSAL TRIMESTRAL

PESSOA FÍSICA

FICHA DE ASSOCIAÇÃO

AJUDE O REENCONTRO A AJUDAR QUEM PRECISA.

PESSOA JURÍDICA

Nº

SEMESTRAL ANUAL

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

SECRETARIA
Dinheiro / Cheque
Débito / Crédito

DEPÓSITO
BANCÁRIO

DÉBITO
AUTOMÁTICOPAGAMENTO:

Data Assinatura

CEP:

ESTADO:

CELULAR:

FONE COMERCIAL:

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

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

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

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

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

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



Movimento Você e a Paz 
chega a São Paulo
Iniciativa capitaneada pela Mansão do Caminho em 
prol de uma cultura de paz será realizada em São 
Paulo, em setembro, com organização do Reencontro
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Um movimento ecumênico com um propósito 
claro e objetivo: a paz! Com esse foco a Man-
são do Caminho criou o Movimento Você e a 

Paz, que em setembro chegará a São Paulo, sob co-
ordenação e realização do Reencontro. 

A proposta do movimento iniciou-se em 1998 em 
Salvador (BA) e hoje o “Você e a Paz” percorre o 
mundo, já tendo sido realizado em países como Pa-
raguai, Estados Unidos, Colômbia, Portugal, Inglater-
ra, França, Áustria e Suíça. 

A iniciativa consiste em palestras públicas, proferi-
das por Divaldo Franco e convidados, com o objetivo 
de mobilizar e estimular as pessoas a uma profunda 
reflexão quanto à necessidade de renovação de sen-
timentos e mudança de comportamento a fim de su-

perar a atual conjuntura de violência e agressividade 
pela qual a sociedade passa atualmente.

Participam da iniciativa líderes de várias religiões 
e filosofias a fim de que haja uma união em torno 
da busca da paz. A ação, sem caráter religioso ou po-
lítico, reúne milhares de pessoas em várias cidades 
do país e do exterior, a favor da convivência pacífica 
e da construção de um mundo melhor. Trata-se de 
uma mobilização conjunta, em que as pessoas ex-
ternam seus sentimentos e desejos de um mundo 
com menos violência.

Justa homenagem - A Mansão do Caminho também 
lançou o “Troféu Você e a Paz”, para homenagear 
pessoas físicas e jurídicas que se destacam na cria-
ção da cultura da não-violência em três segmentos: 

Com Divaldo Franco

“A instituição que faz”, “A empresa que viabiliza 
oferecendo recursos” e “A personalidade física que 
se doa”. A premiação, realizada durante o evento, 
reforça a intenção da Mansão do Caminho de con-
tribuir para a construção de um Brasil melhor e uma 
humanidade mais feliz.

A primeira edição do Você e a Paz em São Paulo 
será realizada no dia 26 de setembro, em local a ser 
definido. Faça parte deste movimento e dê a sua co-
laboração em prol de uma sociedade mais fraterna, 
humana, justa e menos violenta!
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26/09/15
18 horas

Amparo - SP

Colômbia

Taguatinga - DF

Salvador - BA

Foz do Iguaçu - RS

Washington - EUA

Brasília - DF

Londrina - PR

Bom Jesus dos Perdões - BA

Eventos Eventos



Alguns companheiros sugerem 
que Kardec estaria desatuali-
zado em função do turbilhão 

tecnológico existente atualmente, 
o contexto da tecnologia moderna, 
novos costumes e as mudanças de 
paradigmas da nossa vida atual, 
bem como novas frentes espiritu-
alistas da atualidade. Mas muitos 
esquecem que os ensinos de Jesus 
têm mais de dois mil anos e conti-
nuam atuais como se Ele estivesse 
entre nós hoje.

Todas as religiões têm se depa-
rado com a mediunidade, mas ne-
nhuma teve a ousadia de encará-la 
de frente e estudá-la. Estudar não 
como coisas sobrenaturais, mas sim 
como algo natural e benéfico para 
o ser humano. Alguns companhei-
ros espíritas procuram até mesmo 
negar a prática mediúnica, nos pa-
recem um Moisés retornando com a 
proibição de falar com os Espíritos. 
Lembramos nosso querido Chico 
Xavier quando disse: “Pode ser até 

que Moisés tenha proibido os en-
carnados de falar com os espíritos, 
mas duvido que ele consiga proibir 
os espíritos de falar com os encar-
nados”.

Kardec, na sua luta constante e 
perseverante, buscou explicações 
lógicas e racionais para o fenômeno 
mediúnico. Encontrou um mundo 
que se descortinou em sua frente. 
Não teve medo de nada, estudou, 
testou, analisou e, por fim, trans-
creveu todo esse manancial de in-
formações e resultados numa dou-
trina objetiva, com características 
de ciência, filosofia e religião.

Os ensinamentos passados pelos 
Espíritos para Kardec continuam 
atuais e consistentes. Nós precisa-
mos, como aprendizes do Evange-
lho de Jesus, ter a humildade de 
reconhecer nossa inferioridade e 
abraçar o estudo mais profundo 
para sim complementar o que os 
Espíritos deixaram através do que-
rido prof. Rivail.

Algumas mediunidades se torna-
ram quase que extintas, no entanto 
outras tomaram seu lugar.

Os conhecimentos científicos 
estão mais profundos, nos convo-
cando a uma maior profundidade 
no estudo da doutrina para que 
possamos entender as relações 
existentes entre essas descobertas 
científicas dentro dos ramos das ci-
ências biológicas, físicas e sociais e 
a própria doutrina.

A base da doutrina baseada no 
amor, caridade, reencarnação, co-
municação além túmulo, reforma 
íntima e evolução, não tem o que 
mudar, mas sim precisamos enten-
der como correlacionar essas verda-
des com o mundo de hoje, que se 
deixou levar por um materialismo 
cego e, em alguns casos, por uma 
religiosidade sem bases. 

Necessário se faz que procuremos 
mais nos voltarmos para dentro do 
nosso íntimo, realizar as mudanças 

Kardec hoje – Uma perspectiva atual do 
Codificador da Doutrina Espírita
Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei.
Allan Kardec
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e continuar no estudo da mensa-
gem deixada pelos espíritos à Kar-
dec do que essa preocupação da 
mudança externa que em nada vai 
nos melhorar.

O Espiritismo está hoje em toda 
parte. As religiões pouco a pouco 
estão aceitando as ideias apresen-
tadas pelo Espiritismo e incorporan-
do para seus postulados, ideias es-
sas que no passado essas mesmas 
religiões recusavam. Não estamos 
falando isso com o sentido de recri-
minar, pois não estamos em condi-
ções de recriminar qualquer religião 
ou pessoas, mas sim mostrar a evo-
lução natural das coisas.

O maior bloqueio hoje para a acei-
tação dos ensinos dos espíritos atra-
vés dos princípios de Kardec ainda é 
o orgulho e a presunção. Com a mu-

dança da humanidade para um pa-
tamar de maior compreensão entre 
os homens, com um mundo mais 
fraterno e participativo, as pesso-
as, pouco a pouco, poderão talvez 
não aceitar Kardec como aceitam os 
espíritas, mas passarem a ver nos 
seus princípios filosóficos, científi-
cos e religiosos algo a ser pensado 
e estudado.

A vida após a morte hoje é estu-
dada por pessoas sérias e comuni-
cação com o além não é mais ques-
tão de apresentação de circo. Pouco 
a pouco, sem perceber, eles estão 
adentrando a doutrina espírita.

O importante não é fazer as re-
ligiões aceitarem os princípios es-
píritas, mas sim discutir esses prin-
cípios de forma imparcial. Assim 
sendo, serão levados a perceber a 

realidade espiritual, a evolução e 
a comunicação da espiritualidade 
com os encarnados de forma natu-
ral.

Nós espíritas, temos de nossa 
parte, procurar conhecer a Doutrina, 
desenvolvendo a prática da leitura 
constante, e buscar nas obras de 
Kardec um manancial de conheci-
mentos para que, acima de tudo, 
possamos nos conhecer melhor, 
conhecer o mundo à nossa volta e 
uma realidade maior que no passa-
do era ensinado de forma simplista.  

Estudando Kardec poderemos 
melhor entender Jesus, mas vi-
ver Jesus ainda só é possível com 
a prática da caridade, do amor, do 
perdão da entrega de nós para algo 
maior, que somente vamos perce-
ber vivendo as palavras de Jesus.
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