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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
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“Nascer, crescer, morrer, 
renascer ainda e progredir 
sempre, tal é a lei”

Em nosso dia a dia, vivemos preocupados com as coisas e 
problemas materiais que nos embaraçam e surpreendem 
a cada momento.

Novas cobranças, exigências, parece que não conseguimos 
mais nos libertar, dar uma pausa, respirar livremente e 
sem culpas.

A tecnologia com certeza é um grande aliado, mas também 
cobra seu preço por nos manter cada vez mais ligados, 
disponíveis, e até proporcionando uma inoportuna invasão 
de nossa privacidade e intimidade.

Em alguns momentos parece ser normal esta exposição 
exagerada de nós mesmos, de nosso íntimo ou, o que 
é pior, de nossas máscaras, nossas aparências, para 
podermos ser aceitos e respeitados na sociedade, na 
família, no trabalho, pelos amigos.

Queremos ser mais, ter mais, fazer mais, produzir mais, 
sem avaliar os resultados, se isto realmente nos leva a 
um ganho real ou só estamos gastando nossas energias 
como estúpidos corredores destrambelhados sem direção 
a seguir, sem um roteiro, um planejamento ou ideal. 
Fazemos muito barulho por nada. 

Não somos rebanho, temos livre arbítrio para podermos 
parar, meditar, sentir e nos conectar com a fonte maior 
da Vida, com Deus, com nosso Espirito Imortal e poder 
realmente avaliar o que é mais importante em nossas 
vidas.

Livre arbítrio para nos libertar do passado, pôr fim aos 
vícios antigos, imperfeições, desvios de caráter, de 
personalidade, de moral e dos instintos primitivos que 
tanto nos fazem mal.

Investimos muito nosso tempo construindo castelos, mas 

esquecemos de fortalecer suas bases, seus alicerces, com 
os tijolos da reforma íntima, o cimento do perdão, as 
pedras da paciência e tolerância e o revestimento do amor.

Que possamos aproveitar a oportunidade desta encarnação 
para aprendermos a amar um pouco mais, a fazer aos 
outros o que gostaríamos que fizessem a nós. 

Lembremos de agradecer a Deus pelo muito que temos e 
reclamar menos pelo pouco que nos falta.

Seres eternos que somos, precisamos valorizar nossa 
estadia aqui neste amado planeta Terra, neste momento 
tão especial de nossas vidas, colaborando para a transição 
de planeta de provas e expiações para mundo de 
regeneração.

Coragem, queridos irmãos, que possamos deixar de lado 
a estrada larga e cômoda das facilidades obtidas, e seguir 
o caminho estreito e pedregoso do dever cumprido, das 
renúncias e sacrifícios que nos permitirão viver em paz 
com nossa consciência, conservando nossa dignidade pela 
eternidade.

Para Paulo de Tarso, o último inimigo a vencer seria a 
morte. E como venceremos este inimigo? Morrendo? 
Absolutamente não: vivendo e vivendo eternamente.

Nosso norte é Jesus, nossa bússola é o amor e a gratidão. 
Afinal, a reencarnação é o caminho da luz e da perfeição.

Fiquem na paz de Jesus.

“Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de 
novo”  Jesus

Frase grafada no túmulo de Allan Kardec, em Paris. Autor desconhecido.

Jonas Pinheiro - Presidente do Reencontro



Doação e
agradecimento

Eu e o ReencontroNotas

Quem vê Valter Carillo pelos corredores do Reencontro ou co-
ordenando algum trabalho logo se contagia com sua ale-
gria, disposição e simpatia. Há 16 anos ele chegou à casa 

em busca de melhora física e de um maior entendimento sobre 
a doutrina. 

“Nasci e cresci no seio de uma família espírita. Minha mãe tra-
balhava na Federação Espírita e na Casa do Cristo, em Itaquera. 
Moramos na Mooca e ouvíamos muito a respeito dos trabalhos 
desenvolvidos no Reencontro. Resolvemos conhecê-lo”, conta. 

Nos dois primeiros anos no Reencontro ficou como assistido. Os 
tratamentos e as palestras fizeram com que se sentisse mais for-
talecido e passasse a se interessar pelos cursos. Fez os módulos I, 
II e III, Preparatório, e começou a trabalhar, sempre com a esposa 
Ivani. Inicialmente trabalhou no Acolhimento e Ivani no Salão de 
Passes. Fizeram depois os cursos preparatórios para poder atender 
na Sala Verde, Triagem e na antiga Fotônica. O último curso que o 
casal fez foi para trabalhar no DSB.

Atualmente, Valter coordena a equipe do Acolhimento na quinta-
-feira à noite. E também divide a coordenação da Barraca do Churras-

co, patrocinada pelo São Cristóvão Saúde, na tradicional Festa Junina.

“Desenvolvi as habilidades de ouvir, não julgar, respeitar o momento 
de evolução de cada um, de acolher, compreender, perdoar, tolerar. 
E estou conseguindo administrar também a paciência e a ansiedade. 

Aprendi a importância da caridade, da doação com satisfação e orgulho. 
Continuo aprendendo e exercitando. O exercício do aprendizado é diário. 
Estou continuamente tentando fazer a minha reforma íntima”, diz.

 Ele destaca os benefícios que esses trabalhos trouxeram a ele. “Con-
segui desenvolver mais uma habilidade: a de negociar ou, como costumo 
dizer para os meus amigos, ‘comer pelas bordas’. Procuro evitar conflitos e 
constrangimentos. Busco sempre o diálogo e procuro aceitar os pontos de 

vistas diferentes do meu com humildade. Sempre procurando um consenso. 
Além disso, antes de tomar uma decisão, consulto sempre, em oração, o meu 

mentor espiritual. Ele ‘revisa’ tudo o que pretendo fazer. E tem dado sempre 
certo. Estou hoje com 65 anos. Já superei muitos obstáculos. Grande parte deles 

eu não conseguiria se não tivesse a crença em algo ou alguém que estivesse 
a meu lado. Que você não consegue ver. Mas acredita que está lá. Diariamente 
busco conexão com a espiritualidade superior por meio da prece. Prece que me 

revigora, prece que me ampara, me fortalece. Esta é a forma pela qual mantenho 
minha fé viva”.  

E finaliza com gratidão. “Agradeço à família que tenho. À minha esposa Ivani, 
que sempre me apoiou em todas as decisões e em tudo o que realizei nos meus 

42 anos de casado. Aos meus filhos, que me ensinaram o amor incondicional de 
pai e, agora, estão me presenteando com netos, para que eu possa desenvolver o 

amor incondicional de avô. Agradeço a oportunidade de conhecer todos vocês, meus 
amigos, companheiros de longa jornada, que me ajudam nas tarefas desta casa. 

Obrigado, Reencontro, por me acolher, e a minha família, e nos ajudar nesta jornada 
de evolução espiritual”.  

Roger Hayas
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Reencontro nas comemorações do aniversário da Mooca
Em comemoração aos 460 anos da Mooca, a subprefeitura promoverá no Centro Esportivo e Educacional da Mooca - 
Rua Taquari, 549 - a 3ª Mega-ação Social no dia 27 de agosto, sábado, das 9h às 17h. Serão mais de 60 serviços à 
comunidade da região, em 120 tendas, todos gratuitos, entre os quais, corte de cabelo, maquiagem, emissão de carteira de 
trabalho, avaliação de glicemia e pressão arterial, exame de catarata, avaliação oftalmológica pelo CEMA, shows musicais e 
atividades esportivas. Diversas entidades da região foram convidadas e o Reencontro contará com duas barracas: lanche 
de pernil e calabresa; e espeto de frutas com chocolate. Prestigie e ajude com as obras sociais apoiadas pela casa.  

Festa das crianças
Diversão para todos os lados no Reencontro. É isso o que a 

garotada irá encontrar no dia 22 de outubro, sábado, 
das 9h às 11h, em comemoração ao Dia das Crianças. 

Os pequenos poderão se divertir nas diversas 
atividades recreativas e desenhos e muito mais. 

Durante o evento serão servidas guloseimas!!! 
Traga a garotada para curtir essa festa!  

  

Depois do sucesso da primeira edição na capital paulista, realizada em 2015 no Parque Sabesp Mooca, a edição deste ano 
traz uma série de novidades. A principal delas está ligada à abrangência do evento, que passa a ser realizado em um local 
muito maior e com grande visibilidade, o Parque do Ibirapuera. Será no dia 16 de outubro, domingo, às 17h, na parte 
externa do Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer. Venha participar desse grandioso evento criado em 1998 por Divaldo 
Franco. Desde então, já percorreu o mundo passando por países como Portugal, EUA, Inglaterra, França, Áustria e Suíça, 
dentre outros, além de várias cidades brasileiras. São Paulo não poderia ficar de fora, por isso, o Reencontro abraçou a 
causa capitaneada por Divaldo e promoverá a segunda edição desse vitorioso encontro na capital paulista. Anote a data 
na sua agenda e venha fazer parte desse evento que tem como propósito promover sentimentos nobres de respeito, 
tolerância, igualdade, justiça social e amor.   

Chá com Bingo
Nada melhor do que unir diversão com coisas apetitosas. Pensando 
nisso, o Reencontro promoverá mais uma edição do Chá com Bingo 

no dia 24 de setembro, sábado, às 15h. Venha passar uma deliciosa 
tarde conosco e apreciar vários tipos de chás, deliciosos quitutes e um 
divertido bingo. O convite individual dá direito a um prato de doces e 

salgados, além de uma cartela especial do bingo. 
Mais informações na Secretaria. Não perca!  

2º Movimento Você e a Paz em São Paulo



Roger Hayas

Para o espiritismo, a reencarnação é algo natural.  É a oportunidade para que se possa corrigir os erros como parte de 
um processo de evolução. Em cada encarnação, o espírito tem a oportunidade para reparar questões que foram cometidas 
em existências anteriores e, também, adquirir novos aprendizados. A Doutrina Espírita explica que a reencarnação retrata 
a justiça e a misericórdia, não condenando o espírito como pecador (como interpretam algumas religiões), mas dando 
a ele a possibilidade de rever atitudes e ações que prejudicaram outras pessoas e que foram cometidas em função da 
ignorância e incapacidade de avaliar as consequências.  Por princípio, a reencarnação é o reajuste da consciência perante 
as leis do Universo.  

“Para falar de reencarnação é necessário entender os fundamentos da Doutrina Espírita como causa e efeito, evolução 
do espírito, pluralidade dos mundos habitados, livre arbítrio, passagem para outros mundos. Não se pode avaliá-la 
isoladamente, mas sim nesse entendimento, porque ela integra todo o contexto da filosofia espírita”, explica Éder Favaro, 
estudioso da Doutrina há 60 anos, ativo participante do movimento espírita e radialista da Rádio Boa Nova. 

As provas colocadas pela reencarnação são obstáculos naturais que impulsionam ao  progresso. Muitas vezes são provas 
mais difíceis, dolorosas, quando ligadas a questões maiores. Elas ocorrem de acordo com a Lei de Causa e Efeito, mas a 
resolução do acerto pode ser feita pela dor (provações/expiações) ou pela prática do amor. A reencarnação é resultado 
de um planejamento que coloca o espírito no meio propício e ao lado de pessoas que proporcionarão o desenvolvimento 
e aprendizado necessários aos acertos espirituais.  

Por que existe a reencarnação? 
Quanto tempo é necessário 
entre uma encarnação e outra? 
Por qual razão não me recordo 
das vidas passadas?

Entenda essas e outras questões 
que pairam sobre o tema

“A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas 
em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de 

comum com o antigo”.

Essa definição está em O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. 
Mas esse conceito ainda é motivo de muitas dúvidas e questionamentos, 

especialmente por parte de leigos em relação à doutrina.

Reencarnação: 
aprendizado e evolução

Capa
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Desde tempos mais remotos - A  ideia da reencarnação 
vem de longe, inclusive já fazia parte na tradição de po-
vos muito antigos. Foi confirmada por Jesus, em seu diá-
logo com o fariseu Nicodemos: “Na verdade, na verdade 
te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver 
o reino de Deus.” (João,3:3). Egípcios, hindus,  gregos e 
judeus acreditavam que, por efeito de determinada puni-
ção, voltariam à vida física. Para os judeus, a reencarnação 
aconteceria em casos especiais como, por exemplo, para 
terminar o que não tivessem conseguido concluir na vida 
anterior ou para serem punidos em função do que fizeram 
de errado.  

No túmulo de Kardec, no famoso cemitério do Père-La-
chaise, em Paris, está impressa em granito bruto a inscri-
ção que retrata o pensamento espírita a respeito do tema: 
“Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, 
tal é a Lei”. Essa frase é de autor desconhecido, atribuída a 
alguns espíritas do interior da França.

Tempo – Dúvidas com relação ao tempo entre uma en-
carnação e outra ou mesmo sobre quantas encarnações 
são necessárias para que um espírito atinja seus objetivos 
de evolução são muito comuns. Éder explica que existe 
uma eternidade a se evoluir. “Deus não tem pressa. É um 
processo efetivo de avanço espiritual e moral da pessoa 
humana. A questão da evolução pode ser considerada não 
por contagem de tempo, mas pela intensidade de realiza-
ção. Em uma única encarnação pode-se resolver questões 
de uma única existência. Outros perdem a oportunidade. É 
a fração de tempo que Deus nos oferece e é o que temos 
de oportunidade de aprendizado. Somos imortais. Essa é a 
lei. Temos de ter sabedoria para entendê-la. Um dia tere-
mos plenitude para compreender isso”. 

Por que não lembrar? – Alguns questionadores da Dou-
trina Espírita utilizam o fato de que ao reencarnar não há 
recordação do que se viveu nas encarnações anteriores, 
alegando não ser justo se redimir de algo sobre o que se-
quer há lembrança. Na verdade, o fato de não se recordar 
de vidas anteriores é um sinal do amor de Deus. Por exem-
plo, duas pessoas que tiveram sérios problemas em outras 
vidas podem nascer como parentes ou amigos como forma 
de resgate. 

“A misericórdia divina nos proporciona isso. Em muitos 
casos os inimigos do passado são hoje nossos filhos, pais, 
amigos e estão junto de nós justamente para aprendizado 
e regeneração, de modo a proporcionar nossa evolução. É 
uma necessidade, porque se recordássemos imediatamen-
te de tudo o que fomos na encarnação passada de nada 
adiantaria. Isso está no processo de evolução de cada um. 
É saber conviver com o outro dentro de um contexto como 

o lar, por exemplo. É o reencontro que vai possibilitar uma 
nova visão sobre o processo da vida. E o entendimento 
maior do que é essa vida”, destaca Éder Fávaro.

Porém, dentro de tudo isso tem um conceito chamado 
livre arbítrio. “A capacidade de se transformar é sua. Deus 
não tem culpa de nada e não estabelece castigos, não con-
dena. Somos aprendizes e, como tais, temos a liberdade 
de ação com aquilo que a gente quiser. Só que eu res-
pondo pelas consequências dos meus atos. Por isso, fica 
a pergunta: como estou lidando com a vida e os valores 
como dignidade, ética, respeito, moral, amor ao próxi-
mo?”, questiona Éder. 

Avanços – Ele aponta que a humanidade tem apresentado 
importantes avanços. “O bem é o pano de fundo. O mal é 
transitório. As leis humanas estão melhorando. A humani-
dade está crescendo, com uma incrível variedade de cul-
turas. Há uma preponderância do bem sobre o mal. Muito 
mais gente boa fazendo coisas boas do que gente que não 
está fazendo nada. Só que estamos em uma sociedade de 
interesses, de poder. A mídia colocou o poder como algo 
essencial. Mas tem gente que não está concordando com 
isso. Os espíritos são hoje melhores do que já foram, uma 
condição mais favorável para a tomada de consciência. É 
um grande momento”. 

E completa: “Tudo está sendo proveitoso. O 
espiritismo nos dá possibilidade de enten-
der a imortalidade de forma lógica: para 
onde vamos depois de morrer, esclarecen-
do e consolando, nos mostrando que há 
algo além muito maior”.  

Éder Fávaro

Eles soltam o verbo

Crianças e adolescentes participantes do

falam o que pensam sobre reencarnação.

“Nós podemos até errar mas, com certeza voltaremos para consertar nossos erros e a vida vai 

ser sempre a vida que Deus vai nos dar. Em cada vida que reencarnamos, a gente aprende um 

pouco mais e temos que ajudar o próximo porque um amigo desta vida pode ser um irmão em 

outra reencarnação”.

Manuela – 10 anos e Elisa – 9 anos.

“Eu vejo a reencarnação como uma chance que Deus dá para amar, respeitar, ajudar o próximo 

sem olhar a quem e sem ter um porquê. Para mim, todos voltam à vida com um objetivo e esse 

objetivo será cumprido”. Letícia Colombo – 16 anos.

“A reencarnação é a chance que temos de consertar erros de vidas passadas, que 

podemos melhorar na próxima vida”. Larissa Augusto de Oliveira – 13 anos.

“A reencarnação acontece porque o corpo morre, mas o espírito continua sempre e precisa de 

outro corpo. Ter fé e confiar em Deus para estar sempre em paz”. Júlia – 10 anos.“A reencarnação é uma forma de nos reencontrarmos e reconstruirmos algo que 

fizemos errado. Evoluir para sermos pessoas melhores. E também aprender o que o 

Mestre nos ensinou”. Mateus Amadeu – 11 anos.

“Reencarnação é entrar em um novo corpo físico para aprimorar a nossa evolução espiritual”.

Gabriel Olívio Christiano – 12 anos e Vinícius Olívio Christiano – 17 anos.

“Vejo a reencarnação como uma nova chance para consertar erros cometidos e principalmente a chance 

de ajudar e ser ajudado”. Gustavo Duran Cunha – 13 anos

“A reencarnação, para mim , é voltar à vida. Mas, antes, temos que aprender 

no mundo espiritual,para depois voltar ao plano terrestre. Se você não 

aprendeu nada ou não praticou nada do que aprendeu na Terra, você vai ter 

que reencarnar para continuar aprendendo”.

Thiago Marçal – 15 anos.



Roger Hayas
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Entrevista

Reencontro em Revista: Como começou sua história com 
as questões voltadas à espiritualidade?
Humberto Pazian: Desde a infância sempre senti inclinação 
às coisas religiosas e, sem saber corretamente o que era, 
algumas percepções psíquicas começaram a despontar. Aos 
11 anos, tive acesso ao livro “O Evangelho segundo o Espi-
ritismo”, de Allan Kardec, e comecei a estudá-lo buscando 
entender o que acontecia comigo. Meus pais, nessa época, 
me levaram a uma reunião mediúnica realizada na casa 
de uma conhecida e lá a entidade protetora nos orientou 
para que aguardasse a idade de 14 anos e aí poderia ini-
ciar meus estudos. Confesso que fiquei muito chateado com 
a recomendação, mas, acatando a decisão de meus pais, 
aguardei completar a idade e comprei meu primeiro livro 
que guardo até hoje e nunca mais parei de estudar.

RR: De uma maneira geral, como você avalia a espiritu-
alidade das pessoas no mundo de hoje? Estamos mais li-
gados à espiritualidade do que já estivemos no passado?

HP: Quando falamos no mundo de hoje, estamos nos refe-
rindo a cerca de mais de 7 bilhões de pessoas e o primeiro 
bilhão foi atingido no ano de 1802, portanto, podemos afir-
mar que o número de pessoas ligadas à espiritualidade é 
muito maior na atualidade, mas em termos de intensidade 
acredito que em todas as épocas tivemos grupos de pes-
soas se esforçando para estudar as verdades espirituais e 
impulsionar a sua evolução auxiliando a todos aqueles que 
estivessem em condições de também aprender.

RR: Com tanta informação circulando, numa era de    
smartphones, mídias sociais, relações fugazes e distan-
tes, o ser humano está mais ligado ao materialismo, ao 
hedonismo do que a questões mais profundas e existen-
ciais?
HP -  Acredito que, por um lado, a tecnologia e seus mo-
dernos aparelhos tornaram as relações pessoais um pouco 
mais  superficiais e, pelas oportunidades de preenchermos 
nossas carências e desejos de uma maneira muito mais rá-

Humberto Pazian

Um estudioso do espiritismo e espiritualismo há muitos anos, Humberto 
Pazian é terapeuta acupunturista e orientador em florais e terapias 
naturais. Ministra cursos e workshops no Instituto de Desenvolvimento 

Humano Pazian e em empresas e casas espíritas, como o Reencontro.
Com vários livros publicados como O Evangelho no Lar, Como Viver Bem, 
O Valor da Vida e O Final dos Tempos, nesta entrevista Pazian fala sobre 
espiritualidade, relações humanas, aborto sob a visão espírita e a importância 
da meditação.

“Valorizar a vida sempre. Independente
da situação que estejamos passando”

Entrevista

pida e fácil, nos incitam à busca quase que constante do 
prazer que o materialismo, o consumismo e o sensualis-
mo podem proporcionar, mas por outro lado essa mesma 
tecnologia e os mesmos aparelhos nos trazem também 
oportunidades inúmeras de nos relacionarmos com pesso-
as e instituições que primam pelo conhecimento da espiri-
tualidade e dos caminhos retos que nos levam a um nível 
superior de entendimento. Teremos sempre a liberdade de 
escolher o rumo que quisermos, sempre foi assim e assim 
é também nos dias de hoje.

RR: Você ministra cursos, palestras e workshops voltados 
a temas relativos à prosperidade. Como enxergar a pros-
peridade sob a ótica espiritual?
HP:  Tanto em nossos cursos, palestras e também em nosso 
livro sobre o assunto, procuramos mostrar a prosperidade 
de uma maneira integral, voltada para muitas áreas: saú-
de, relacionamentos, profissional, sentimental, financeira 
e muitas outras. Sermos prósperos é nosso direito divino; 
se não somos ainda precisamos aprender a mudar hábitos, 
padrões, crenças e, acima de tudo, trabalhar arduamente 
para que, pela mudanças sempre positiva de nossa condu-
ta em relação à vida e a tudo o que ela engloba, sejamos 
merecedores ou, como preferem alguns, possamos atrair a 
prosperidade em todas as áreas existenciais.

RR: Meditação é um assunto que você aborda bastante 
em seus trabalhos. Qual a importância de manter as men-
te equilibrada e estar em contato conosco de forma mais 
profunda, de modo a ter uma vida mais serena?
HP: Pesquisas bem abalizadas em muitos países demons-
tram que a prática regular da meditação auxilia em muitos 
distúrbios psicofísicos, ocasionando um relaxamento que 
tende a harmonizar as partes conflitantes trazendo mais 
paz, harmonia e saúde. Entendo que, além dos benefícios 
que a prática meditativa ocasiona aos nossos corpos físico 
e mental, aprofunda e nos coloca em uma sintonia muito 
maior com o Deus do nosso entendimento. Indico para as 
pessoas de todas as religiões e credos como um dos cami-
nhos para estarmos mais sintonizados com Deus.
 
RR: Um dos seus livros aborda a visão do aborto sob a 
ótica espírita. Como a espiritualidade trata essa questão?
HP: Quando recebi a orientação da espiritualidade para es-
crever esse livro, foi para que ele fosse de fácil leitura e, 
além das informações pertinentes à visão espírita sobre o 
assunto, tivesse como essência o seguinte: que não incen-

tivasse ninguém ao ato do aborto, que alertasse as pessoas 
que sempre há uma porta se abrindo nos momentos em 
que nossa visão turva pelo desespero não nos permite vê-
-lo e que, se porventura alguns já tivessem tomado essa 
decisão e praticado o aborto, então que não se desesperas-
sem pelo remorso ou pelo sentimento de culpa, mas que 
procurassem resgatar esse ato trabalhando pela evolução 
e paz de outras pessoas, confiando no perdão e bondade 
divina.

RR: Outro assunto que desperta muita curiosidade nas 
pessoas diz respeito ao suicídio. Como deve ser vista essa 
questão sob a interpretação espírita?
HP: É simples, valorizar sempre a vida. Independente da si-
tuação que estejamos passando - doença, falência, luto, lití-
gios ou o que quer que seja - não tenham dúvidas: passará 
e teremos a oportunidade de “respirar novos ares”. Por fim, 
a existência é abandonar a única oportunidade que temos 
para alcançar a tão sonhada paz e alegria que intimamente 
buscamos. Quanto à perturbação e sofrimento que advêm 
da alma na espiritualidade após esse ato, dependem de 
uma infinidade de fatores que não cabe a nenhum de nós 
julgá-los, mas sim, à justiça Divina.
 
RR: A fé é um elemento primordial para alcançarmos uma 
ligação maior com a espiritualidade e no sentido de ven-
cermos dificuldades. Comente sobre isso.
HP: Se refletirmos que toda nossa existência é orientada 
pelos espíritos que são superiores a nós em entendimen-
to e evolução, que somos “cercados” por almas que nos 
querem muito bem e se esforçam para que nossas deci-
sões sejam sempre as mais corretas, e que Deus e o mestre 
Jesus aguardam nossa evolução para estarmos juntos na 
pureza angélica, não deveríamos ter motivos para ter medo 
ou insegurança, mas, na prática, quando as dificuldades se 
apresentam essa “certeza” se esvai como fumaça.

RR: De uma maneira geral, nos dê algumas dicas sobre 
como chegar ao equilíbrio mental, espiritual e físico.
HP: Seria muita presunção de minha parte especificar um 
método para partilhar um conhecimento que ainda não 
possuo; busco esse equilíbrio juntamente com todos aque-
les que acreditam que a vida pode nos trazer muito mais 
do que temos no presente. Posso apenas indicar a reflexão 
diária e sincera do Evangelho de nosso mestre Jesus e a 
prática também diária da meditação, tendo como objetivo 
a união gradativa do nosso Eu com o Eu Divino.



Onde eu me encontro

Uma bela história de amor e doação foi vivenciada 
pelo casal Adriana e André Luchini. Eles conhecem 
o Reencontro há 15 anos e chegaram à casa por 

intermédio de uma amiga da faculdade de Adriana. De 
orientação católica, o casal sentiu-se muito bem acolhido 
na casa e, por conta disso, passou a frequentá-la. 

Lá eles ouviram falar da CCR (Casa do Cristo Redentor), 
entidade assistencial que recebe apoio do Reencontro por 
meio de doações e campanhas específicas direcionadas às 
crianças atendidas.

Um desejo fazia parte da vida do casal: adotar uma 
criança. Por conta disso, em 2010, resolveram entrar na fila 
de adoção no Fórum Ipiranga. Quatro anos depois, foram 
chamados para conhecer duas crianças, uma menina de 5 
anos e seu irmãozinho de 3. Assim, eles foram direcionados 
ao SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para 
Crianças e Adolescentes), onde elas estavam. E aí entra 
uma “coincidência do destino”. O SAICA é mantido pela 
Casa do Cristo Redentor. 

“Lá, tivemos o prazer de conviver com várias ‘joias’ 

e as duas indicadas pelo Fórum nos adotaram. O que 
nos surpreende nessa história toda foi a forma como 
conhecemos nossos filhos. O Reencontro, indireta ou 
diretamente, nos proporcionou um maravilhoso encontro, 
com certeza já traçado por Deus e por nós no plano 
espiritual”, conta Adriana.

Há um ano e meio, desde quando as crianças estão com 
o casal, participam do tratamento espiritual e do Reecriar, 
realizados aos sábados. “A Casa do Cristo Redendor era o 
quintal das crianças e lá já recebiam orientação espiritual. 
Então, quando dissemos a elas que nós frequentávamos 
o Reencontro e que a casa ajudava a manter a CCR, elas 
muito alegremente quiseram frequentar também”, diz 
André.

“O tratamento tem nos ajudado muito em todos os 
aspectos pois, apesar das crianças serem extremamente 
espertas e carinhosas, vários fatores emocionais, de 
traumas e rupturas com a antiga família, estão envolvidos. 
Ambos estão muito bem, inteiramente adaptados e 
felizes, completaram nossos corações e nossa família”, 
complementa Adriana. 

Amor e adoção
Roger Hayas

DISPONÍVEL PARA:

PARA BAIXAR, FOTOGRAFE O CÓDIGO 
ABAIXO COM O LEITOR DO SEU 
CELULAR.

Baixe o aplicativo Tutti Pizza 
no seu celular, em alguns 
toques tenha uma pizza 
irresistível na sua mesa!

Faça seus pedidos pelo Aplicativo 
da Tutti Pizza e aproveite as 
promoções exclusivas. 

Esse ano a Tutti Pizza comemora 30 anos e para celebrar 
essa  data, lança o Aplicativo Mobile, uma forma rápida, 
moderna e confiável de fazer pedidos diretamente do seu 
celular Iphone ou Android.
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Palestra - Julieta - Medo, confiança e segurança
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 5ª aula (para voluntários)
Palestra - Miguel Bove - Baixa autoestima
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes 
Módulo VI - Gênese - 5ª aula (para voluntários)
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
Ativação Energética com Palestra  - Rosangela - Nunca deixe de sonhar
Módulo II - 6ª aula 
Palestra - Jair Cusin - Tentações
FERIADO - CASA FECHADA
Palestra - Lisa Rebouças - As diferentes fases do amor
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 6ª aula (para voluntários)
Palestra - Carmen Gomes - Solidão
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem 
Módulo VI - Gênese - 6ª aula (para voluntários)
REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 
TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS
TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES
Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Nossa missão na Terra e a família Espiritual
Módulo II - 7ª aula 
Palestra - César Carvalho - Dias de transição
Módulo IV - 6ª aula
Módulo IV - 6ª aula
Palestra - Cassio Branco Araújo - Crianças Índigo e Cristal
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 7ª aula (para voluntários)
Palestra - André Marouço - Depois da crise
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes 
Módulo VI - Gênese - 7ª aula (para voluntários)
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
Ativação Energética com Palestra - Ronaldo Oliveiros - Conhece-te a ti mesmo que a verdade sobre você ti libertará
Módulo II - 8ª aula 
Palestra - Antonio Demarchi - Mente sã, corpo são
Módulo IV - 7ª aula
Módulo IV - 7ª aula
Palestra - Julieta - O que é estar aqui, ali e além
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 8ª aula (para voluntários)
Palestra - Lucimara Gallicia - Ser, fazer e ter
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes 
Módulo VI - Gênese - 8ª aula (para voluntários)
CHÁ BENEFICENTE com BINGO - PARTICIPE!
TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 
Módulo II - 9ª aula 
Palestra - Cassio Branco Araújo - Crianças Índigo e Cristal
Módulo IV - 8ª aula
Módulo IV - 8ª aula
Palestra - Sueli Fiuza - A paz que tanto buscamos
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 9ª aula (para voluntários)
Palestra - Valcapelli - Florescendo a alma
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes 
Módulo VI - Gênese - 9ª aula (para voluntários)

Calendário AGOSTO | 2016

DIA HORA ATIVIDADE

01/Seg

02/Ter

03/Qua

04/Qui

05/Sex

06/Sab

08/Seg

09/Ter

10/Qua

11/Qui

12/ Sex

13/Sab

15/Seg

16/Ter

17/Qua

18/Qui

19/Sex

20/Sab

22/Seg

23/Ter

24/Qua

25/Qui

26/Sex

27/Sab

28/Dom

29/Seg

30/Ter

31/Qua

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

Módulo II - 1ª aula 

Palestra - Jair Cusin - Deus, nosso Pai eterno
Módulo IV - 1ª aula
Módulo IV - 1ª aula
Palestra - Julieta - Absorvendo impressões positivas
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 1ª aula (para voluntários)
Palestra - Lucimara Gallicia - Curando a nós mesmos
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes 

Módulo VI - Gênese - 1ª aula (para voluntários)
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
REUNIÃO DE DIRETORIA, DEPARTAMENTOS E CONSELHO DELIBERATIVO 

Ativação Energética com Palestra - Geisa - Vencer a sí mesmo
Módulo II - 2ª aula 

Palestra - Miguel Bove - Vício
Módulo IV - 2ª aula
Módulo IV - 2ª aula
Palestra - Prof. Sergio Alabi - Valores materiais X Valores espirituais
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 2ª aula (para voluntários)
Palestra - André Marouço - Vida a Dois
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes 

Módulo VI - Gênese - 2ª aula (para voluntários)
REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Obsessão e seu tratamento
Módulo II - 3ª aula 

Palestra - Gislaine Carli - Educar - um ato de amor
Módulo IV - 3ª aula
Módulo IV - 3ª aula
Palestra - Julieta - Libertação de nossos aprisionamentos
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 3ª aula (para voluntários)
Palestra - Carmen Gomes - A psicologia da oração
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes 

Módulo VI - Gênese - 3ª aula (para voluntários)
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS
TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES
Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Você NÃO pode mudar as pessoas que estão ao seu redor
Módulo II - 4ª aula 

Palestra - Tânia Fernandes de Carvalho - Deixe-me partir
Módulo IV - 4ª aula
Módulo IV - 4ª aula
Palestra - Lisa Rebouças - Paulo de Tarso o grande divulgador de Jesus
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 4ª aula (para voluntários)
Palestra - Fábio Dionisi - Influenciação Espiritual
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes 

Módulo VI - Gênese - 4ª aula (para voluntários)
REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Jonas Pinheiro - Tema livre
TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo II - 5ª aula 

Palestra - Prof. Sergio Alabi - Valores materiais X Valores espirituais
Módulo IV - 5ª aula
Módulo IV - 5ª aula

DIA HORA ATIVIDADE

SETEMBRO | 2016

01/Qui

02/Sex

03/Sab

05/Seg
06/Ter
07/Qua
08/Qui

09/Sex

10/Sab

12/Seg
13/Ter
14/Qua

15/Qui

16/Sex

17/Sab

19/Seg
20/Ter
21/Qua

22/Qui

23/Sex

24/Sab
25/Dom
26/Seg
27/Ter
28/Qua

29/Qui

30/Sex

15h00
16h00
20h30
20h00
20h00
11h00
17h00
20h00
20h30

15h00
16h00
20h30
20h00
20h00
11h00
14h00
16h00
17h00
20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
16h00
20h30
20h00
20h00
11h00
17h00
20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
16h00
20h30
20h00
20h00
15h00
10h00
20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
16h00
20h30
20h00
20h00

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

que deverá ser depositado no recipiente localizado na entrada do salão.
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Calendário OUTUBRO | 2016
DIA HORA ATIVIDADE

01/Sab

03/Seg

04/Ter

05/Qua

06/Qui

07/Sex

08/Sab

10/Seg

11/Ter

12/Qua

13/Qui

14/Sex

15/Sab

16/Dom

17/Seg

18/Ter

19/Qua

20/Qui

21/Sex

22/Sab

24/Seg

25/Ter

26/Qua

27/Qui

28/Sex

29/Sab

30/Dom

31/Seg

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

09h30

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

20h00

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Geisa Quental - Criando minha realidade

Módulo II - 10ª aula 

Palestra - Andréa Bien - Musical

Módulo IV - 9ª aula

Módulo IV - 9ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - O que alimenta a alma

Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 10ª aula (para voluntários)

Palestra - Carmen Gomes - Depressão

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

Módulo VI - Gênese - 10ª aula (para voluntários)

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Mediunidade em nossa Vidas

Módulo II - 11ª aula 

Palestra - Edson Sardano - As causas do sofrimento

FERIADO - CASA FECHADA

Palestra - Miguel Bove - Ansiedade

Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 11ª aula (para voluntários)

Palestra - Fábio Dionisi - Santo Agostinho: o missionário do cristianismo e do espiritismo

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

Módulo VI - Gênese - 11ª aula (para voluntários)

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Ronaldo Oliveiros - Reencarnação

2º MOVIMENTO VOCÊ E A PAZ COM DIVALDO FRANCO - PARQUE DO IBIRAPUERA

Módulo II - 12ª aula 

Palestra - Antonio Demarchi - Agradecendo sempre

Módulo IV - 10ª aula

Módulo IV - 10ª aula

Palestra - Julieta - As dificuldades são úteis ao espírito

Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 12ª aula (para voluntários)

Palestra - Lucimara - Prosperidade, fartura e abundância

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

Módulo VI - Gênese - 12ª aula (para voluntários)

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS 

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

Módulo II - 13ª aula 

Palestra - Sueli Caldas Shubert - Mecanismos da Justiça Divina

Módulo IV - 11ª aula

Módulo IV - 11ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - A natureza da ansiedade

Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 13ª aula (para voluntários)

Palestra - José Carlos De Lucca - FELIZ - a felicidade pronta para entrar na nossa Vida

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

Módulo VI - Gênese - 13ª aula (para voluntários)

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Miguel Bove - Perda

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo II - 14ª aula 





O grupo de voluntários do Reencontro tem dado 
um show. Seja no trabalho diário da casa ou nos 
eventos que são desenvolvidos pontualmente, o 
que se vê em cada atividade é um time orquestra-
do, coeso, unido, comprometido.

Isso pôde ser visto claramente durante a realiza-
ção da festa junina deste ano. Os vários grupos 

que atuaram para viabilizar esse evento trabalha-
ram incansavelmente nas diversas atividades a 
que foram solicitados. E, neste ano, o grupo ga-
nhou várias participações de peso de assistidos 
que se prontificaram a colocar a mão na massa e 
fizeram toda a diferença!

O resultado: o sucesso de um evento primordial 

para a manutenção da casa e para as obras so-
ciais apoiadas pelo Reencontro. Cada voluntário é 
responsável por manter essa engrenagem funcio-
nando e também por cada resultado e cada vitória 
alcançada. 

Doar-se é um ato de amor. Doar-se sem esperar 
algo em troca é servir a Deus. O Reencontro só 

existe e segue sua proposta e sua filosofia graças 
ao trabalho de seu time de avental branco, que se 
entrega em prol daquilo em que acredita. 

Por esse motivo, o Reencontro agradece pela de-
dicação, amor e empenho de cada trabalhador que 
fez da sua força um elemento de transformação, 
fé, esperança e dias melhores a quem precisa.

Por dentro do Reencontro

Roger Hayas

A estrutura Os bastidores

O exemplo de um ti me de avental branco



Por dentro do Reencontro

O exemplo de um ti me de avental branco

As barracas típicas



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

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 mil atendimentos 
semanais gratuitos, com uma média de 140 mil atendimentos anuais, além de promover campanhas 
sociais para arrecadação de alimentos, roupas, fraldas, leite em pó, material escolar, dentre outros, para 
duas entidades filantrópicas:

AJUDE O REENCONTRO A AJUDAR QUEM PRECISA.

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

O bingo, prêmios, diversão e equipe de apoio



26

Conquista ético-moral do Espírito no seu processo evolu-
tivo é imanente à organização perispiritual, expressando-
-se conforme as necessidades do seu possuidor.

Semelhante a outras faculdades da alma, exige cuidados 
especiais de ordem moral, psíquica, emocional e espiritual, 
a fim de poder ser ativada e desenvolvida conforme a fina-
lidade a que se encontra destinada pela Divindade.

Instrumento delicado e forte que demonstra a indestru-
tibilidade da vida mantém-se como força psíquica liber-
tadora no mecanismo de desenvolvimento das aptidões 
que jazem em latência no âmago do ser. Ela fomenta os 
cuidados que devem ser mantidos e trabalhados, tais os 
procedimentos específicos, como a sublimação do seu por-
tador mediante as ações relevantes da caridade.

Utilizada com sabedoria é tesouro de valor inestimável 
pelos bens que propicia no seu entorno e à distância, pe-
netrando nos mais variados painéis do Mais Além, assim 
como nas mais sórdidas e lúgubres regiões de trevas e dor.

Tais cuidados para adquirir a necessária plasticidade para 
a ocorrência dos variados fenômenos tornam-se essenciais 
para a segurança das suas manifestações, assim como do 
seu veículo humano.

Não se é médium em apenas alguns momentos, senão 
durante todos eles, embora sofra interrupção do seu fluxo 
e mesmo desaparecimento quando determinadas circuns-
tâncias assim o exigem.

Conhecer-lhe as expressões por meio das suas manifes-
tações físicas, emocionais e mentais é dever de cada um 

que a pretenda utilizar no sentido elevado da sua trans-
cendente finalidade.

Com plasticidade exuberante, dependendo das expe-
riências de outras existências vivenciadas, está sempre 
em ação, mesmo que sem a anuência do seu portador. 
Isto porque seu mecanismo de comunicação está com os 
receptores ativados, enquanto os decodificam de ondas 
mentais para exteriorizações gráficas, verbais, ectoplásmi-
cas...

Por meio das suas incontáveis possibilidades, amplia o 
seu campo de capacitação com naturalidade, utilizando-se 
dos campos vibratórios com os quais o médium sintoniza 
através da mente, dos hábitos, das aspirações...

À medida que o exercício dilui as barreiras da mente, 
impedindo a captação anímica, as comunicações fluem 
espontâneas e simples, tornando-se parte normal da exis-
tência incorporada aos fenômenos convencionais.

A ignorância sempre lhe tem atribuído ações maléficas 
destituídas de fundamento. O sofrimento que alguns mé-
diuns experimentam ao exercê-la faz parte do seu mapa 
de resgates; e quem se observa e vive a aflição com ale-
gria e consciência adquire incontáveis méritos e amizades 
transcendentes que se tornam bênçãos de dignificação.

É natural que, ao dar passividade aos sofredores do Mais 
Além, experimenta-se-lhes a carga de dores que os esfa-
celam, e, ao diminuí-las, porque se tornam divididas, pra-
tica-se a nobre caridade fraternal recomendada por Jesus.

*

Joanna de Ângelis

Orientações Espirituais

Em serviço mediúnico Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, 
na sessão mediúnica da noite de 25 de abril de 2016, no 
Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.

Considera a tua faculdade mediúnica como sendo um 
sexto sentido para mais significativos empreendimentos 
morais e de transcendência imortalista.

Não lhe temas as vibrações deletérias que filtra e depura.

Tem em vista que a circunstância de atenuar a aflição dos 
Espíritos atormentados representa concessão divina para a 
tua própria iluminação.

Se desejas o contato com os anjos, convive com os de-
mônios do roteiro, amando-os e encaminhando-os para a 
elevação que se lhes faz imperiosa necessidade.

O ser em situação de obsessor, estigmatizado pelo ódio 
que vem à comunicação por meio da delicada aparelha-
gem supereletrônica, merece respeito e atenção. Ele está 
doente, porque não teve força para superar a injunção afli-
gente que o atirou ao abismo da rebeldia e da infelicidade.

Ele necessitava de carinho e foi traído no seu sentimento 
profundo de honra e de confiança, tinha imperfeições e foi 
escorraçado sem piedade, anelava por ternura e recebeu 
açoites e flagelos que o dilaceraram e porque tinha sede 
deram-lhe ácido para sorver.

Perdeu a confiança na humanidade, deixou-se consumir 
pelo ódio, é perseguidor, mas é teu irmão necessitado da 
luz do entendimento para reencontrar-se, para entender 
como operam as Divinas Leis.

Se aspiras pelo médium nato, desce aos abismos de 
sombra e dor onde rebolcam os desditosos e auxilia-os a 
erguer-se, a ascender, a mudar de atitude mental, portan-
to, moral também.

Todos experimentam, certamente há exceções, a pertur-
bação post-mortem, resultado natural das consequências 
dos desregramentos a que se entregavam.

Em alguns, o processo da desencarnação é de longo 
curso, enquanto noutros se transforma numa áspera ex-
periência carregada de mágoas e de rancores, nos quais 

se debatem num tempo sem fim, sem um suave luar de 
esperança.

Torna-te lenitivo para eles.

Faze-te dócil ao seu desespero.

Ama-os como filhos do coração, que se extraviaram e, 
enlouquecidos, não sabem como encontrar a paz.

Vive de tal forma que, a qualquer momento, embora pre-
servando as tuas obrigações e responsabilidades humanas 
e sociais, possas estar receptivo ao labor dos Guias e Men-
sageiros da Luz no trabalho de harmonização dos infelizes.

Preza a tua mediunidade, poupando-a aos choques da 
perversão mental e da vulgaridade dos relacionamentos 
infelizes.

Quanto mais puderes, não cesses de intermediar o amor, 
levando ao desesperado a tua contribuição de solidarie-
dade fraternal, e mesmo que te sintas perseguido, com 
noites indormidas, enfermidades simulacros, aflições de 
todo porte, alegra-te por seres médium a serviço de Jesus, 
tornando a humanidade melhor e mais feliz.

*

Jesus nunca se escusou de auxiliar. Até mesmo quando 
foi convidado ao holocausto na Cruz, perdoou a massa ob-
sidiada por forças infelizes da erraticidade inferior, na con-
dição de Médium de Deus e transformou-a em asas para 
alçar-se ao Infinito.

Orientações Espirituais

Allan Kardec, o emérito codificador do Espiritismo, explicou em termos belos e vigorosos que a 
mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente.
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Aconteceu
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Aconteceu

Um lenço amigo
Em julho, o Reencontro se engajou em uma campanha com o objetivo de 
receber doações de lenços para o Banco de Lenços Flávia Flores, que faz parte 
do projeto “Quimioterapia e Beleza”. A entidade apoia mulheres pacientes 
oncológicas que se encontram em processo de quimioterapia. Todas as peças 
recebidas estão sendo encaminhadas à instituição e a campanha seguirá até 
o final do ano, portanto, ainda dá tempo de fazer sua doação. Reencontro 
agradece a todos que colaboraram.  

21 anos de Reencontro 
No dia 7 de maio, os 21 anos do Reencontro foram celebrados em uma bela cerimônia na Casa do Cristo Redentor, em 
Itaquera. A abertura foi realizada no amplo teatro da instituição e foi conduzida pela vice-presidente do Reencontro, 
Eliane Provasi, seguida de apresentações de Wagner Ideali e Toninho. 
Logo após, a tradicional e emocionante passagem dos portais no bosque da Casa do Cristo foi realizada. Mais uma bela 
comemoração em prol da trajetória do Reencontro.  

O sucesso da 18ª Festa Junina 
A festa junina do Reencontro neste ano se superou. Realizada em três finais de semana (18, 19, 25 e 26 de junho e 2 
e 3 de julho), o evento reuniu as tradicionais e concorridas barracas com delícias típicas, além do famoso bingo, com 
prêmios especiais. Em todos os dias, a festa atraiu um grande público, que além de se divertir, contribuiu com as obras 
assistenciais que a casa apoia. O Reencontro agradece a todos os visitantes e, em especial, a todos os voluntários que 
tornaram possível este importante evento para a casa.  

Novos voluntários
Em julho, 20 novos voluntários concluíram o Módulo Preparatório Intermediário e já estão aptos a atuar em alguns 
trabalhos desenvolvidos pela casa, na condição de dar continuidade aos módulos seguintes. A casa agradece a cada um 
deles pelo empenho e dedicação e dá as boas vindas nessa trajetória que se inicia.  



As doenças, na visão espírita, não são castigo, mas 
aprendizado, ou seja, acordar para uma verdadeira e 
correta forma de viver.

A frase corpo são e mente sã não deixa de ser 
verdadeira se o espírito está saudável em suas buscas e 
realizações. Mas por que afirmamos isso?

O corpo perfeito é sem dúvida uma benção de Deus 
e devemos sempre que possível mantê-lo assim. 
O conjunto corpo e espírito equilibrados é o que 
precisamos e procuramos buscar sempre. A busca pela 
nossa espiritualização precisa ser nossa busca primeira 
e estar bem fisicamente será uma consequência 
dessa busca maior. Não podemos esquecer nunca que 
o desequilíbrio espiritual pode levar o nosso corpo a 
desequilíbrios e gerar doenças. 

Outro fator importante a ser considerado num corpo 
equilibrado é não nos deixar ser escravos dele, viver 
somente em função dele, pois estaremos caminhando 
para um desequilíbrio espiritual que pode nos levar 
à obsessão. Esse corpo bonito, ou seja, a beleza 
física, poderá assim ser uma possibilidade de queda 
para o espírito, como é o dinheiro mal empregado e 
tudo aquilo que nos deixa arrastar sem uma conduta 
equilibrada. Tudo na vida são bênçãos que Deus nos dá 
e que precisam ser bem empregadas. 

O corpo físico, todos sabemos, é o veículo de 

manifestação da consciência mais importante para o 

espírito no atual estágio aqui na Terra, pois será com 

ele que vamos exercitar nossas potencialidades para a 

evolução.

Além do corpo físico, temos outros corpos mais sutis 

como o corpo etéreo, ou duplo etéreo como é muito 

usual na literatura espírita, corpo mental, corpo astral 

ou períspirito e, por fim, o nosso eu profundo que 

chamamos de espírito. Tudo precisa estar em harmonia 

para que possamos ter a tão procurada saúde integral.

Mas o mais importante é que tudo isso gira em torno 

do nosso espírito imortal e que o objetivo maior é a 

evolução, o aprimoramento, a realização interior como 

seres plenos para, então, almejar a felicidade eterna.

Todos nós buscamos saúde, sem dúvida, mas que 

essa busca se inicie de dentro para fora, começando 

pelo espírito imortal, passando por todos os corpos 

sutis do ser e tenha sempre a procura pela mudança e 

aprimoramento do espírito para que possamos corrigir 

as moléstias do corpo físico.

Na nossa busca de ter saúde procuramos a medicina 

clássica, e isso está correto, mas nós espíritas sabemos 

que para a cura ser integral é necessário também 

corrigir o que está disforme, ou melhor, desequilibrado 

dentro de nós, para obter a tão esperada saúde integral.

A busca da saúde integral
“Eu sou o caminho, a Verdade e a Vida; ninguém vai ao Pai senão por mim”
Jesus

30

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 

Reencontro

Texto inspirado mediunicamente

A pergunta que fica será: como devo proceder?

Jesus, o médico dos médicos, nos diz: “Eu sou o 

caminho, a Verdade e a Vida, ninguém vai ao Pai senão 

por mim”. 

Estão muito claras as palavras do Cristo, mostrando 

que nos seus ensinamentos e exemplos estão a chave 

para uma vida equilibrada, portanto, para uma saúde 

integral.

Não é difícil ver que o caminho está claro, ou seja, 

viver Jesus, respirar seus exemplos, entender seus 

ensinamentos. Para nós, espíritas, viver à luz da 

Doutrina de Kardec, mas viver intensamente cada dia 

de nossas vidas.

Como viver Jesus? Vamos pensar nas quatro leis 

básicas da vida:

Lei de ação e reação, pela qual o que fazemos, 

recebemos de volta, sejam atitudes éticas e edificantes, 

seja algo não muito elegante.

Lei de doação, em que temos a caridade, segundo 

Paulo, como bem viver.

Lei de ressonância, aquela que chamamos de lei da 
afinidade, pois estamos sempre ligados invariavelmente 
ao meio e pessoas com as quais nos afinamos e nos 
sintonizamos.

Lei da gratidão, por que não agradecer hoje e 
sempre, e a todo momento a felicidade de viver, de 
poder sentir, amar, trabalhar, compartilhar a nossa 
existencia e tudo mais que Deus nos oferece.

Todos sabemos o quanto é difícil, mas não impossível. 
Exercício diário de mudança e aprimoramento, luta de 
dentro para fora, passo a passo, vamos nos conhecendo 
e melhorando.

Vamos todos, dia após dia, amar e sorrir à vida 
mesmo quando nossa vontade é de chorar, eliminar as 
irritações e perdoar sempre.

Para um dia podermos dizer como disse Paulo de 
Tarso: “Eu não sei se eu estou no Cristo ou o Cristo está 
em mim”.

Porque nesse momento teremos sem dúvida a saúde 
integral: corpo, mente e espírito, mas acima de tudo a 
saúde espiritual de que precisa nosso ser imortal.   

Idealizando



Horários ATENDIMENTO E CURSOS

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

20h00 às 21h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

14h30 às 15h30

14h30 às 15h30

14h30 às 16h30 

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

14h30 às 16h00

14h30 às 16h00

15h00 às 16h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

início às 20H00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

11h00 às 12h00

início às 17h00

início às 10h00

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

DSB - Atendimento de Desobsessão 

Tratamento 

Passe Livre  

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra  

Triagem 

Passe Livre

Curso 

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

Tratamento 

Passe Livre  

Palestra 

Tratamento 

Passe Livre

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra

Passe Livre 

Curso

Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações

Triagem Crianças 

Tratamento Crianças

Passe Livre 

REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)

NOITE

NOITE

TARDE

NOITE

TARDE

NOITE

NOITE

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

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

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

Vocêparticipa
O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

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

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp


