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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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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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Culpas

A Doutrina Espírita explica que na evolução do 
Self – o Espírito -, ele aparece na Terra, ora 
como homem, ora como mulher, e transfere 

de uma para outra existência as suas experiências, 
e nessas experiências estão contidos os arquétipos, 
as heranças dos seus atos.

Todo indivíduo possui em seu inconsciente a 
presença de um arquétipo muito perturbador, 
que é a culpa. A proposta da Psicologia é a de 
que o indivíduo faça um autoexame, que tenha a 
coragem de olhar e identificar as suas imperfeições, 
pois todos as possuem. O ser humano deve ter a 
consciência de que comete erros, e muitos. 

Assim, é sabedor que tem o direito de errar, porém, 
de não permanecer no erro. Caso opte em ficar no 
erro, o seu inconsciente desenvolve o sentimento 
de culpa e busca máscaras para manter o quadro, 
justificando-se.

Quantos de nós somos tomados pela depressão 
pela raiva por não termos coragem de nos libertar 
da culpa? 

Aproveito para citar os três passos básicos para esta 
libertação: 

1 - Reconhecimento, isto é, reconhecer o erro sem 
se justificar; 

2 - Arrependimento, que é a recompensa na visão 
psicológica; e 

3 - Remissão, ou seja, a busca pela dignificação, 
a coragem para pedir desculpas. Esta é a síntese 
apresentada pelo insigne codificador Allan Kardec 
no ano 1865, quando publicou a obra O Céu e o 
Inferno.

O espiritismo destaca que os indivíduos foram 
criados para serem felizes. Portanto, não cultive 
ideias negativas, mágoas, culpas, faça do amor o 
mapa de suas vidas. 

Sugiro para que se viva em paz consigo mesmo, 
que não se tenha preocupações com o que os outros 
pensem a seu respeito. 

A Doutrina Espírita veio ressuscitar a Doutrina de 
Jesus, com sua ética moral, pois é a religião cósmica 
do amor. 

Nada mais de culpa, deixemos a culpa de lado e 
vamos viver o amor.

Divaldo Franco
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Chá com Bingo
Uma tarde deliciosa e divertida. No dia 2 de setembro, sábado, às 14h, será 
realizada mais uma edição do Chá com Bingo no Reencontro. O convite 
individual custa R$ 30 e dá direito a um prato de doces e salgados e uma 
cartela especial do bingo, além de  vários tipos de chás à vontade. Venha se 
divertir com a gente.  

Reencontro na comemoração dos 461 anos da Mooca
Mais uma vez o Reencontro participará, a convite da Prefeitura Regional da Mooca, das 
comemorações do aniversário do bairro. No dia 26 de agosto, das 9h às 18h, venha 
prestigiar e saborear um delicioso macarrão da mama e lanche de pernil na barraca 
do Reencontro na festa dos 461 anos da Mooca, que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Regional da Mooca. Participe!  

Movimento Você e a Paz com Divaldo Franco
Marque na sua agenda. A 3ª edição do Movimento Você e a Paz em São Paulo 
acontecerá no dia 8 de outubro, domingo, às 17h, no Parque Sabesp Mooca - 
Radialista Fiori Gigliotti. Venha unir-se a esse coro de pessoas movidas no sentimento 
de cultivar a paz, por meio da tolerância, do amor e do respeito às diferenças e 
opiniões. Em breve, acompanhe nos canais de comunicação do Reencontro mais 
informações sobre esse evento.   

A iniciativa de promover a integração entre vizinhos e, 
ao mesmo tempo, embelezar e limpar o quadrilátero do 
quarteirão onde está localizado o Reencontro ocorrerá no 
dia 12 de agosto, sábado, às 10h. Traga sua vassoura e pá 
e junte-se a nós nessa ação de união e colaboração. A ação 
solidária Mooca Linda – Quadra limpa é parte do calendário 
de aniversário da Mooca e a concentração será às 10h00, 
na porta da nossa sede. Na ocasião também será cuidado 
o canteiro central da Av. Paes de Barros, com o plantio de 
mudas e flores metalizadas. Participe conosco dessa ação!   

“A Doutrina nos ensinou a viver cada dia fazendo o bem, 
praticando a caridade, tudo com muito amor”. Assim o casal 
Ailton e Maria traduz a relação deles com a espiritualidade.

Casados há 33 anos e frequentando o Reencontro há 
21, eles são um exemplo de como exercer a prática da 
doutrina no dia a dia, com fé, esperança, força e coragem. 
Nesse período todo em que frequentam a casa, eles já 
participaram de vários tratamentos, cursos e trabalhos. 
Hoje o casal trabalha no Acolhimento, às quintas-feiras. 

Há menos de um ano um fato marcou fortemente a 
vida do casal. A filha deles, Iza, de apenas 30 anos, 
desencarnou de forma repentina e inesperada. Foi uma 
dor incomensurável, como não poderia deixar de ser, mas 
eles lidaram com essa situação de maneira surpreendente 
e admirável, dando uma lição de evolução e superação.

 “Acreditamos que nada é por acaso. Fomos acolhidos 
por muitos amigos, com muitos abraços e muita luz. A Iza 
era jovem, cheia de sonhos, quando seu ciclo na Terra foi 
interrompido para sua nova missão. Ela nos deixou uma 
mensagem dizendo que tudo estava bem e, mesmo com 
a dor, continuamos nossa missão e seguimos adiante. A 
Doutrina nos ensinou muito. Hoje conseguimos perdoar 
muito mais, aceitamos as pessoas como elas são, sem 
críticas, e sempre agradecemos a Deus pela vida. Essa 
casa nos preparou para continuarmos sempre em frente. 
Por isso, agradecemos essa benção e toda a paz que o 
Reencontro nos proporciona”, dizem.  

“Com a doutrina, 
aprendemos a 
viver a cada dia 
praticando o bem 
e, apesar das dores, 
continuar nossa 
missão”

Eu e o Reencontro

Roger Hayas
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Em comemoração ao Dia da Criança, no dia 21 de outubro, 
sábado, às 9h30, será realizada mais uma festa das 
crianças. Assim como nos anos anteriores, as crianças terão 
a oportunidade de participar de atividades direcionadas 
de pintura, desenho e recreação e pintura artística facial. 
Durante a festa serão servidas guloseimas.  

Festa das Crianças

2017 • ANO 3

MOOCA LINDA, QUADRA LIMPA
VIZINHANÇA UNIDA
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Por uma série de razões 
as culpas fazem parte 
da vida das pessoas, 
gerando dor, paralisação 
e retrocesso. Lidar com o 
que elas nos apresentam 
e extrair o aprendizado 
necessário, trazendo 
libertação e crescimento,
é o grande caminho

Roger HayasCulpa
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a questão está em como 
lidar com ela

A vida moderna, com a busca por padrão de beleza, 
status, sucesso, poder, consumo exacerbado, por 
exercer um bom papel na sociedade e na família, 
dentre outras pressões, gera nas pessoas muito 
sofrimento, trazendo sintomas difíceis de serem 
solucionados. Essas situações desencadeiam um 
sentimento negativo chamado culpa.

As pessoas se culpam por não serem boas o suficiente, 
por não estarem próximas das pessoas que amam, 
por não alcançarem metas estabelecidas, por não 
cumprirem os papeis a que foram designadas, dentre 
tantos outros motivos. 

Culpa é a consciência de um erro ou de uma falha 
cometida, por meio de um ato que provocou algum 
prejuízo à própria pessoa ou a outras. A consciência 
desse erro acaba trazendo o sofrimento. E é justamente 
aí que está o X da questão: esse sentimento pode ser 
vivenciado de duas formas, saudável ou não.

A culpa “saudável” leva ao arrependimento sincero 
e que, embora revestida de dor, leva à reparação. 
Arrependimento implica em mudança de atitude, 
ou seja, atitude contrária ou oposta àquela tomada 
anteriormente. Mas para isso é preciso que a boa 
vontade surja, sob pena de ficar derrapando na estrada 
evolutiva além do necessário, colhendo dores tardias. É 
preciso que exista o arrependimento sincero. Ou seja, a 
mudança de mentalidade.

No livro “O Céu e o Inferno”, Kardec destaca que “o 
arrependimento, conquanto seja o primeiro passo 
para a regeneração, não basta por si só; são precisas a 
expiação e a reparação. (...) Arrependimento, expiação 
e reparação constituem, portanto, as três condições 
necessárias para apagar os traços de uma falta e suas 
consequências”.

“A culpa surge como forma de catarse 
necessária para a libertação de conflitos. 
Encontra-se insculpida nos alicerces do 
espírito e manifesta-se em expressão 
consciente ou através de complexos 
mecanismos de autopunição inconsciente. 
Suas raízes podem estar fixadas no 
pretérito - erros e crimes ocultos que 
não foram justiçados - ou em passado 
próximo, nas ações da extravagância 
e da delinquência. Geradora de graves 
distúrbios, a culpa deve ser liberada a 
fim de que os seus danos desapareçam. 
A existência terrena é toda uma 
oportunidade para enriquecimento 
contínuo. Cada instante é ensejo de 
nova ação propiciadora de crescimento, 
de conhecimento, de conquista. Saber 
utilizá-lo é desafio para a criatura que 
anela pela evolução espiritual”, destaca 
o médium Divaldo Franco no livro 
Momentos de Meditação, em psicografia 
de Joanna de Ângelis. 
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Remorso - Já no caso da culpa “não 
saudável” há um elemento que não 
traz benefícios ao espírito em evo-
lução, o remorso. A pessoa acredita 
que, ao sentir a dor repetida, está 
pagando pelo mal cometido e resga-
tando seus débitos. Isso é uma ilusão 
e muitas vezes leva apenas ao auto-
flagelo, sem trazer qualquer evolução 
ou aprendizado. Trata-se aqui de um 
processo de congelamento evolutivo, 
que traz diversos problemas à mente 
e ao corpo se não percebidas e altera-
das em pouco tempo.

No remorso o sujeito se fecha na dor 
e acredita não ser merecedor de nada 
bom, desistindo de lutar. Não se dá 
conta da função do erro e da dor na 
evolução de si. O remorso o faz sofrer, 
mas não o liberta. 

A Doutrina Espírita traz um aprendi-
zado importante, especialmente so-
bre a reencarnação. Mostra que o ser 

experimenta existências sucessivas, 
num processo evolutivo contínuo, em 
que as experiências surgem como fer-
ramentas preciosas, impulsionando o 
ser à melhoria constante. Assim, a dor 
assume o papel de nos alertar sobre 
algo moral que não vai bem.

“Precisamos sair da postura perse-
cutória em que frequentemente nos 
alojamos, analisando a dor como uma 
inimiga. Muito ao contrário, ela deve 
ser vista como oportunidade de co-
nhecimento, de entendimento de nós 
mesmos, para uma possível melhoria 
íntima real. O que acontece é que, 
viciados nesse ‘mal sofrer’, segui-
mos acumulando remorsos, distantes 
ainda do objetivo maior, que é o de 
aprender com os erros, reparando-os 
e seguindo adiante, libertos. Vamos 
acumulando no psiquismo incons-
ciente emoções relacionadas à culpa 
patológica, carregando, em existên-

cias posteriores, problemas de difícil 
solução. Síndromes neuróticas podem 
estar intimamente ligadas a essas 
lembranças passadas, porém não 
acessíveis à consciência. Por exemplo: 
o medo terrível que algumas pessoas 
apresentam de estar em posição de 
comando pode refletir erros do pas-
sado, quando precisaram lidar com a 
experiência do poder e faliram, de-
vido à sua personalidade arrogante, 
abusiva ou intempestiva. A Doutrina 
Espírita auxilia-nos sobremaneira na 
compreensão de todo esse processo, 
pois nos revela a anterioridade do 
Ser, em que muitas vezes está a gê-
nese dos desequilíbrios do hoje. Pas-
samos a nos compreender como se-
nhores de nossas ações e tendemos, 
portanto, à mudança, libertando-nos 
do remorso patológico e aprendendo 
a viver com mais responsabilidade”, 
destaca  Claudia Gelernter, em artigo 
veiculado em O Consolador. 
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No caso da culpa não saudável, esta 
paralisa a pessoa nos seus próprios 
erros, interrompendo oportunidades 
de crescimento em função de uma 
neurose presa a um comportamen-
to passado. A culpa se estrutura nas 
crenças antigas do pecado irreparável 
e nos alicerces do perfeccionismo.

“Só quando aceitarmos que a vida 
perfeita é uma impossibilidade huma-
na, quando aprendermos que há limi-
tes em nosso grau evolutivo, quando 
nos conscientizarmos de que não 
temos todas as respostas para o que 
acontece, quando aceitarmos que so-
mos passíveis de falhas ou enganos, 
quando abandonarmos o complexo 
de onipotência, é que a culpa terá 
acesso restrito em nosso mundo ín-
timo. O arrependimento se distingue 
da culpa. O arrependimento se mani-
festa quando tomamos ciência de que 
sabíamos fazer algo melhor e não o 
fizemos, enquanto que a culpa é pre-
potência daquele que crê que deve-
ria ter agido melhor, que deveria ter 
previsto anteriormente os problemas 

atuais, porém não o fez propositada-
mente, porque seu senso crítico era 
inexpressivo, não possuía consciência 
individual e coletiva, nem autorrefle-
xão; em outras palavras, sua consis-
tência evolutiva era limitada. Quem 
se arrepende abandona a culpa, pois 
não mais aprova os velhos comporta-
mentos e atos imaturos. Todavia, não 
se autocastiga pelo fato de não ser 
perfeito, nem causa a própria ruína 
física ou emocional, abandonando-se 
num mar de lamentação e pesar. Ao 
contrário: assume a responsabilidade 
de seus erros e evita repeti-los; ao 
mesmo tempo, abranda seu julga-
mento e perdoa a si mesmo”, diz o 
trecho do livro Um Modo de Entender 
Uma Nova Forma de Viver, psicografia 
de Francisco do Espírito Santo Neto, 
do espírito Hammed.

Ou seja, os que têm consciência de 
culpa estão apenas vivendo experi-
ências evolutivas. Tudo o que parece 
negativo é apenas um caminho pre-
paratório para se alcançar um bem 
maior e definitivo.

“Águas passadas não movem moi-
nho. Assim, quem se detém nas 
sombrias paisagens da culpa ainda 
não descobriu a consciência da pró-
pria responsabilidade perante à vida, 
negando-se à benção da libertação. 
Sai da forma do arrependimento e 
age de maneira correta, edificante. 
Reabilita-te do erro através de ações 
novas que representam o teu atu-
al estado de alma. A soma das tuas 
ações positivas quitará o débito moral 
que contraíste perante a Divina Cons-
ciência, porquanto o importante não 
é a quem se faz o bem ou o mal, e 
sim, a ação em si mesma em relação 
à harmonia universal. A culpa deve 
ser superada mediante ações positi-
vas, reabilitadoras, que resultarão dos 
pensamentos íntimos enobrecedo-
res”, completa Divaldo em Momentos 
de Meditação.

Assim, o caminho é usar os erros e 
desacertos para o crescimento inte-
rior e elevar-se a uma vida maior.  

No remorso o sujeito 
se fecha na dor e 
acredita não ser 
merecedor de nada 
bom, desistindo de 
lutar. Não se dá conta 
da função do erro e 
da dor na evolução 
de si. O remorso o 
faz sofrer, mas não o 
liberta.

“Águas passadas 
não movem moinho. 
Assim, quem se 
detém nas sombrias 
paisagens da culpa 
ainda não descobriu a 
consciência da própria 
responsabilidade 
perante à vida, 
negando-se à benção 
da libertação.” 
Divaldo Franco



Roger Hayas

10

Entrevista

Julia NEZU

Entrevista - Julia Nezu

11

Julia Nezu soma mais de 40 anos de dedicação à Doutrina Espírita. 

Atualmente como presidente da USE-SP (União das Sociedades Espíritas do 

Estado de São Paulo), ela é professora e tem formação em Administração 

   de Empresas e Direito, com diversas especializações. Nesta entrevista à 

Reencontro em Revista ela fala sobre sua vasta trajetória na divulgação da 

Doutrina, o papel da USE-SP, o avanço do espiritismo e o momento pelo qual 

o mundo passa atualmente. 

Reencontro em Revista - Como sua relação com o espiri-
tismo foi iniciada? 
Julia Nezu - Em 1970, passando por uma livraria no centro 
da cidade, deparei-me com O Livro dos Espíritos e folhe-
ando-o achei interessante. Depois li os demais livros da 
codificação de Allan Kardec e parti para os de Emmanuel, 
André Luiz, Humberto de Campos, psicografados por Chico 
Xavier. Não parei mais de ler e estudar, o que faço até 
hoje. Fiz todos os cursos da Feesp, participei de centenas 
de seminários, encontros e congressos espíritas no Estado 
de São Paulo, em outros estados e no exterior.

RR - Comente um pouco sobre sua trajetória no espiri-
tismo.
JN: Em 1981, quando integrei a Federação Espírita do Es-
tado de São Paulo - Feesp, inicialmente participando dos 
estudos, colaborei na Biblioteca e no jornal Semeador. 
Exerci vários cargos na entidade, como diretora da Divisão 
Editorial e diversas tarefas como a Diretoria da área de 

Ensino. Fui membro-fundadora e diretora da Associação de 

Divulgadores do Espiritismo do Estado de São Paulo, da As-

sociação Jurídico-Espírita do Estado de São Paulo, do Centro 

de Cultura Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduar-

do Carvalho Monteiro, do Instituto Espírita de Estudos Pe-

dagógicos.  Em 1997, representando a Feesp, fui convidada 

a participar da Diretoria Executiva da União das Sociedades 

Espíritas do Estado de São Paulo - USE, inicialmente como 

vice-presidente, e diretora de Comunicações, Orientação 

Doutrinária, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita e 

desde 2012 estou na presidência. Por mais de uma década 

participei da comissão executiva da Associação Brasileira 

de Divulgadores do Espiritismo, atuei na Rede Boa Nova 

de Rádio, no Jornal Nova Era e na TV Mundo Maior. Partici-

po do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita 

Brasileira, fui editora do jornal Dirigente Espírita, do Jornal 

Espírita da Feesp e articulista da Revista Internacional de 

Espiritismo.

RR - Hoje a senhora é presidente da USE-SP. Comente 

sobre o papel entidade e os principais trabalhos que têm 

desenvolvido em prol da difusão da Doutrina.

JN: A USE, fundada em 1947, é a federativa coordenado-

ra e representativa do movimento espírita paulista junto 

ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita, 

participando das reuniões periodicamente juntamente 

com os outros 26 estados. Tem por objetivos a união das 

instituições espíritas sediadas no Estado de São Paulo, a 

unificação direcional e organizada do movimento espírita 

estadual, a difusão do Espiritismo no seu tríplice aspec-

to científico, filosófico e religioso, com base nas obras da 

codificação de Allan Kardec, com vista à vivência do Evan-

gelho de Jesus pelos homens, de maneira voluntária, cons-

ciente e permanente. 

RR - Por qual momento a doutrina espírita passa atual-

mente?

JN: No Livro dos Espíritos, no item V da conclusão, Allan 

Kardec apresenta três períodos distintos para o desenvol-

vimento das ideias espíritas. O primeiro é o da curiosidade 

provocada pela estranheza dos fenômenos; o segundo é 

o do raciocínio e da filosofia; e o terceiro o da aplicação 

e das consequências. Há entre os adeptos aqueles que 

creem nas manifestações e se limitam a constatá-las, os 

que compreendem as suas consequências morais e os que 

praticam ou se esforçam por praticar essa moral. A época 

dos fenômenos já passou, mas há ainda os que apenas se 

interessam por eles. Os espíritos informam que os tempos 

são chegados e a humanidade já tem condições de buscar 

o progresso, que tem como princípio a aplicação da lei de 

justiça, amor e caridade. A Terra vive momento de transi-

ção para passar de um mundo de expiação e provas para a 

era da regeneração. 

RR - Como a senhora avalia a evolução da disseminação 

da Doutrina pelo mundo nos próximos anos?

JN: Com os meios de comunicação alcançados no nosso 

planeta as informações chegam muito mais rapidamente 

em todas as partes e dessa forma as ideias espíritas ten-

dem a serem mais conhecidas. O espiritismo tem avan-

çado pelo mundo e pelo seu amadurecimento se tornará 

uma crença comum, não que será a religião professada 

por todos, mas as religiões absorverão as ideias espíritas, 

como já vem acontecendo ao longo do tempo. O espiritis-

mo é a síntese do conhecimento humano e, como tal, suas 

raízes encontram-se espalhadas no tempo e no espaço por 

milênios.

RR - A sociedade, ao se deparar com uma maior visibili-

dade de conflitos sociais,  tende a ter a sensação de que 

o mundo está numa condição evolutiva pior, que esta-

mos regredindo em questões humanitárias, um retroces-

so nos ensinamentos de Deus. De que forma devemos 

enxergar esse cenário sob a ótica da Doutrina Espírita?

JN: O progresso é uma das leis da Natureza. Todos os seres 

da criação, animados e inanimados, estão submetidos à 

lei do progresso. A própria destruição, que nos parece o 

final das coisas, é um meio de chegar, pela transforma-

ção, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para 

renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que 

os seres vivos progridem moralmente, os mundos que 

eles habitam progridem materialmente (ESE, cap. III). A 

nova geração está chegando bem mais adiantada do que 

a atual, formada de espíritos mais depurados, mais espi-

ritualizados. A cada transformação da humanidade, como 

já aconteceu em outras épocas, é assinalada por uma crise 

e isso está acontecendo na atualidade, em que o mal está 

perdendo suas forças e essa luta traz muitos sofrimentos 

e tormentos, entretanto, isso traz  crescimento rumo à sua 

transformação. Vê-se o mundo agitar-se por todos os la-

dos, até haver a estabilização em novas bases, nas quais 

a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social.

RR - Como espírita e fomentadora da Doutrina, que men-

sagem a senhora deixa à comunidade espírita no senti-

do de manter viva a fé, os ensinamentos da Doutrina, o 

exercício diário da prática e do amor ao próximo.

JN: Que mantenhamos fé em Deus, que é a perfeição e 

sabedoria absolutas e as Suas leis são justas e misericor-

diosas. Nenhum de nós encontra-se desamparado, mesmo 

passando por dificuldades, colhidas do próprio plantio no 

presente ou em vidas anteriores. Amar o próximo como a 

si mesmo, fazer aos outros o que queremos que os outros 

nos façam é a expressão da caridade, porque resume to-

dos os deveres para o próximo, sabendo-se que a caridade 

ensinada por Jesus é a benevolência para com todos, a 

indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofen-

sas. Daí a bandeira do espiritismo: “fora da caridade, não 

há salvação”. Agradecemos o convite para esta entrevista 

e rogamos a Jesus, nosso mestre e guia da humanidade 

que abençoe todos os companheiros dessa instituição.  

“A nova geração está chegando bem 
mais adiantada do que a atual, formada 
de espíritos mais depurados, mais 
espiritualizados”.           



Palestra - Carmen Gomes - Somos aquilo que sentimos

Módulo VI - 1ª aula

Módulo IV - 1ª aula

Palestra - Lirálcio Ricci - Musical

Palestra - André Marouço - Depressão

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

Módulo VI - Gênese - 1ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Mediunidade ontem e hoje

Módulo II - 1ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - O poder da confiança descontraída

Módulo VI - 2ª aula

Módulo IV - 2ª aula

Palestra - Eliane Provasi - Livre arbítrio

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

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

Módulo VI - Gênese - 2ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA MOOCA LINDA, QUADRA LIMPA, VIZINHANÇA UNIDA

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Gerenciando a ansiedade

Módulo II - 2ª aula 

Palestra - Miguel Bove - Nada passará

Módulo VI - 3ª aula

Módulo IV - 3ª aula

Palestra - Julieta - Tudo que a prece pode fazer por você

Palestra - Valcapelli - Cromoterapia - O segredo das cores

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

Módulo VI - Gênese - 3ª aula

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS - Jonas Pinheiro

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES - Jonas Pinheiro

Ativação Energética com Palestra - Cassio Branco Araújo - A força do perdão

Módulo II - 3ª aula 

Palestra - Jair Cusin - Dr. Bezerra de Menezes - Nascido em 29/08/1831

Módulo VI - 4ª aula

Módulo IV - 4ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - O Consolador

Palestra - Moacir Costa - Quântica - Espiritualidade e sucesso

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

Módulo VI - Gênese - 4ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - A Cura integral pelo Espiritismo

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

Módulo II - 4ª aula 

Palestra - Lirálcio Ricci - Musical

Módulo VI - 5ª aula

Módulo IV - 5ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - A lei do amor

Palestra - Sueli Caldas Shubert - Desperte o dom de Deus que existe em tí

Calendário

DIA HORA ATIVIDADE

AGOSTO | 2017

01/Ter

02/Qua

02/Qua

03/Qui

03/Qui

04/Sex

04/Sex

05/Sab

05/Sab

07/Seg

08/Ter

09/Qua

09/Qua

10/Qui

10/Qui

11/ Sex

11/ Sex

12/Sab

12/Sab

12/Sab

14/Seg

15/Ter

16/Qua

16/Qua

17/Qui

17/Qui

18/Sex

18/Sex

19/Sab

19/Sab

19/Sab

19/Sab

21/Seg

22/Ter

23/Qua

23/Qua

24/Qui

24/Qui

25/Sex

25/Sex

26/Sab

26/Sab

27/Dom

28/Seg

29/Ter

30/Qua

30/Qua

31/Qui

31/Qui

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

10h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

12





SETEMBRO | 2017

DIA HORA ATIVIDADE

01/Sex

01/Sex

02/Sab

04/Seg

05/Ter

06/Qua

06/Qua

07/Qui

08/Sex

09/Sab

11/Seg

12/Ter

13/Qua

13/Qua

14/Qui

14/Qui

15/Sex

15/Sex

16/Sab

16/Sab

16/Sab

16/Sab

18/Seg

19/Ter

20/Qua

20/Qua

21/Qui

21/Qui

22/Sex

22/Sex

23/Sab

23/Sab

24/Dom

25/Seg

26/Ter

27/Qua

27/Qua

28/Qui

28/Qui

29/Sex

29/Sex

30/Sab

20h00

20h00

14h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

17h00

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

Módulo VI - Gênese - 5ª aula

CHÁ BENEFICENTE com BINGO - PARTICIPE!

Módulo II - 5ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Terapia do amor

Módulo VI - 6ª aula

Módulo IV - 6ª aula

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo II - 6ª aula 

Palestra - Jair Cusin - Tentações

Módulo VI - 7ª aula

Módulo IV - 7ª aula

Palestra - Julieta - “Sempre Contigo”

Palestra - Lirálcio Ricci - Musical

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

Módulo VI - Gênese - 6ª aula

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS - Jonas Pinheiro

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES - Jonas Pinheiro

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - A felicidade não é desse mundo

Módulo II - 7ª aula 

Palestra - Cassio Branco Araújo - Esclarecendo alguns aspectos do Espiritismo

Módulo VI - 8ª aula

Módulo IV - 8ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - A paz que tanto buscamos

Palestra - André Marouço - Ansiedade

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

Módulo VI - Gênese - 7ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Lisa Rebouças - Transição planetária

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

Módulo II - 8ª aula 

Palestra - Mario Mas - Desapegos

Módulo VI - 9ª aula

Módulo IV - 9ª aula

Palestra - Ronaldo Oliveiros - Falando sobre a luz do amor

Palestra - Cristina Cairo - Como ser feliz no amor pela linguagem do corpo 

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

Módulo VI - Gênese - 8ª aula

Ativação Energéticacom Palestra - Rosangela - Semelhantes mas não iguais

Calendário OUTUBRO | 2017

DIA HORA ATIVIDADE

02/Seg

03/Ter

04/Qua

04/Qua

05/Qui

05/Qui

06/Sex

06/Sex

07/Sab

08/Dom

09/Seg

10/Ter

11/Qua

11/Qua

12/Qui

13/Sex

14/Sab

16/Seg

17/Ter

18/Qua

18/Qua

19/Qui

19/Qui

20/Sex

20/Sex

21/Sab

21/Sab

21/Sab

21/Sab

22/Dom

23/Seg

24/Ter

25/Qua

25/Qua

26/Qui

26/Qui

27/Sex

27/Sex

28/Sab

28/Sab

30/Seg

31/Ter

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

09h30

14h00

16h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

Módulo II - 9ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Causas das aflições

Módulo VI - 10ª aula

Módulo IV - 10ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - Pede e obtereis - Jesus

Palestra - Valcapelli - Ajude a se curar

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

Módulo VI - Gênese - 9ª aula

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

3º MOVIMENTO VOCÊ E A PAZ COM DIVALDO FRANCO

Módulo II - 10ª aula 

Palestra - Lirálcio Ricci - Musical

Módulo VI - 11ª aula

Módulo IV - 11ª aula

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo II - 11ª aula 

Palestra - Jair Cusin - Espiritismo - O consolador prometido

Módulo VI - 12ª aula

Módulo IV - 12ª aula

Palestra - Julieta - Como acelerar o processo de cura

Palestra - André Marouço - Felicidade

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

Módulo VI - Gênese - 10ª aula

FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS 

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS - Jonas Pinheiro

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES - Jonas Pinheiro

Ativação Energética com Palestra - Anette Guimarães - O espírita e a moral

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

Módulo II - 12ª aula 

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

Módulo VI - 13ª aula

Módulo IV - 13ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Como entender a ansiedade

Palestra - Lirálcio Ricci - Musical

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

Módulo VI - Gênese - 11ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Discernimento e amor

Módulo II - 13ª aula 

Palestra - Miguel Bove - A busca do melhor

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.

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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Sua contribuição vale muito Roger Hayas

Por dentro do Reencontro

O Reencontro é uma casa de desenvolvimento espiritual que tem como objetivo principal auxiliar as pessoas no 
entendimento sobre os ensinamentos da doutrina espírita e ajudá-las na melhoria do padrão mental e vibratório, 
preparando-as para a transição pela qual o mundo passa atualmente.

Além dessa missão, a casa atua em outra frente também voltada ao desenvolvimento das pessoas, porém com foco 
social, apoiando sistematicamente entidades de reconhecido trabalho em prol de pessoas necessitadas.

Assim, parte dos recursos que a casa obtém oriundos de eventos - como festa junina e chá com bingo, por exemplo, 
venda de rifas, comercialização de produtos na lojinha e lanchonete, além, da contribuição mensal dos voluntários - é 
destinado a duas entidades com as quais o Reencontro mantém parceria: Casa do Cristo Redentor, em Itaquera, São Paulo, 
e Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia.

Trata-se de um compromisso sistemático que a casa mantém com esses projetos grandiosos, que têm uma abrangência 
de grande relevância nas comunidades onde estão inseridas. Dessa forma, ao contribuir com qualquer iniciativa 
desenvolvida pelo Reencontro, você está dando sua importante parcela de colaboração a entidades de reconhecido valor 
social. Conheça um pouco desses trabalhos.

Em uma área de 17 mil m2, em Itaquera, na zona leste, a 
Casa do Cristo é uma instituição assistencial que tem como 
objetivo abrigar, acolher, educar e promover o bem-estar 
de crianças, adolescentes e famílias em situação de vulne-
rabilidade social. Para isso, conta com vários projetos para 

Conheça as entidades apoiadas pelo Reencontro e a importância que elas têm 
nas comunidades onde estão inseridas

atender a comunidade carente local como o acolhimento 
a crianças de zero a três anos de idade e adolescentes, 
apoio a famílias carentes da região com cestas básicas e 
doações, atendimento a gestantes com palestras, cestas 
básicas, enxovais e acompanhamento pós-gestação, repú-
blica para jovens e núcleos de apoio à inclusão social de 
crianças, adolescentes e adultos com deficiência, dentre 
vários outros trabalhos.

O local conta com uma estrutura digna de uma pequena 
cidade, com ruas asfaltadas, rede elétrica e de esgoto, re-
servatório de água, um belo bosque, teatro, horta e pomar.

Uma obra grandiosa, com expressão nacional. Assim pode ser definida a Mansão do Caminho, fun-
dada em 1952, no bairro do Pau da Lima, periferia de Salvador (BA) pelo médium e orador espírita 
Divaldo Franco, juntamente com Nilson de Souza Pereira, o Tio Nilson.  

Ocupando uma área de 78 mil m2, a Mansão é uma verdadeira cidade. Dentre os vários serviços 
oferecidos à população estão uma policlínica, maternidade para parto natural, creche para 150 
crianças, escola de educação infantil para 150 crianças, escola de ensino fundamental com mais 
de mil alunos, centro de artes e educação, centro de informática, curso de tapeçaria, atendimento 
a mais de 300 idosos e pessoas inválidas portadoras de doenças irrecuperáveis e degenerativas, 
dentre vários outros projetos.  

Por dentro do Reencontro

Em mais de 40 anos, cerca de 680 crianças e jovens residiram nesses lares substitutos, até a emancipação. Uma grande 
parte deles constituiu família, mantendo seus lares com edificação, trabalhando dignamente, cada qual na área escolhida.

19

A grandiosidade dos trabalhos da 
Mansão do Caminho foi responsá-
vel por profundas transformações 
sociais na região e reconhecidas 
internacionalmente. A verba para 
manutenção desse gigantesco tra-
balho vem, em partes, dos direitos 
dos livros psicografados pelo mé-
dium Divaldo Franco e de doações 
de pessoas, empresas e institui-
ções, como o Reencontro.

Portanto, ao contribuir com qual-
quer iniciativa oferecida pelo Re-
encontro você pode ter a certeza 
de que os recursos obtidos serão 
direcionados a ações e projetos da 
mais alta seriedade e abrangência 
social e que essa colaboração está 
gerando frutos e contribuindo para 
a subsistência e desenvolvimento 
de quem mais necessita.  Fo
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Joanna de Ângelis

Orientações Espirituais

O espículo da culpa
Psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, na noite de 7 de julho de 2014, em Dubrovnik, Croácia.
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Adormecida no inconsciente profundo 
do ser humano permanece a culpa, 
aguardando o momento próprio para 
assomar e se transformar em conflito 
devastador. 

Refugiando-se por muito tempo, re-
calcada sob a argamassa dos capri-
chos emocionais, que procuram jus-
tificar os atos insanos, esse olvido é 
sempre transitório, porquanto o fato 
de não estar consciente não significa 
encontrar-se superada ou diluída. 

Muitas vezes, são compromissos in-
felizes que defluem da ignorância da 
razão, a estabelecer normas de con-
duta incompatíveis com o ético e o 
correto, sendo, porém, equívocos de 
interpretação dos direitos do ego, o 
qual, infelizmente, sempre se atribui 
méritos que, em realidade, não pos-
sui. 

Noutras oportunidades, são ações 
conscientes que, em momentos de 
delírio ou deslumbramento, superam 
o bom tom, transformam-se em re-
ferências sem legitimidade, em com-
portamentos desleais que se repetem 
com naturalidade absurda e que, não 
raro, são efeitos de atitudes malsãs 
praticadas conscientemente.

O certo é que todos os indivíduos, vez 

que outra, são vítimas da sombra e 
praticam atos lamentáveis, dos quais 
se arrependerão posteriormente, 
após ou durante o amadurecimento 
psicológico, intranquilizando-se pela 
impossibilidade de retornar àqueles 
momentos e evitá-los, por não haver 
alternativa, exceto a correção, mes-
mo que tardiamente.

A culpa é um espículo vigoroso nas 
carnes da alma. Todos os indivíduos 
sentem-na, em razão do impositi-
vo natural da evolução que propõe 
existência correta, mediante pen-
samentos saudáveis, comunicações 
edificantes, escritas ou verbais, bem 
como atitudes dignas. Qualquer des-
lize, passado o tempo próprio, retor-
na e exige retificação, pela pressão 
do progresso moral e emocional que 
se adquire. O que antes pareceria in-
significante ou mesmo sem qualquer 
caráter prejudicial no momento pro-
duz, por não estar enquadrado nos 
padrões do comportamento digno, o 
inequívoco sentimento de culpa.

Embora os conflitos a que dá lugar, a 
avaliação inconsciente dos compor-
tamentos passados é uma conquista 
do processo evolutivo, graças à bus-
ca pela autoiluminação, na qual não 
existe espaço para escamotear a ver-

dade. Pode o homem intentar justifi-
car a ação incorreta, o que funciona 
por algum tempo, até o instante po-
rém em que desperta para a realida-
de imortal, na qual se encontra inseri-
do, já então sem ensejo de ocultar os 
procedimentos doentios. 

A mentira, o engodo, a fantasia, a 
calúnia, a inveja, as informações 
agradáveis com objetivos de ludibriar 
o próximo ou conquistar benefícios 
pessoais, são máscaras, de que se uti-
liza o ego, que funcionam por algum 
tempo, tendo porém duração efême-
ra, porque a verdade sobrenada nes-
se oceano de ficções doentias, dando 
surgimento à culpa. 

* 

O sentimento honesto de culpa gera 
na criatura o arrependimento da ação 
nefanda, mediante reflexões, agora 
saudáveis sobre o que deveria ter 
sido feito naquele momento, caso 
possuísse maturidade psicológica, le-
gitimidade pessoal. 

A necessidade egoica de querer apa-
recer, a compulsão obsessiva para ti-
rar vantagens, os hábitos arraigados 
da sombra em luta contínua contra o 
self conduzem o indivíduo, sem a vi-
vência da dignidade, a cometer esses 

Joanna de Ângelis

lamentáveis comportamentos agres-
sivos, porque desrespeitam a intimi-
dade do seu próximo, a confiança que 
lhe foi oferecida, a nobreza com que 
se permitiu expor e deixou-se tombar 
nas armadilhas infames que lhes fo-
ram feitas por aqueles nos quais con-
fiaram. 

Os seus danos são imprevisíveis por-
que podem magoar de tal maneira 
as suas vítimas, que as armam de 
desconfiança em relação às demais 
pessoas, ferreteiam-lhes a sensibili-
dade, conspurcam-lhes a pureza e a 
ingenuidade dos sentimentos… e se 
transformam em verdadeira traição. 

Nada mais desconfortável do que 
dedicar confiança a alguém e ser mi-
seravelmente enganado, traído nos 
seus valores afetivos, que se tornam 
superados pela ganância, pela forma 
perversa com que a amizade e a con-
vivência são retribuídas. 

Embora a gravidade da culpa, não 
permita que se te estiole a esperança 
nem se esfacele o teu lado bom, que 
agora desperta para a identificação 
da responsabilidade que assumiste.

Refaze o caminho, instala na conduta 
a humildade em relação aos teus er-
ros. Não será necessário que reveles 
às tuas vítimas o que fizeste com elas, 
porque, cedo ou tarde, elas tomarão 

conhecimento. Recupera-te moral-
mente, modifica a conduta, sendo fiel 
e amigo, renuncia aos propósitos ex-
travagantes que te amesquinhavam, 
sofre o natural efeito dos males que, 
afinal, a ti próprio causaste. 

Permanece ao lado daqueles a quem 
enganaste e corrige lentamente, se 
possível, as informações equivoca-
das, e quando não se torne exequível 
fazê-lo, age corretamente, envolto 
pelas vibrações do afeto sadio, reabi-
litando-te até o momento em que te 
sintas tranquilo, desarmado, feliz em 
sua companhia. 

O amor verdadeiro produz milagres, 
nunca o duvides! A arrogância, filha 
dileta do egoísmo, sempre conspira 
contra o teu propósito de expiação 
do mal que fizeste, buscando motivos 
para que permaneças na anestesia da 
responsabilidade. O bem que puderes 
fazer àqueles que te sofreram a in-
junção penosa, oferece-o de coração 
aberto e realmente afetuoso.

Com pensamentos, palavras e gestos 
de bondade feitos de ternura e de ar-
rependimento sincero, diluirás a cul-
pa, retirarás o espículo da consciência 
e avançarás realmente feliz no rumo 
da plenitude.

O estado de consciência de paz exige 
que toda culpa seja transformada em 

ação dignificante, porque, da mesma 
maneira como se equivoca, tem a 
criatura o dever de percorrer caminho 
idêntico para a correspondente reabi-
litação. 

* 

Tudo quanto esteja escamoteado na 
Terra, no Mais Além se apresenta des-
velado, e a vítima olhará nos olhos 
do infrator com amizade e perdão, 
enquanto este, atormentado, tentará 
fugir da sua presença, carregando o 
fardo pesado que o esmaga interior-
mente.

No Evangelho de Jesus, recorda o te-
mor de Pedro, que negou o Amigo, 
mas teve a coragem de devotar-lhe o 
restante da vida em processo de rea-
bilitação, o que conseguiu de maneira 
brilhante, enquanto Judas, cruelmen-
te ferido, atirou-se ao abismo do au-
tocídio e foi constrangido a retornar à 
Terra inúmeras vezes até culminar no 
martírio a saga infeliz do seu antigo 
ato ignominioso. 

Começa agora a tua reabilitação, ora 
e vincula-te ao Senhor que é o cami-
nho para a Verdade, e logo a culpa 
que conduzes intimamente começará 
a ser arrancada dos teus nobres sen-
timentos.    

Rua Desembargador Paulo Costa, 91 - Mooca - SP

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

trabalhos em feltro e tecidos
Lãs, linhas e

artigos para bordar

Cursos Armarinho

Presentes



Onde eu me encontro

Uma ponte para uma vida melhor

Roger Hayas

O diagnóstico de um câncer, mais especificamente 
um linfoma não-Hodgkin, bastante agressivo,  já 
em estágio II da doença, com focos pelo abdômen 

e pelvis, trouxe Mauro Neves ao Reencontro há dois anos. 
Trazido pela namorada Márcia Daré, voluntária da casa, 
Mauro passou de imediato pela Triagem e já foi indicado 
aos tratamentos de DSB, Salas Azul e Verde. 

“Foi impressionante o bem-estar, o conforto, o carinho, 
além de um extremo profissionalismo com que fui recebido 
em todas as etapas de meu diagnóstico. Como numa clínica, 
parecia uma equipe multifuncional, todos empenhados em 
minha melhora geral. O tratamento que recebi na ocasião 
foi extremamente valioso em minha cura, pois o equilíbrio 
espiritual que desenvolvi frequentando o Reencontro fez e 
faz até hoje a diferença em minha melhora de uma forma 
geral, com uma melhor compreensão da vida e da palavra 
de Deus e o entendimento que a gratidão nesta vida é o 
que nos move e nos dignifica”, diz Mauro.

A boa notícia é que hoje ele está em remissão da doença 
há um ano e três meses, com a certeza da cura não apenas 
física, mas  também espiritual, já que a principal bagagem 
que adquiriu neste período foi a forma diferente de olhar 
para a vida, com fé e gratidão no coração. “A esperança 
que tinha perdido foi reconquistada de uma forma nova e 
promissora, me fazendo acreditar que nossa força e nossa 
fé vêm de Deus, superando, assim, as dificuldades que 
esta nossa vida nos apresenta e, finalmente, finalmente, 
me ajudando a estar preparado para nosso destino”.

Ele diz que o Reencontro e seus voluntários foram uma 
ponte para uma vida melhor, mais espiritual, mais ligada 
a Deus, ao amor e à gratidão. “Sou e serei sempre grato 
por esta experiência maravilhosa que ocorreu em minha 
vida apesar de todas as dificuldades que enfrentei. Tenho a 
plena convicção de que esta ajuda recebida do Reencontro 
foi muito compensatória, pois adquiri com esta experiência 
uma bagagem para uma vida inteira”. 



Aconteceu

Conclusão dos cursos 
Os módulos I, III e V tiveram suas aulas concluídas com 75, 57 e 25 alunos formados, respectivamente. Já o módulo 
Preparatório intermediário formou 24 alunos, que já podem atuar como voluntários da casa. Parabéns a todos!  

9ª festa italiana 
Nos dias 20 e 21 de abril ocorreu a 9ª festa italiana do 
Reencontro, que foi retomada ao calendário de eventos 
da casa. O evento contou com barracas com comidas 
típicas como macarrão, frango a passarinho com polenta, 
fogazza, pizza, antepasto, vinho e o divertido bingo. 
A festa ocorreu no sábado e domingo e ocupou toda 
quadra em frente ao Reencontro, que foi fechada para a 
realização do evento.   

19ª festa junina
A tradicional festa junina do Reencontro foi um sucesso. Realizada nos dias 24 e 25 de junho, 1º, 2, 8 e 9 de julho, a festa 
teve as já consagradas barracas do vinho quente, quentão, doces, milho, pamonha, fogazza, cachorro quente, churrasco, 
frutas caramelizadas, caldo verde, bingo e brincadeiras para as crianças. Assim como com os demais eventos, a renda 
obtida será integralmente revertida para a manutenção da casa e para as obras assistenciais apoiadas pelo Reencontro.  

Comemoração dos 22 anos do Reencontro
Os 22 anos do Reencontro foram celebrados, mais uma vez, na Casa do Cristo Redentor, em Itaquera, no dia 7 de maio. 
A cerimônia foi iniciada com apresentações no auditório e seguida da tradicional passagem pelos portais da água, fogo, 
terra, ar e éter, no bosque da entidade. Um almoço de confraternização foi realizado para finalizar a comemoração.  

24 25

Aconteceu



Ian Stevenson foi o mais notável pesquisador da reen-
carnação do séc. XX. Reunindo mais de 2000 casos de 
lembranças de vidas passadas, analisou aspectos psico-
biológicos para comprovação da reencarnação. Segundo 
Goswami (2005), Stevenson também correlacionou certas 
fobias a vidas passadas.

Por fim, vamos ver Emmanuel nos ensinando como nos 
libertar da culpa: A perfeita justiça, porém, nunca se ex-
pressa sem a Perfeita Misericórdia, abre-nos a todos, 
sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na 
altura e na quantidade que desejarmos, com o recurso 
infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. 
Atendamos às boas obras quanto nos seja possível.  Cada 
migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os 
que amas. E assim é porque, de conformidade com as 
Leis Divinas, o aperfeiçoamento em nós mesmos depen-
de de nós.

Podemos ver assim que culpa todos nós temos, mas pre-
cisamos nos conscientizar que estamos nessa vida como 
aprendizes no processo de evolução. Viver, amar, traba-
lhar, perdoar, estudar são possibilidades que todos nós te-
mos para nos libertar de culpa e evoluir para um ser pleno 
em busca da felicidade maior.

Por fim, podemos ver que no campo religioso ou científico 
a reencarnação ainda é contestada por muitos, mas ela é 

uma realidade inquestionável e que responde a todas as 
nossas inquietações de vida, explicando o problema do ser 
e da dor. A culpa, resultado de nossa psique muitas ve-
zes desiquilibrada, deve ser banida de nosso espírito, pois 
Deus nos ama e deseja que todos sejamos felizes. Vamos 
trabalhar para a nossa transformação com a eliminação da 
culpa, bem como todo sentimento que nos faz sofrer e nos 
impede de evoluir para ver a vida de forma plena dentro 
de toda sua grandiosidade. 

Como nos mostra Joanna de Ângelis: “não permitas en-
fraquecer no ânimo, enquanto te encontras no corpo 
físico, reabastece-te nos colóquios do Deus através do 
pensamento edificante que podes cultivar em qualquer 
situação. Culpa, nunca!” ...

Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre.  

Idealizando

O problema da culpa tem chamado a atenção dos es-
tudiosos da psicologia, da medicina e até mesmo da 
religião. Algumas religiões até usam a culpa como 

ferramenta de punição de seus seguidores, mas o espiri-
tismo vem, por meio da reencarnação, abrir um novo pa-
radigma sobre culpa, mostrando que somos o que seme-
amos e o que estamos trabalhando em nós para a nossa 
melhoria dentro dos ensinamentos de Jesus.

Tivemos inúmeras vidas, nas quais o poder transitório, 
a moeda farta, nos permitia uma posição superior aos 
demais. Mas com as reencarnações voltávamos à arena 
terrena em deploráveis situações para o devido resgate, 
como nos ensina Emmanuel: “regressamos ao mundo em 
corpos dilacerados ou deprimidos, exibindo as estranhas 
enfermidades ou as gravosas obsessões que criamos para 
nós mesmos, a estampar na apresentação pessoal a soma 
deplorável de nossos desequilíbrios”.

Gravado no profundo do nosso psiquismo, temos a culpa 
dilacerando o nosso ser, muitas vezes não permitindo uma 
vida saudável por formarmos verdadeiras prisões dentro 
de nós. Alguns arquétipos deformados de visão mais pro-
funda da vida que não permite um equilíbrio nosso para 
viver de forma saudável.

A psicologia tradicional enxerga a culpa dentro de um 
aspecto científico, unicamente de fixação mental, dese-
quilíbrio e problemas apenas cotidianos e momentâneos. 
Necessário para a psicologia algo mais profundo para as 
suas análises. A reencarnação quando for aceita nos meios 
científicos vai revolucionar todos os conceitos da medicina, 
psicologia e também na religião, pois até mesmo entre os 
espíritas há quem duvide da reencarnação. Somente as-

sim, o estudo profundo da culpa terá uma base sólida que 
permitirá se lograr êxito nos seus tratamentos.

A ciência moderna não é a única explicação possível da 
realidade e não há sequer qualquer razão científica para 
considerá-la melhor que as explicações alternativas da 
metafísica, da astrologia, da religião, da arte ou da poesia 
(Santos, 1985/86, p. 13-14).

O grande pensador Giordano Bruno relativizou a importân-
cia da igreja na salvação da alma, pregando uma interiori-
dade relacional com a divindade levou ao desfecho de sua 
morte. Durante o julgamento que o condenou, proferiu as 
seguintes palavras: “Uma vez que a alma não pode ser 
encontrada sem o corpo e todavia não é corpo, pode estar 
neste ou naquele corpo e passar de corpo em corpo” – 
(Giordano, 1592). 

Giordano Bruno se autodenominava “um cidadão e servo 
do mundo, um filho do Pai Sol e da Mãe Terra”, tendo sido 
processado durante sua vida monástica o que o levou a 
fugir em 1578 para a Itália onde continuou questionando.

O porquê de a Psicologia oficial não lidar com a reencarna-
ção deve-se à ação do Imperador Justiniano no ano de 533 
d.C de conclamar o Concílio de Constantinopla, convidando 
apenas os bispos do Oriente (não-reencarnacionistas), e 
decretando que reencarnação não existe, influenciado por 
sua esposa Teodora, ex-cortesã, filha de um guardador de 
ursos do anfiteatro de Bizâncio, que para libertar-se de seu 
passado mandou matar antigas colegas e, para não sofrer 
as consequências dessa ordem cruel em outra vida como 
preconiza a lei de causa e efeito, empenhou-se em supri-
mir a magnífica Doutrina da Reencarnação.
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A culpa e a reencarnação, um paradigma da ciência
A culpa deve ser superada mediante ações positivas, reabilitadoras, que 
resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores.
Joanna de Ângelis
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Horários ATENDIMENTO E CURSOS

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

20h00 às 21h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 21h30

14h30 às 15h30

14h30 às 15h30

14h30 às 16h30 

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

14h30 às 16h00

14h30 às 16h00

15h00 às 16h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 21h30

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

início às 20H00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

11h00 às 12h00

início às 17h00

início às 10h00

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

DSB - Atendimento de Desobsessão 

Tratamento 

Passe Livre  

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra  

Triagem 

Passe Livre

Curso 

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

Tratamento 

Passe Livre  

Palestra 

Tratamento 

Passe Livre

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra

Passe Livre 

Curso

Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações

Triagem Crianças 

Tratamento Crianças

Passe Livre 

REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)

NOITE

NOITE

TARDE

NOITE

TARDE

NOITE

NOITE

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

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

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

Vocêparticipa
O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

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

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp


