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Conheça o trabalho do Grupo Amor 
e Boa Vontade

Nesta edição você irá conhecer a 
“coisa rica” do Reencontro

Contribuição espontânea

Valor sugerido

R$ 2,00

A Terra está passando por uma transformação de mundo de provas 
e expiações para um mundo de regeneração. 

Entenda por que isso acontece e quais efeitos gera
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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. 
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Planeta renovado ou um 
novo homem?

Aguardamos ansiosamente pela mudança do 
planeta, por um planeta melhor, no qual 
todos viveremos uma vida tranquila, sem 

ansiedades e preocupações. Todos se dando bem, 
vivendo em paz, sem doenças, sem brigas, com 
respeito ao ser humano, à natureza, aos animais. 
Às ideias e aos ideais. 

Até quando iremos aguardar por isso?

Tenho percebido e alguns amigos espirituais nos 
confirmam que aqui, hoje e agora já temos uma 
grande parte da população vivendo num planeta de 
regeneração, muitos ainda continuam no planeta 
de provas e expiações, e ainda outros vivem neste 
planeta, mas num mundo ditoso....

Como? Será possível? Somos criaturas imortais, 
centelhas divinas, com várias experiências de 
outras vidas e com um poder criador inimaginável.

Aí que está o problema, não nos damos conta 
de nossos poderes, nossas capacidades, nossas 
virtudes. Ficamos esperando que o outro faça por 
nós. Que o outro dê o primeiro passo.

Acomodados a esta vida, aguardamos 
pacientemente que Jesus venha nos curar, que  

Dr. Bezerra de Menezes nos auxilie, que um anjo 
nos salve (só se for de nós mesmos). 

Em contrapartida, vejo pessoas vivendo em plena 
harmonia com a natureza, em paz, saudável e 
feliz da vida. Vejo ainda pessoas amargas, tristes e 
doentes aguardando a morte, para que tudo acabe 
(só que não acaba).

Hoje e agora temos de acreditar em nosso 
potencial, em nossa natureza perfeita e divina. 
Valorizar a vida, com respeito e amor ao próximo, 
fazendo aos outros aquilo que gostaríamos de 
receber. 

Sei que ainda é difícil amar a todos, mas vamos 
dar o primeiro passo em direção à harmonia, sendo 
pacientes e tolerantes, primeiro para conosco e 
depois ao próximo.

Com paz e harmonia, vamos superando as 
dificuldades diárias, sendo gratos pela vida, e indo 
em direção a este mundo melhor, fazendo nossa 
parte, sendo parte da mudança, respondendo ao 
chamado do mestre Jesus. “Conhecereis a verdade 
e a verdade vos libertará.

Muita Paz e Luz

Jonas Pinheiro
Presidente do Reencontro
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Campanha do Material Escolar
Com o início das aulas o Reencontro promove a já 
tradicional campanha do material escolar em prol das 700 
crianças atendidas pela Casa do Cristo Redentor. Colabore 
com esta importante campanha. A arrecadação vai até o 
início de março. Contamos com sua colaboração.   

Bazar das Mães
No dia 8 de abril, sábado, das 9h às 17h, ocorrerá o Bazar 
das Mães com produtos artesanais como enfeites, toalhas 
de mesa e banhos, dentre outros, produzidos pelo Grupo 
Amor e Boa Vontade. Participe!   

Rifa de Páscoa
Em março o Reencontro promoverá a Rifa de Páscoa. Cada número 
custará R$ 10,00 e o sorteio será pela Loteria Federal do dia 12 de 
abril. Confira os prêmios:

1º prêmio – Cesta com diversos produtos de Páscoa
2º prêmio – 1 ovo de chocolate de 1kg
3º prêmio – 1 ovo de chocolate de 500kg

Todos os prêmios acompanham 1 coelho de pelúcia

Campanha da Páscoa
Durante os meses de março e abril o Reencontro promoverá a Campanha de 
Páscoa, que arrecadará ovos de aproximadamente 170 gramas para as 700 
crianças da Casa do Cristo Redentor. Ajude a fazer uma Páscoa mais feliz para 
essas crianças! Doações e informações na Secretaria.   

Ampliando conhecimentos
Em março iniciam-se as aulas dos módulos do 
1º semestre. As inscrições já estão abertas na 
secretaria, custam R$ 25,00 e acompanham um 
livro. São 16 aulas (R$ 20,00 cada), já incluída a 
apostila. Confira os dias e horários:

Módulo I

Módulo III

Módulo V

Módulo V

2ª feira

4ª feira

4ª feira

6ª feira

noite

noite

tarde

noite



Certamente quem já cruzou com Olga Freire Costa 
no Reencontro foi chamado de “coisa rica”. Esta 
é a maneira carinhosa como Olguinha, como se 

apresenta, gosta de tratar aqueles que encontra. “Minha 
intenção é transmitir uma energia de prosperidade para 
cada pessoa, por isso também gosto de abraçar todo 
mundo, mas abraçar mesmo, com o coração, pois isso nos 
deixa energizados”, diz.

Olguinha conta que teve contato com a Doutrina aos 
40 anos. “Eu gostava de ficar pensando sobre a razão 
de existirmos e observava tudo ao meu redor. Um dia, 
conversando com um colega de trabalho, disse que achava 
que nascíamos para pensar. Essa conversa rendeu um 
convite para conhecer a Federação Espírita, que o colega 
já frequentava havia algum tempo. No mesmo dia fomos 
à Federação e eu fiquei impressionada. Não sou médium 
vidente, mas naquele dia pude ver uma aura azul em volta 
do palestrante e depois um espírito ao seu lado que me 
remeteu ao sentimento que meu pai me causava sempre 
que chegava em casa e me abraçava. Me senti muito bem 
e acolhida ali”.

Vieram os cursos e 15 anos de trabalho, interrompidos 
por um problema de saúde. Após um afastamento de 
dois anos, Olga sentiu que era hora de voltar a trabalhar 
e chegou ao Reencontro a convite de uma pessoa que 
conheceu no ônibus e estava indo para lá. “Desci do ônibus 
com ela e entrei, passei pela Triagem e pensei: isso é um 

paraíso”. Moradora da Mooca, começou então a frequentar 
a casa e conta que o que a fez ficar de vez foi uma palestra 
da Dona Nice em que ela falava sobre Jesus. 

Frequentou os cursos e, em 2004, iniciou os trabalhos, 
primeiro na energização, depois no Salão de Passes e 
atualmente na Sala Azul, às quintas-feiras; ela também 
frequenta o grupo de artesanato às quartas. “Sou muito 
feliz no Reencontro e aprendo muito com os assistidos. 
Minha maior alegria é vê-los melhorando a cada dia”.

Em 2015 realizou um sonho de criança: conhecer a Bahia. 
O motivo da viagem foi visitar a Mansão do Caminho, o 
Centro Caminho da Redenção, coordenados por Divaldo 
Franco e participar do encerramento do Movimento Você 
e a Paz, que ocorre todo dia 19/12 em Salvador, com um 
grupo de trabalhadores do Reencontro. “Foi uma viagem 
maravilhosa, conhecer o Centro de Parto Normal me 
emocionou muito”.

Aos 80 anos, Olguinha se orgulha de falar que também 
já passou por tratamentos na Sala Verde e com muito 
carinho agradece a todos que fizeram e fazem parte da 
sua história. “Agradeço a cada coordenador dos trabalhos 
que frequentei, a Dona Nice, de quem me lembro todas 
as noites e por quem oro sempre, ao presidente Jonas, a 
todos os trabalhadores do Reencontro, muitos deles meus 
amigos, aos professores e, principalmente, aos assistidos, 
pois sem eles, não estaríamos trabalhando”.   

“Coisa rica” do Reencontro

Eu e o Reencontro

Elisabete Sacon
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O começo de uma 
nova era

Por que tanta tragédia? O mundo está piorando? 
Mundo de provas e expiações começa a dar lugar ao 
mundo de regeneração. Essa transformação pode 
trazer conflitos necessários à evolução. Entenda o 
momento atual pelo qual o mundo passa e por que 
essa sensação de tudo estar pior

Roger Hayas e Paula Munhoz

Guerras, ataques terroristas, 
tragédias naturais de grandes 
proporções, massacres de 
multidões, homicídios entre 
parentes, intolerância religiosa com 
mortes, disputas étnicas, violência 
urbana em crescimento alarmante, 
crimes hediondos com requintes 

brutais de crueldade. Esses são 
apenas exemplos do cenário que a 
humanidade vivencia diariamente 
no noticiário. A impressão que 
fica é que o mundo está às 
avessas, que tudo está piorando 
em nível avassalador, que está se 
perdendo o controle da situação e 
que a humanidade caminha para 
dias cada vez mais nebulosos e 
sombrios. 

Porém, essa sensação, que muitas 
vezes é desanimadora, assustadora 
e negativa, deve ser encarada por 
nós espíritas de outra forma. Isso 
porque a Terra está passando por 
uma transformação de mundo de 
expiações e provas para um mundo 
de regeneração. Justamente esse 
processo está provocando muita 
agitação e distúrbios, que são 
providenciais e necessários à nossa 
evolução. Estão ocorrendo



mudanças em todos os níveis, 
conflitos de todos os níveis, mas 
isso não representa o fim, pelo 
contrário, mas sim o começo de 
uma nova era.

No livro Transição Planetária, 
Divaldo Franco explica que 
“estamos no limiar da grande 
transição, em que nosso planeta 
passará da condição de mundo de 
provas e expiações para mundo 
de regeneração. Isso já constava 

no planejamento celestial há 
muito tempo e não se dará, 
obviamente, num passo de mágica, 
pois se trata de um processo de 
transformação lento e gradual, 
porém, impostergável. As tragédias 
naturais, como o tsunami do 
oceano Índico, fazem parte desse 
processo, pois têm o objetivo de 

fazer a humanidade progredir 
mais rapidamente, por meio do 
expurgo daqueles espíritos calcetas, 
refratários à ordem e à evolução 
moral e espiritual. Eles passarão 
algum tempo em outras esferas, 
aprendendo as leis do amor e do 
bem, até que tenham condições de 
retornar ao planeta para dar seu 
contributo. Conheça os mecanismos 
e razões de ordem superior, em 
favor das mudanças urgentes 
e necessárias que promovam o 
respeito às leis, ética e natureza, 
transformando o homem num 
ser integral, consciente dos seus 
deveres para com Deus, consigo 
próprio e o próximo”.
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Provas e expiações

Provas são testes, oportunidades 
de aquisição de experiência, 
dificuldades que nada têm a ver com 
equívocos ou erros cometidos no 
passado. Riqueza, beleza, vida fácil, 
tanto quanto pobreza, vida difícil são 
provas.

Expiação está ligada a faltas 
cometidas pelo espírito. A questão 
998 do Livro dos Espíritos explica 
que a expiação se cumpre durante 
a existência corporal mediante às 
provas a que o Espírito se acha 
submetido e, na vida espiritual, 
pelos sofrimentos morais, inerentes 
ao estado de inferioridade do 
espírito. Porém, vale lembrar outro 
esclarecimento muito importante 
que a questão 262 da mesma obra 
apresenta: Deus jamais apressa a 
expiação e só a impõe ao espírito 

que, pela sua inferioridade ou má 
vontade, não se mostra apto a 
compreender o que lhe seria mais 
útil, e quando tal existência serve 
para sua purificação e progresso. 
Deus não castiga, não pune, não 
põe à prova, ele somente dá a 
oportunidade de harmonizar o 
que foi desarmonizado em outra 
existência. 

Nosso papel

O conhecimento da Doutrina 
Espírita nos transmite a mensagem 
de que precisamos estar firmes 
e atentos para não cairmos em 
nossos desequilíbrios diante dessas 
calamidades e atrocidades. Ou seja, 
é o momento, mais do que nunca, 
de sentir e viver os ensinamentos de 
Jesus. A luta hoje é de dentro para 
fora, orar, amar, trabalhar e seguir 
em frente sempre, sem perder a 

fé. A humanidade exige que nós 
não entremos nessa atmosfera de 
sentimentos negativos e destrutivos 
e façamos a diferença cultivando 
sentimentos nobres que ajudem a 
neutralizar a esfera de negatividade 
por que passa o mundo.

A evolução do mundo chegou a um 
patamar em que não é mais possível 
retroceder. A Doutrina nos convida a 
reflexões mais profundas, mudanças 
concretas de atitude, por meio do 
autoconhecimento, e o exercício 
diário do amor ao próximo.

Conhecer-se para regenerar-
se

Mudanças profundas vão acontecer 
para que, nesse novo tempo, a 
humanidade esteja mais consciente 
de seu papel e do compromisso 
com a promoção espiritual do 
planeta. Afinal, nós estamos aqui e 



O começo de uma nova era

“Toda crise prenuncia renovação. A atual é 
resultado da individual, do ser humano que 
perdeu o próprio endereço e não sabe qual é 
o sentido psicológico do existir. Compreender 
que, ao amar, a felicidade preenche o vazio 
existencial e o ser encontra a plenitude. 
Permitir-se o pessimismo e acreditar que tudo 
está pior e não há solução é como considerar 
que a grande nau terrestre está abandonada, 
esquecendo de que o Grande Nauta está no 
seu comando a seguir com retidão e alegria”.
Divaldo Franco

precisamos nos reformar, evoluir, 
melhorar. Como? Por meio da 
evolução moral que a Doutrina 
Espírita tanto fala e propõe. 

Para se alcançar essas mudanças 
é preciso  voltar o olhar para 
dentro de si mesmo e buscar 
a autotransformação que vai 
conduzir para uma vida plena e 
verdadeira. “O método mais eficaz 
para encontrarmos a plenitude 
e cooperarmos com a nova era 
é vivermos em paz, realizando a 
autoiluminação, servindo e vivendo 
Jesus em nosso dia-a-dia. A Sua 
mensagem é rica de informações 
libertadoras e deveremos demonstrar 
onde quer que nos encontremos 
que estamos comprometidos com o 
Seu Evangelho. Nunca necessitamos 
tanto da presença do Mestre como 
nestes confusos dias da humanidade. 
Evocando os cristãos primitivos, que 
nos façamos conhecidos por muito 
amar e servir”, diz Divaldo Franco. 

A questão 919 do Livro dos Espíritos 

é, talvez, a premissa básica para 
começar essa transformação: 
Conhece-te a ti mesmo! Só assim 
será possível se transformar para 
evoluir e assim ajudar na transição 
do planeta. 

“Toda crise prenuncia renovação. A 
atual é resultado da individual, do 
ser humano que perdeu o próprio 
endereço e não sabe qual é o sentido 
psicológico do existir. Compreender 
que, ao amar, a felicidade preenche 
o vazio existencial e o ser encontra a 
plenitude. Permitir-se o pessimismo 
e acreditar que tudo está pior e 
não há solução é como considerar 
que a grande nau terrestre está 
abandonada, esquecendo de que o 
Grande Nauta está no seu comando 
a seguir com retidão e alegria”, 
enfatiza Divaldo.

Futuro

Mas, como será o planeta Terra 
quando finalmente a transição 
planetária tiver sido feita por 
completo? Aqui não haverá mais 

ódio, guerras, sentimentos baixos e 
pertencentes apenas aos que ainda 
não despertaram. Os espíritos que 
não se livrarem dos seus vícios e 
sentimentos baixos não vão mais 
reencarnar aqui e sim em outros 
planetas. 

No Livro A Gênese, Allan Kardec 
explica no Capítulo XVIII, que “para 
que na Terra sejam felizes os 
homens, preciso é que somente a 
povoem espíritos bons, encarnados 
e desencarnados, que somente 
ao bem se dediquem. Havendo 
chegado o tempo, grande emigração 
se verifica dos que a habitam: a 
dos que praticam o mal pelo mal, 
ainda não tocados pelo sentimento 
do bem, os quais, já não sendo 
dignos do planeta transformado, 
serão excluídos, porque, senão, lhe 
ocasionariam de novo perturbação 
e confusão e constituiriam obstáculo 
ao progresso. Serão substituídos por 
espíritos melhores, que farão reinar 
em seu seio a justiça, a paz e a 
fraternidade”.  

9
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Entrevista

Fabio Dionisi

Depois de uma carreira de 39 anos como engenheiro químico em empresas 
multinacionais, Fabio Dionisi passou a dedicar-se com mais afinco à Doutrina 
Espírita. Há muitos anos está ligado a trabalhos de tratamentos e cirurgias 

espirituais, realizadas pelo médium sensitivo de cura Edson Barbosa de Souza.
Presidente do Centro Espírita “Recanto de Luz – Pronto Socorro Espiritual Irmã Scheilla”, 
em Ribeirão Pires, Fabio ministra palestras Brasil afora, escreve livros e dirige a Editora 
Dionisi, que já conta com 17 publicações. Nesta entrevista à Reencontro em Revista 
ele fala sobre medicina do além, o papel do períspirito nas doenças e a importância do 
autoconhecimento e do estudo da Doutrina Espírita. 

“Os vícios da mente são causas 
de inúmeras doenças”

Reencontro em Revista: Você adotou o espiritismo como 
filosofia de vida em 1988. Como isso aconteceu? 
Fabio Dionisi: Nasci em berço católico. Cheguei a ser coroinha. 
Contudo, aos poucos fui me afastando da religiosidade. Até 
que a dor me chamou novamente. Um problema que não 
conseguia resolver sozinho me levou a buscar ajuda espiritual. 
O encontro (ou, reencontro...) foi muito rápido. Por meio de 
uma senhora, tia Rosa, médium muito ativa no Ismênia de 
Jesus, de Ribeirão Pires, encontrei respostas e uma direção. 
Daí, literalmente, mergulhei na Doutrina Espírita. Quanto mais 
lia, mais desejava conhecer; devorei dezenas de livros. Aqui 
um fato curioso: à medida que absorvia aquele conhecimento 
todo, tinha a impressão de que já soubesse. Acredito que já 
estava dentro de mim, adormecido, esperando apenas que 
eu o buscasse. 

RR: Depois de aposentado, em 2014, você passou a se 
dedicar com mais afinco à Doutrina Espírita. O que ela 
representa para você? 
FD: A dedicação aumentou por volta de 2007, quando me 
engajei no trabalho que realizamos até hoje, no Recanto de 
Luz - Irmã Scheilla. Em 2010, comecei a escrever, tanto artigos 
para revistas como livros, cujos temas eram “sugeridos” pela 
espiritualidade. A partir da aposentadoria, passei a dispor de 

mais tempo para os labores na lide espírita. Minha última 
função corporativa exigia viagens constantes, o que restringia 
a possibilidade de maior dedicação; embora, nunca impediu 
que alcançasse as metas que tracei na Doutrina. 
A Doutrina Espírita representa uma âncora em minha vida. 
Neste ponto, lembrei-me de uma frase que o respeitado 
Espírito Miramez: “E, para que tenhamos uma consciência 
perfeita da situação como encarnados, é indispensável que 
conheçamos a Doutrina dos Espíritos, que nos dá uma visão 
ampla e segura do nosso dever, da missão que deve ser 
efetivada no percurso da vida física (...). Quem desconhece os 
livros Espíritas, dificilmente desempenha o papel, no Planeta, 
com segurança nas suas próprias forças”. 

RR: Um dos temas de seus livros é a Medicina do Além. Fale 
sobre como a espiritualidade tanto tem ajudado na saúde 
das pessoas. 
FD: O grande objetivo da espiritualidade é o da cura da 
alma. Mas, desde que permitido pelo Pai, qual o Espírito do 
bem que não tentaria aliviar também a dor física dos seus 
semelhantes? Em todo o Brasil, constata-se um esforço 
grande e coordenado a fim de trazer, para o mundo físico, 
a Medicina do Além. Dentro dos limites traçados pelo Nosso 
Senhor Jesus Cristo, os benfeitores espirituais têm-se utilizado 



Fabio Dionisi

dos conhecimentos, fluidos, procedimentos, equipamentos 
e metodologias de cura já existentes no mundo espiritual. 
Muitos dos quais desenvolvidos, especificamente, para 
atender aos encarnados. Dentro deste contexto, os objetivos 
são múltiplos: despertamento, moratória da existência física, 
chamamento espiritual para a tarefa, curas por merecimento, 
etc. Dois anos atrás, foi publicado um estudo, pela Agência 
USP, que Centros Espíritas atendem mais que grandes 
hospitais. Um levantamento realizado em 55 Centros Espíritas 
da cidade de São Paulo apontou que, juntos, os atendimentos 
espirituais chegam a cerca de 15 mil por semana (60 mil ao 
mês). “Este número é muito superior ao atendimento mensal 
de hospitais como a Santa Casa, que atende cerca de 30 mil 
pessoas”, destacou o médico psiquiatra Homero Pinto Vallada 
Filho, professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade 
de Medicina da USP.                                                                

RR: De que forma a Medicina do Além pode complementar 
ou se integrar à medicina tradicional? 
FD: Nosso benfeitor espiritual, o Dr. Stefani Oswald, que 
trabalhou com o Dr. Carlos Chagas, e hoje com a Irmã Scheilla, 
na Casa de Repouso (Hospital de Scheilla), na cidade espiritual 
de Alvorada Nova, sempre nos adverte de que a medicina 
espiritual não veio para competir, e sim para ser uma aliada 
à medicina tradicional. Todo o respeito é devido e justo para 
com a Medicina da Terra. 
No meu ponto de vista, ainda hoje, seu maior trunfo é colocar 
o espírito como uma variável importantíssima em todo o 
processo, desde o diagnóstico das enfermidades até na 
prescrição do tratamento mais adequado. Obviamente, por 
dispor de conhecimentos, tecnologias e equipamentos muito 
mais adiantados do que aqueles disponíveis aqui neste orbe, 
este seria uma outra grande contribuição. 
Ela se integrará quando a ciência médica aceitar a existência 
do Espírito, do seu corpo espiritual (modelo organizacional 
biológico), e de que a vida continua do “lado de lá”, com 
todas as consequências que isso acarretará, em benefício 
do ser humano, no aspecto da identificação das reais causas 
das enfermidades, e como deve ser a abordagem para a 
mitigação dos problemas que afetam a humanidade; dentro 
dos limites traçados pelo Mundo Maior. 

RR:  Em suas palestras, dentre outros temas, você fala sobre 
o papel do perispírito em nossas doenças. Comente sobre 
isso. 
FD: “Todo mal por nós praticado conscientemente expressa, 
de algum modo, lesão em nossa consciência e toda lesão 
dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo 
que nos exterioriza o modo de ser.” (André Luiz) 
“A grande maioria das doenças têm a sua causa profunda na 
estrutura semimaterial do corpo espiritual. Havendo o espírito 
agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência, 
vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias, que 
o predispõe à instalação de determinadas enfermidades, 
conforme o órgão atingido”. (Emmanuel – Leis de Amor) 
Toda vez que o espírito comete uma falta, ele provoca, pelo 
remorso consequente, mesmo que de modo inconsciente, 
um desequilíbrio interno, desestruturando o corpo sutil 
ou perispírito. Daí, surgem as distonias diversas desses 
envoltórios sutis que, em função das sinergias entre eles 
e o corpo físico, adulteram as trocas vitais do organismo e 

acarretam uma desarmonia celular. Conforme sejam estas 
desarmonias, determinadas zonas do organismo ficam mais 
vulneráveis, tornando-se passíveis do ataque microbiano. 
Segundo a egrégia Dra. Marlene Nobre: “O corpo espiritual é 
o corpo básico, MOB do corpo físico, e é nos envoltórios sutis 
que reside a verdadeira causa das doenças. Somos herdeiros 
de nossas ações pretéritas, tanto boas quanto más. O Carma 
‘ou conta do destino criada por nós mesmos’ está impresso 
no corpo causal (sede da memória integral)”. Desse modo, 
os germes patogênicos seriam uma ocorrência secundária, 
o verdadeiro desequilíbrio nasce na mente, depois da falta 
cometida ou de uma ação menos digna. As condutas atuais 
também geram estas desarmonias. Os vícios da mente são 
causas de inúmeras doenças. 
A mente prejudica a harmonia de um ou mais centros de 
força, localizados no períspirito. Esses registros fluem para os 
demais corpos e terminam determinando o equilíbrio ou o 
desequilíbrio dos campos vitais e físicos. 
Ainda que esteja aparentemente saudável, uma pessoa 
pode trazer, em seus Centros de Forças, disfunções latentes, 
adquiridas nesta ou em outras vidas, que, mais cedo ou mais 
tarde, surgirão no corpo físico, sob a forma de doenças. 

RR: Assim, o autoconhecimento e o estudo da Doutrina são 
fatores muito relevantes para a evolução espiritual... 
FD: Compartilho, em gênero, número e grau, com as palavras 
do espírito Miramez, no tocante à necessidade de estudar 
e vivenciar os preceitos da Doutrina Espírita. Sem eles, fica 
muito difícil vencer, espiritualmente falando. Entendemos 
racionalmente por que é importante viver no bem, ajuda 
muito; uma vez que os dogmas e os artigos de fé, com que 
convivemos ao longo dos dois últimos milênios, na maioria 
das vezes, não são suficientes para nos “convencer” a realizar 
as mudanças que precisamos fazer. Por outro lado, não posso 
olvidar de uma frase proferida pelo nosso benfeitor espiritual, 
Dr. Stefani Oswald: “Basta que leiamos duas ou três páginas 
do Evangelho para sabermos o que devemos fazer”. Em outras 
palavras, se acreditássemos nos ensinamentos do Nosso 
Senhor Jesus Cristo, e, verdadeiramente, os vivenciássemos, 
nossa gradual evolução espiritual estaria garantida. Contudo, 
para isso, precisamos também vencer nosso orgulho. Ele 
é o pior inimigo que possamos ter, pois nos deixa cegos, 
impossibilitando-nos de enxergar o que realmente somos. 
Como melhorar se já nos achamos suficientemente bons? 
Como evoluir espiritualmente se não aceitamos nossas 
imperfeições como tais, e sim as classificamos como valores 
de nosso caráter? Por isso, a necessidade do “Conhece-te 
a ti mesmo” (Aforismo no Oráculo de Delfos, atribuído a 
Sócrates). Só desta forma podemos entender quais são os 
reais motivadores dos nossos desejos, reações, medos, fobias, 
orgulho, vaidades, egoísmo, etc., bem como poderemos 
identificar os nossos “gatilhos” internos. 
Se formos realmente honestos, a reforma íntima será uma 
consequência. Porém, para isso é necessária a humildade 
de aceitarmos o que somos, não como um demérito à nossa 
pessoa, como atavicamente as religiões buscaram que 
nos sentíssemos, para melhor nos dominarmos, mas para 
entendermos que assim somos em função do nosso ímpio 
estágio evolutivo. Afinal de contas somos ainda muito jovens, 
espiritualmente falando...   
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Palestra - Julieta - Existir é criar novas possibilidades

Palestra - Fabio Dionisi - Espiritualidade e Saúde

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

Ativação Energética com Palestra - Geisa Quental - Energia que nos move

Palestra - Jair Cusin - Tratamento espiritual, perseverar para vencer

Palestra - Lisa Rebouças - Vida e seus desafios

Palestra - Américo Canhoto - Doenças depuradoras da alma

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Volte atrás para dar um passo a frente

Palestra - Miguel Bove - Depressão

Palestra - Sergio Lucci - Por que temos dificuldades em perdoar?

Palestra - Lucimara Gallicia - Largue as ilusões e siga a vontade do espírito

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 - Vida e Evolução

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Palestra - Gislaine Carli - Que fazeis de especial?

Palestra - Sueli Fiuza - Empatia x Simpatia

Palestra - Carmen Gomes - Quietude

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

CASA FECHADA

CASA FECHADA

FERIADO - CASA FECHADA

Calendário

DIA HORA ATIVIDADE

FEVEREIRO | 2017

02/Qui

03/Sex

04/Sab

07/Ter

09/Qui

10/Sex

11/Sab

14/Ter

16/Qui

18/Sab

19/Dom

21/Ter

23/Qui

24/Sex

25/Sab

27/Seg

28/Ter

15h00

20h30

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

11h00

14h00

16h00

17h00

10h00

20h30

15h00

20h30

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.



MARÇO | 2017

DIA HORA ATIVIDADE

01/Qua

02/Qui

03/Sex

04/Sab

06/Seg

07/Ter

08/Qua

09/Qui

10/Sex

11/Sab

13/Seg

14/Ter

15/Qua

16/Qui

17/Sex

18/Sab

20/Seg

21/Ter

22/Qua

23/Qui

24/Sex

25/Sab

26/Dom

27/Seg

28/Ter

29/Qua

30/Qui

31/Sex

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

11h00

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

20h00

20h00

CASA FECHADA

Palestra - Julieta - Sem entrega espiritual não existe fé

Palestra - Cesar Carvalho - Tema livre               

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

REUNIÃO DE EVENTOS

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Ronaldo Oliveiros - Meditação e relaxamento

Módulo I  - 1ª aula

Palestra - Miguel Bove - Egoísmo

Módulo V - 1ª aula

Módulo III - 1ª aula

Palestra - Sergio Lucci - Mulher e mãe na visão espírita do mundo atual

Palestra - Lucimara Gallicia - Energias que abastecem ou danificam o campo áurico

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

Módulo V  - 1ª aula

REUNIÃO DE EVENTOS

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

Ativação Energética com Palestra - Eliane Provasi - Influência energética

Módulo I - 2ª aula

Palestra - Julia Nezu - A família nos dias atuais

Módulo V - 2ª aula

Módulo III - 2ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - O que é Espiritismo

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo

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

Módulo V - 2ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Espiritismo para melhor entender Jesus

Módulo I - 3ª aula

Palestra - Jair Cusin - A Dor - Instrumento da renovação do ser

Módulo V - 3ª aula

Módulo III - 3ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Perdoar, resulta no amor a nos mesmos

Palestra - Miguel Bove - Inveja

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

Módulo V - 3ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Suicídio moral

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo I - 4ª aula

Palestra - Gislaine Carli - Evoluções de uma vida

Módulo V - 4ª aula

Módulo III - 4ª aula

Palestra - Sergio Lucci - O grão de mostarda e a nossa FÉ nos dias atuais

Palestra - Carmem - Uso da palavra

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

Módulo V - 4ª aula
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Calendário ABRIL | 2017

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

17/Seg

18/Ter

19/Qua

20/Qui

21/Sex

22/Sab

23/Dom

24/Seg

25/Ter

26/Qua

27/Qui

28/Sex

29/Sab

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

09h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

11h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Jonas - Tema Livre

Módulo I - 5ª aula

Palestra - Miguel Bove - Rigidez

Módulo V - 5ª aula

Módulo III - 5ª aula

Palestra - Julieta - Saúde é harmonia

Palestra - Cristina Cairo - Como ser feliz no Amor pela Linguagem do Corpo 

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

Módulo V - 5ª aula

BAZAR DO DIA DAS MÃES

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Castigo ou Destino

Módulo I - 6ª aula

Palestra - Jair Cusin - A Paz esteja conosco

Módulo V - 6ª aula

Módulo III - 6ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - O amanhecer na nova Era

Palestra - Ronaldo Oliveiros - Fora da caridade não há salvação

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo I - 7ª aula

Palestra - Carmen Gomes - Aceitando a Vida como ela é

Módulo V - 7ª aula

Módulo III - 7ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Causas anteriores das aflições e causas e efeitos atuais das aflições

Palestra - Fabio Dionisi - Irmã Scheilla, missionária do amor

FERIADO - CASA FECHADA

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Miguel Bove - Orgulho

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral  

Módulo I - 8ª aula

Palestra - Gislaine Carli - Atributos de Deus

Módulo V - 8ª aula

Módulo III - 8ª aula

Palestra - Sergio Lucci - Por que as orações nos prepara e nos fortalece?

Palestra - André Marouço - As escolhas da vida

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

Módulo V  - 6ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Feridas Emocionais
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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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Onde eu me encontro

Importante ajuda para voltar à realidade

Roger Hayas

Em 2009, depois de ingerir medicações para 
emagrecer, Katia Hamoui passou a ter alguns 
surtos psicóticos e necessitou de acompanhamento 

médico. Foi nessa época que sua mãe levou-a ao 
Reencontro. “Minha mãe me trouxe de surpresa. Eu 
estava meio confusa, achando que estava passeando. 
Quando cheguei aqui, foram muito atenciosos comigo e 
com minha mãe”, conta.

Kátia acrescenta que no início não foi muito receptiva. 
“No começo eu estava muito impaciente, mas com 
passar do tempo fui melhorando e me acalmando, 
percebendo que era importante para mim, me sentindo 
acolhida, tranquilizada”.

Após passar pela Triagem, Kátia foi encaminhada 
aos tratamentos de Desobsessão, Sala Azul e Sala 
Verde. Os tratamentos, em conjunto com a medicação 

indicada pelo psiquiatra, reduziram muito os delírios e 
perseguições. “Fiquei fazendo tratamento por um bom 
tempo”, conta.

Ela diz que hoje sente-se bem melhor e toma a 
dose mínima de medicação. “A ajuda que eu tive no 
Reencontro contribuiu muito para que minha mãe e eu 
tivéssemos forças. Minha mãe principalmente, pois ela 
passou a chorar menos e reconhecer as coisas boas que 
estavam acontecendo naquele momento”, diz.

“O Reencontro também me ajudou a perceber que 
aquilo não era real, que me fazia mal e que não eram 
pessoas concretas que estavam interagindo comigo. 
Quando tive consciência disso, junto com medicação, 
comecei a melhorar e parar de procurar os zumbidos. 
Eu voltei a estudar e hoje estou no terceiro ano da 
faculdade”.   

Kátia, à direita,
com sua família



Doando amor e boa vontade

Roger Hayas

Por dentro do Reencontro
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Quem passa pelos bazares que são realizados em 
datas especiais, como Natal e Dia das Mães, e 
vê lindos produtos à disposição, nem sempre 

imagina o grande trabalho que é realizado durante todo 
o ano.

Trata-se do Grupo Amor e Boa Vontade, composto por 22 
voluntárias que desde 2001 se reúnem semanalmente 
para confeccionar esses produtos. O grupo foi criado por 
uma antiga voluntária e palestrante, Vilma, que sentiu 
a necessidade de um trabalho com esse. 

O trabalho é bem dividido, algumas são responsáveis 
pela parte financeira e organização. “Aqui não existe 
professora, quem sabe ensina e quem não sabe 
aprende”, destaca Nízia, coordenadora do trabalho. Ela 
diz que o grupo tem dois objetivos: produzir materiais, 
que na verdade são verdadeiras obras de arte para 
venda nos bazares, e geração de renda para a casa. 
“Além disso, trabalhamos para motivar e levantar a 
autoestima das participantes, já que muitas vêm para 
o grupo deprimidas, desmotivadas; a maioria tem mais 
de 70 anos, são viúvas ou solteiras e algumas não têm 
mais família e o grupo acaba se tornando a sua família”. 

Trabalhos realizados e bazares - Crochê, tricô, ponto 
cruz, cartonagem, bordado, confecção de bijuterias são 

os trabalhos realizados. Dessa forma são produzidas 
toalhas de banho e de mesa, panos de prato, aventais, 
cachecóis, roupas de bebê, caixas de madeira e 
bijuterias. 

São realizados dois bazares por ano, no Dias das 
Mães e no Natal, quando são vendidos os trabalhos 
produzidos durante o ano. “Da renda obtida é retirado 
o valor necessário para a compra dos materiais para a 
produção dos próximos trabalhos. Alguns são doados 
e outros, comprados. O valor restante é doado para a 
manutenção da casa. O último bazar de Natal rendeu 
cerca de R$ 5 mil”, diz Nizia, que acrescenta que até 
a definição dos valores das peças é feita de forma 
democrática, com a participação de todas.

“Mais do que um grupo de artesanato é um  grupo de 
amigas que se encontram para conversar e produzir algo 
em beneficio de outros, e é muito importante ressaltar 
a união entre essas ‘meninas’. Quando uma precisa de 
algo sempre tem com quem contar”, completa Nízia.

E quem participar desse belo trabalho basta 
comparecer no Reencontro às quartas-feiras, entre 
14h30 e 17h e procurar a Nízia. Participe!

Parabéns às meninas pela dedicação e doação!   

Grupo Amor e Boa Vontade
Alice Maria Kormann
Anneliese Emma Roos
Cleusa Madalena Rodrigues
Dolores Gallego de Blas
Eliane Lage Moreno
Esperia Babo
Eunice Agostinho
Hilda Belli de Oliveira
Lourdes Cecilia Bove Ciavata
Maria de Deus Dia Granito
Maria Rosa Gallego De Blas
Maria Thereza da Silva
Marilene Dagnese
Natalina Guarino Pereira
Nilza Comar Gonçalves
Nizia Maria Pous Martines
Olga Freire Costa
Raquel Leite
Rosa Maria Silva
Valeria Anoia Pelliciari Costanzo



Joanna de Ângelis

Orientações Espirituais

Sou jovem...
Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 13 de junho de 2016, 
no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.

Recebeste o convite da Verda-
de quando te encontras na 
fase juvenil da existência e 

ainda não estás comprometido com 
os vícios que dominam na cultu-
ra hodierna, rica de facilidades de 
toda espécie. 

Sentes a beleza da invitação e fas-
cina-te a perspectiva porvindoura, 
que se te anuncia com encanamen-
tos e festas.

Reconheces que procedes de um 
passado embaraçoso, de sucessivos 
fracassos, quando assumiste com-
promissos formais com a mensa-
gem cristã, que defraudaste lamen-
tavelmente.

Percebes no imo, face às más incli-
nações e dificuldades para a assimi-
lação dos bons hábitos, a presença 
dos graves erros, das ações danosas 
que, não poucas vezes, assomam 
e ameaçam os teus planos de re-
abilitação. Alguns antigos costumes 
viciosos assinalam-te e aturdem-te. 

Tens consciência de que necessi-
tas superá-los, mas te debates em 

dúvidas atrozes ante às conveniên-
cias do prazer imediato e às renún-
cias que se te fazem inadiáveis. 

Terminas por gritar um desafio de 
rebeldia: - Sou jovem e devo apro-
veitar a oportunidade para gozar, 
desfrutas da luxúria em todos os 
seus aspectos conforme todos o fa-
zem. 

Acrescentas em aturdimento: - 
Necessito distrair-me, viver inten-
samente a hora que me é favorável 
ao gozo. Renunciar à juventude é 
um preço muito alto, considerando-
-se a formidanda ocasião para ser 
feliz. 

O prazer, no entanto, não deflui 
somente das sensações fortes da 
embriaguez dos sentidos, que logo 
passa e deixa-te mais esfaimado e 
ansioso do que antes, numa escala 
crescente de novas experiências. 

O cansaço, o tédio, a decepção 
constituem o futuro à espera dos 
que vivem a fruí-lo. Há prazeres ex-
traordinários que resultam dos de-
veres retamente cumpridos, depen-

dendo da ótica e do foco de cada 
indivíduo. 

Quando logra o superar o mal que 
nele mesmo se encontra, pecu-
liar alegria o invade e o fortalece, 
impulsionando-o ao avanço, e nele 
imprimindo emoções que mais o 
fortalecem na batalha do dia-a-dia. 
O bem que faças a outrem em ca-
rência será mais compensador do 
que os exaustivos esforços para 
alegrias extravagantes, sob o es-
tímulo de substâncias destrutivas, 
alucinantes. 

O corpo tem os seus limites, em-
bora exijas liberdade para fazeres 
o que ti apraza, há causas que de-
sencadeiam esses limites, injunções 
penosas e, nos relacionamentos, 
quantas surpresas ocorrem?! 

A existência não é conforme o 
desejo do momento de cada candi-
dato, mas resultado de realizações 
que ficaram no passado e produ-
zem ressonância no presente. 

Ademais, tens comprometimentos 
com outros Espíritos que participam 
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da tua agenda evolutiva e te aguar-

dam para acordos de paz. 

Tem muito cuidado!

*

A juventude é período para a 

aprendizagem, a fixação de hábitos 

que se tornarão condutas no futuro. 

O treinamento na infância e na ju-

ventude será o definidor dos rumos 

da tua conduta no amanhã. 

A comunhão com a Verdade de-

verá ser uma experiência histórica 

desde o seu primeiro momento, que 

se irá fixando nos painéis da alma 

até transformar-se na meridiana luz 

do conhecimento libertador. 

Com a sua prática superarás os im-

pulsos agressivos, as tendências ne-

fastas, as dependências perniciosas. 

Se pensas que o corpo estará sem-

pre em condições de responder-te 

aos desejos, enganas-te. Toda má-

quina trabalha dentro das possibili-

dades para as quais foi constituída. 

Como a organização física na qual 

transitas foi organizada pelas emis-

sões das ações transatas, estarás 

sob a força coercitiva de injunções 

que não podes modificar, mesmo 

que te empenhes com todas as for-

ças... 

Tuas necessidades espirituais 

aguardam atendimento urgente 

graças à programação a que está 

submetido. Todos renascem atados 

a compromissos impostergáveis, 

resultantes do programa inevitável 

da evolução. 

Não reencarnaste por acaso, nem 

te encontras em liberdade total, 

pois que essa não existe na Terra. 

Acalma as tuas ansiedades em-

briagadoras, recorda que tudo pas-

sa, que tempo e espaço são muito 

relativos e aproveita o período 

juvenil para a construção da infin-

dável alegria de viver e crescer na 

direção divina. 

Não aguardes a chegada da enfer-

midade para reflexionares como é 

habitual no gênero humano. Essas 

ocorrem em qualquer período da 

existência e não somente na velhi-

ce. Músculos saudáveis e invejáveis 

emurchecem com facilidade, dina-

mismo e  vigor se esfumam com ra-

pidez, sorrisos se transformam em 

esgares sem que se percebam até 

o momento em que as reações or-

gânicas fazem-se com dificuldade. 

Usa as tuas energias genésicas 

para o equilíbrio psicofísico e a tua 

juventude galharda para ampliares 

a caminhada iluminativa. Adminis-

tra esses hormônios, canaliza-os 

para múltiplas finalidades, respei-

tando-lhes os impositivos e pen-

sando também naqueles que são 

de natureza espiritual, porque inú-

meras existências se têm perdido 

na ilusão do seu uso indevido... 

*

A quem muito foi dado, muito será 

pedido, é impositivo das Divinas 

Leis. Não violentes o teu destino, 

desfrutando demasiadamente os 

prazeres, nem decepciones aque-

les que confiam em ti em ambos os 

planos da vida. 

De igual maneira, a Vida que conce-

de, retira. Vive, pois a tua juventude 

sem extravagâncias, trabalha desde 

hoje para a tua vitória final.    
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Bazar de Natal
O tradicional bazar de Natal com os produtos produzidos pelo Grupo Amor e Boa Vontade ocorreu no sábado, dia 26 de 
novembro. Toda renda obtida com a venda dos produtos foi destinada às obras assistenciais do Reencontro. Parabéns 
ao grupo pelo belo trabalho e às pessoas que contribuíram.  

Encerramento do Reecriar
No dia 03 de dezembro aconteceu o encerramento das atividades do ano do Reecriar. Na ocasião as crianças fizeram 
um pedido de Natal e colocaram numa pequena árvore natural, com a colaboração e envolvimento de seus pais. Os 
menores que ainda não são alfabetizados puderam expressar seus desejos por meio de desenhos e pinturas.
Em seguida, foi realizada uma apresentação de um teatrinho de fantoches, que abordou uma mensagem sobre o Natal 
e a família.  

Megafeirão do Livro Espírita e 
Espiritualista
Mais uma edição do Megafeirão do Livro Espírita e 
Espiritualista ocorreu nos dias 26 e 27 de novembro. 
Os exemplares foram ofertados com descontos entre 
30% e 70%, inclusive os lançamentos. Havia mais de mil 
títulos à disposição. Houve, ainda, tarde de autógrafos e 
palestra com o escritor Humberto Pazian.  
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Encerramento do trabalho espiritual para voluntários
No dia 19 de dezembro ocorreu o encerramento do trabalho espiritual de 2016 para os voluntários. A celebração reuniu em 
torno de 200 voluntários e contou com uma palestra do presidente, Jonas Pinheiro, e falas dos coordenadores de alguns 
trabalhos da casa. Ao final, os voluntários receberam uma rosa branca com trigo e um pão, símbolos da paz e da fartura.  

Encerramento do 
Trabalho Infantil e visita 
do Papai Noel
No dia 17 de dezembro, o Reencontro 
recebeu uma visita especial para 
alegrar o encerramento do trabalho 
infantil. O bom velhinho desembarcou 
na casa para divertir as crianças e 
ouvir os pedidos de Natal.  Algumas 
crianças, além de conversar, optaram 
pela tradicional cartinha para o bom 
velhinho e fizeram questão de entregá-
la pessoalmente, com muita alegria.   

Encerramento dos 
cursos 2016
Chegou ao fim mais uma edição dos 
cursos do Reencontro. Quase 100 
alunos concluíram módulos II e IV e 30 
voluntários os cursos Joanna de Ângelis 
e A Gênese. Parabéns a todos!  

Campanha de Natal em prol da Igreja 
Renovação em Cristo
Neste ano o Reencontro desenvolveu uma campanha interna a fim de 
arrecadar roupas, brinquedos e alimentos para a igreja Renovação em 
Cristo. Foram arrecadados, dentre outras coisas, itens como arroz, feijão, 
café, cestas básicas, roupas, calçados e brinquedos novos e usados. 
O Reencontro agradece a todos pela colaboração.  



Nos caminhos da Evolução - A transformação 
planetária

O nosso planeta está em processo de mudança e isso nos levou a analisar alguns aspectos dessa evolução. Estudando 
Kardec temos a pergunta que ele fez aos espíritos sobre os elementos gerais do universo:

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 

Reencontro

Texto inspirado mediunicamente

[1] Há então dois elementos gerais no Universo: a matéria e o espírito?
(Espírito): Sim, e acima de tudo Deus, o criador, o pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de 
tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha 
o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa 
exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue 
deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também 
o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria; é fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas 
suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que não 
apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito 
se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que 
a gravidade lhe dá.”

Numa análise superficial da estrutura da matéria, 
poderíamos pensar sobre fluido cósmico universal e 
com a mão do Criador que provavelmente deu origem 
às partículas elementares, ainda desconhecidas pelo 
homem, para então gerar o que chamamos de partículas 
subatômicas. Da junção dessas partículas subatômicas 
formaram-se os átomos, e dos átomos as moléculas, e por 
fim delas a matéria bruta que deu forma e estrutura a tudo 
que conhecemos.

Segundo o bioquímico Russo Oparin, a vida na Terra teria 
começado através de reações químicas sob uma atmosfera 
propicia para tal,

“Na atmosfera primitiva do nosso planeta, existiriam 
metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Sob altas 
temperaturas, em presença de centelhas elétricas e raios 
ultravioletas, tais gases teriam se combinado, originando 
aminoácidos, que ficavam flutuando na atmosfera. Com a 
saturação de umidade da atmosfera, começaram a ocorrer 

as chuvas. Os aminoácidos eram arrastados para o solo. 
Submetidos a aquecimento prolongado, os aminoácidos 
combinavam-se uns com os outros, formando proteínas.”

O início da vida na Terra ainda requer muito estudo, mas 
sabemos que toda essa evolução sempre foi conduzida 
pelos espíritos superiores partindo dessas proteínas, 
aminoácidos e toda a estrutura física da Terra para que 
ocorresse o início da vida. Assim, partindo do momento 
que a vida se instalou na Terra estagiando em diferentes 
formas de vida, por milhões de anos, como nos ensina os 
Espíritos superiores, chegou-se ao homem.

Nesse processo de evolução herdamos dos nossos 
antepassados os símios, e também do homem primitivo 
todas as nossas aptidões, sejam elas positivas ou não, 
tais como a luta pela sobrevivência, o egoísmo na busca 
do melhor para nós, a violência para manter as nossas 
conquistas e toda forma de sentimentos que foram 
agregados ao nosso ser durante milhões de anos.



Idealizando

[2] “A consciência adquirida – a perfeita identificação 
do conhecimento e do fazer, do saber e do amar – 
faculta a ampliação das próprias possibilidades para 
penetrar em dimensões metafísicas”, podemos ver o 
quanto a proposta de Kardec se faz presente dentro da 
nossa evolução nos aspectos do conhecimento, com o 
sentimento maior que é amar para nos tornar capazes 
de uma vida plena, e a preparação interior para esse 

novo milênio.

Isso nos leva a pensar que o Criador jamais plantaria 
no nosso ser características que, depois de milhares de 
anos, seriam combatidas por Ele mesmo numa reação 
de oposição às suas próprias leis, como a Lei Mosaica, e 
também algumas estruturas religiosas que teimam em 
criar o “Pecado Original”.

Precisamos entender nossas características primitivas 
como ferramentas da própria evolução. Necessário 
milhares de anos para iniciarmos o desenvolvimento das 
emoções inferiores e em seguida as emoções superiores 
para chegar nos sentimentos.

Passamos nós humanos tentando manter essa 
racionalidade, pois isso facilita nossas conquistas 
materiais, muitas vezes em conflitantes situações com os 
sentimentos maiores, pois não sabemos ainda sublimar ou 
aplicar os sentimentos nobres sobre as dores necessárias a 
nossa melhoria e evolução.

Com o advento do nosso Mestre Maior, Jesus, vamos 
iniciar então a jornada para trabalhar esses sentimentos 
rumo a uma nova fase que nos espera, que seria o homem 
do terceiro milênio. Vivemos ainda hoje sobre a luta das 
expiações e provas, ainda como um processo mais eficaz 
de aprendizagem e mudanças íntimas.

Kardec nos convida a uma fé raciocinada para aliar razão 
e sentimento, que a ciência oficial ainda não consegue 
aceitar plenamente. Os espíritos vêm nos ensinar tudo que 
Jesus nos trouxe há 2000 anos numa ótica atual e frente 
a frente com a razão, como nos ensina o mestre de Lion, 
para aprendermos a confrontar nosso intelecto com os 
nossos mais profundos sentimentos e ações.

Na atualidade temos a mentora Joanna de Ângelis que 
nos convida a uma introspecção profunda em nosso ser 
numa busca incessante de conhecer nossa psique. Para a 
realização dessas mudanças, em função do complexo que 
é o nosso ser, ela nos mostra que tudo parte do Espírito, 
passando pelo Períspirito e os diversos sub “corpos 
espirituais “ainda pouco conhecidos pelos estudiosos 
da Doutrina Espírita, e chegando ao corpo físico em que 

carregamos todo esse potencial evolucionário dentro de 
nós através das sucessivas reencarnações com a finalidade 
de chegar ao ser integral, completo e realizado.

Joanna nos ensina que:

Bibliografia:
[1] O Livro dos Espíritos. Allan kardec
[2] O ser consciente, Joanna de Ângelis.

A Terra está passando por uma transformação de planeta 
de expiações e provas para um planeta de regeneração 
e isso está provocando muita agitação e distúrbios como 
ocorrem em todas as mudanças.

Estão ocorrendo mudanças em todos os níveis, sejam 
elas mudanças físicas, estruturais, comportamentais 
e, acima de tudo, morais. Conflitos de todos os níveis 
podemos ver a todos os momentos, mas isso não é o fim, 
mas sim o começo de uma nova era.

Precisamos ficar firme, atentos para não cairmos em 
nossos desequilíbrios. Precisamos hoje mais do que nunca 
sentir e viver os ensinos de Jesus. A hora é agora, pois o 
momento chegou. A luta hoje é de dentro para fora, orar, 
amar, trabalhar e seguir em frente.

A evolução da Humanidade chegou a um ponto que 
não dá mais para retroceder, estacionar e questionar 
se devemos ou não prosseguir. As vozes do além nos 
convidam a reflexões mais profundas de nosso ser, 
mudanças nas nossas atitudes e a nos conhecer mais a 
cada dia, procurando viver o amor ao próximo como nos 
pede o nosso Mestre Jesus.   



Horários ATENDIMENTO E CURSOS

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00
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início às 17h00

início às 10h00
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Curso 
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TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra  
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Tratamento 
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Tratamento 

Passe Livre

TCI - Terapia de Cura Integral
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Passe Livre 
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Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações

Triagem Crianças 

Tratamento Crianças

Passe Livre 

REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)
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facebook.com/reencontro.sp


