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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

Vocêparticipa

Nainternet

O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp

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

Diretoria
Presidente: Jonas Pinheiro Leitão Junior
Vice-Presidente: Eliane Aparecida Provasi
Tesoureiro: Marcos De La Vega

2ª Tesoureira: Julce Maria S. Madureira
Secretária: Sueli Aparecida Trujillo
2ª Secretária: Abigail Montanaro G. Dadde

Conselho
Presidente: Maria Odete Gonçalves Lhano
Secretário: Iwarte Fagundes Junior

Expediente
Coordenação: Durval Heitzmann Júnior
Jornalista responsável: Roger Hayas - MTb. 30.647/SP - rogerhayas@hotmail.com
Capa: Banco de imagens Depositphoto  
Projeto gráfico e diagramação: Preview Design - atendimento@previewdesign.com.br
Revisão final: Maura Hayas - MTb.: 30.168/SP
Equipe: Ariane Fiuza, Bolivar Pereira, Eliane Provasi, Elisabete Sacon, Margareth Guerra 
Ramos, Maria Odete Gonçalves Lhano, Sueli Aparecida Trujillo, Tereza Emília Baliego 
Heitzmann.
Fotografias: Arquivo do Reencontro.
Impressão: OGRA - Oficina Gráfica 
Tiragem: 2000 exemplares
As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores.
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Gratidão

Esse sentimento nobre e imprescindível de nossas vidas não tem raça, 
cor, pátria ou religião. Ele é mais como uma ligação ou conexão. Vem 
como um sopro divino, surge no peito quando sentimos a presença de 
Deus em nós, em tudo e em todos.

Gratidão é Deus que se manifesta em nós, uma fé aumentada, alegria 
inusitada, a certeza da eternidade presente; quando percebemos sua 
grandeza vemos que afasta toda e qualquer fraqueza. E aí tem mais 
segredos: a gratidão também nos liberta de nossos medos, completa de 
saúde e felicidade, alivia a dor com todo seu amor, e este amor é o sol, 
a lua, as estrelas, o respirar, um olhar.

Está presente na floresta, nos desertos, nas flores, nos pássaros, no ar, 
em uma gota do mar. É a natureza que expõe sua riqueza sem cessar. 

Reconhecimento, constatação do quanto podemos e devemos 
agradecer, nas cores e aromas das sementes ou ao florescer. Isto me 
lembra o quanto podemos nos amar, sem apertar ou sufocar, amar é 
simplesmente libertar. Podemos fazer isto de manhã, no almoço ou no 
jantar. Essa gratidão a Deus reconhecer.

Podemos facilmente sentir que a gratidão é uma oração, daquelas que 
fazem bater mais forte o coração, numa forte emoção. É sentir uma 
explosão de alegria, ontem, amanhã e neste dia.

Agora vou aproveitar e minha gratidão demonstrar a Deus e a Jesus por 
sempre nos apoiarem; à vida, como é querida, aos familiares, amigos 
e voluntários desta encarnação ou de outra ocasião. Agradeço por esta 
união, a Jesus a oportunidade em sua vinha trabalhar, mesmo sendo o 
último a chegar.

Jonas Pinheiro
Presidente do Reencontro
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Mais uma vez o Reencontro está apoiando a 
Mansão do Caminho na campanha do leite em 
pó. O consumo da Mansão é enorme, por esse 
motivo são necessárias reposições constantes 
para manter os estoques e, dessa forma, o 

atendimento às milhares de crianças e famílias 
que recebem apoio da entidade. 

As doações podem ser realizadas diretamente 
na secretaria. Contamos com seu apoio.

Campanha da 
Páscoa

Contribua para fazer uma 
Páscoa mais feliz às mais 

de 700 crianças atendidas 
pela Casa do Cristo Redentor. 

Doe um ovo de Páscoa de 
aproximadamente 170 

gramas. As doações podem 
ser realizadas na secretaria 
durante o mês de março. 

Rifa de Páscoa
A tradicional Rifa de Páscoa já está sendo 
vendida. Cada número custa R$10,00 e 
o sorteio será pela Loteria Federal do 
dia 28 de março. Todos os prêmios 
acompanham um coelho de pelúcia. 
 
1º prêmio: Cesta com diversos 
produtos de Páscoa
2º prêmio: 1 ovo de chocolate 
de 1kg
3º prêmio: 1 ovo de chocolate 
de 500kg 

A renda será revertida às ações 
sociais apoiadas pelo Reencontro. 

Bazar das Mães
Venha prestigiar o belo trabalho realizado pelas 
voluntárias do Grupo Amor e Boa Vontade no Bazar 
do Dias das Mães. É uma ótima oportunidade para 
presentear sua mãe com produtos artesanais como 
enfeites, toalhas para mesa e banho, dentre muitos 
outros. O bazar ocorrerá no dia 14 de abril, sábado, 
das 9h às 17h, no Reencontro. A renda será revertida 
às ações sociais apoiadas pelo Reencontro. 

Campanha do Leite em Pó

Destinada à



Há mais de cinco anos Oswaldo Rezende Filho frequenta 
o Reencontro. “A primeira impressão que tive ao 

chegar aqui foi a recepção no atendimento, a limpeza, o 
cuidado do jardim e a paz que traz o ambiente”, conta.

Ele conta que convenceu a esposa a conhecer o local, já 
que ela tinha ‘medo’ de ir a um centro espírita. “Quando 
ela começou a frequentar, adorou! Então passamos pela 
Triagem e começamos o tratamento, passando pelo Passe 
Livre, Sala Azul e Sala Verde. Sentíamos tranquilidade e 
saíamos sempre leves querendo que aqueles minutos nas 
salas durassem horas. Naquela época estávamos passando 
por problemas financeiros e isso agravou nosso emocional. 
Não conseguíamos dormir, só de pensar como resolver os 
problemas e sentíamos aquela vergonha de dever e não 
conseguir cumprir”.

Durante os tratamentos eles assistiram às palestras 
e Oswaldo relata que quase tudo parecia que era dito 
para eles. “Um momento que nunca esqueço foi quando 
em uma palestra com Dona Carmem ela me perguntou 
qual o motivo de nós estarmos ali. Respondi que era por 
problemas financeiros, ela então me disse: ‘ainda bem, 
meu filho, que é financeiro!’” Nesse dia  Oswaldo se deu 
conta que os problemas não eram tão graves como tantos 
que estavam lá. 

Com o passar do tempo, frequentando a casa e 
conhecendo mais as pessoas, foi convidado pelo Jair a 
fazer o curso. “Adoramos os cursos, aprendemos o que é 
o Espiritismo, começamos a entender porque estávamos 
lá e conhecendo melhor a vida de Jesus. Conhecemos e 
adoramos as obras de Allan Kardec, Joanna de Ângelis e 
a Gênesis”.

Hoje, Oswaldo e a esposa trabalham no Acolhimento, 
transmitindo aquilo que receberam como humildade, 
sorriso e o prazer em acolher os assistidos. “Poder ajudar 
alguém que veio à procura de cura espiritual ou material, 
fazendo ela sentir que está sendo bem recebida como 
fomos, é muito bom! Quando começamos a conhecer o 
Reencontro, encontramos pessoas que parecia conhecer 
há tempos. Começamos a saber lidar com a adversidade, 
perder a vergonha em falar em público, ser mais humano, 
não pensar muito em bens físicos, analisar os porquês dos 
erros dos outros e falar mais com Deus. Agradecemos a 
todos que convivemos juntos nessa nossa missão. Fazemos 
parte do Reencontro pelo acolhimento que tivemos e 
os responsáveis são pessoas que hoje respeitamos e 
adoramos muito e temos o prazer de estarmos juntos: 
Miguel, Dona Carmem, Solange, Jair, dentre outras pessoas 
que gostamos muito. Obrigado senhor por fazermos parte 
desta família!  

“Lidar com as adversidades, ser mais 
humano, não pensar muito em bens 
físicos e falar mais com Deus”

Eu e o Reencontro

Roger Hayas
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Sentimento de 
humildade e 
reconhecimento 
verdadeiro



Por que é tão importante ser verdadeiramente agradecido a todas 

as bênçãos que temos na vida? A gratidão é o sentimento que nos 

conecta a Deus e traz grandes benefícios ao nosso processo de 

evolução espiritual. Quem é grato se torna uma pessoa melhor, atrai 

o que há de melhor e recebe o que há de melhor

“Encontrar algo para estimar pode nos 
salvar do desespero, o que é impossível com 

queixas e lamentos. O mais importante é 
comemorar a vida enquanto ela existe”

Gratidão é uma palavra que está na moda. Especialmente nas redes sociais, é 
muito comum vermos a expressão #gratidão. Algo até que se tornou relativa-
mente banal.

Só que estar grato é um sentimento profundo, de extrema sensibilidade, reconhe-
cimento verdadeiro e fruto de uma sensação real de que o ser humano não é uma 
ilha isolada, mas sim está envolto num universo único, no qual todos precisam 
de todos, todos têm algo a acrescentar e que esse olhar amplo, como Jesus nos 
ensina, nos mostra o quão importante é somar na vida do outro. 

Quando se está grato a algo há uma conexão direta com Deus e com as bênçãos 
que Ele nos presenteia todos os dias. E faz com que se esteja receptivo a essas 
bênçãos, por isso, a gratidão é o sentimento que liga com o poder de Deus. E traz 
felicidade. Isso é comprovado por um pesquisador da Universidade da Califórnia, 
Dr. Robert Emmons, que estudou os efeitos desse sentimento do ponto de vista 
psíquico. Para ele, a gratidão é ainda mais importante em períodos nos quais tudo 
parece perdido. “Encontrar algo para estimar pode nos salvar do desespero, o que 
é impossível com queixas e lamentos. O mais importante é comemorar a vida 
enquanto ela existe”, diz. 

Para ser grato verdadeiramente é necessário um olhar mais abrangente para tudo 
aquilo que a vida nos dá como oportunidade. Trata-se de um mergulho em si 
mesmo, excluindo as lamentações e os desejos não realizados, dando lugar à 
infinidade de maravilhas que temos e que, por uma série de circunstâncias como 
orgulho, ego ou cobiça, ficam em segundo plano. O sentimento de gratidão pro-
porciona que tudo aquilo que desejamos chegue mais rápido.

Dr. Robert Emmons
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Por que ser grato - Muita gente pode perguntar: grato 
a quê? Você já parou de fato para observar tudo o que 
recebemos na vida diariamente e que nem sempre damos 
valor? A  vida, a família, o amor, a luz e o calor do sol, a 
natureza, o trabalho e, por que não, as dificuldades que 
trazem aprendizado e crescimento, o passado que nos 
trouxe até aqui, o futuro que estamos desenhando...  Em 
absolutamente tudo há motivos pra ser grato.

E justamente no capítulo 28 do Evangelho Segundo o 
Espiritismo, Kardec destaca o quanto temos de ser gratos 
a Deus por tudo o que recebemos na vida: “É necessário 
não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos 
importantes, pois os que parecem insignificantes são 
frequentemente os que mais influem no nosso destino. O 
homem esquece facilmente o bem, e se lembra mais do 
que o aflige. Se diariamente notássemos os benefícios que 
recebemos, sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados 
de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos, e 
nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Cada 
noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar 
intimamente os favores que Ele nos concedeu durante 
o dia, e agradecê-los. É sobretudo no momento em que 
experimentamos os benefícios da sua bondade e da sua 
proteção que, espontaneamente, devemos testemunhar-
lhe a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que 
lhe atribua o benefício, sem necessidade de interromper 
o trabalho. Os favores de Deus não consistem apenas em 
benefícios materiais. Devemos igualmente agradecer-lhes 
as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas. 
Enquanto o orgulhoso tudo atribui aos seus próprios 
méritos, e o incrédulo ao acaso, o homem de fé rende 
graças a Deus e aos Bons Espíritos pelo que recebeu. Para 
isso, são inúteis as longas frases. ‘Obrigado, meu Deus, 
pelo bom pensamento que me inspiraste!’, diz mais do que 
muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir 
a Deus tudo o que nos acontece de bom é o testemunho 
natural de um hábito de reconhecimento e de humildade, 
que nos atrai a simpatia dos Bons Espíritos”.

Com a gratidão e o reconhecimento aprende-se a aceitar 
as coisas, gerando uma atmosfera que se sobrepõe às 
lamentações, que só trazem desequilíbrio e consequências 
ruins à saúde física e psíquica. Entretanto, a gratidão não 
tira da vida os enfretamentos, uma vez que há o processo 
evolutivo a passar.  

Joanna de Ângelis, destaca que a “reclamação é perda de 
tempo”. E no livro Psicologia da Gratidão,  psicografado por 
Divaldo Franco, ela traz uma importante mensagem sobre 
a importância desse sentimento: “Gratidão é como luz na 
sua velocidade percorrendo os espaços e clareando todo 
o percurso, sem se dar conta, sem o propósito de diluir-
se no facho incandescente que assinala a sua conquista. 

Uma das razões fundamentais para que a gratidão se 
expresse é o estímulo propiciado pela humildade que 
faz com que se compreenda o quanto se recebe, desde 
o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos 
automáticos do organismo, preservadores da existência. 
Nessa percepção da humildade, ressuma o sentimento 
de alegria por tudo quanto é feito por outros, mesmo que 
sem ter ciência, em favor, em benefício dos demais. Essa 
identificação proporciona o amadurecimento psicológico, 
facultando compreender-se que ninguém é autossuficiente 
a tal ponto que não depende de nada ou de ninguém, 
numa soberba que lhe expressa a fragilidade emocional. 
Sem esse sentimento de identificação das manifestações 
gloriosas do existir, a gratulação não vai além da presunção 
de devolver, de nada ficar-se devendo a outrem, de passar 
incólume pelos caminhos existenciais, sem carregar 
débitos… Quando se é grato, alcança-se a individuação que 
liberta. Para se atingir, no entanto, esse nível, o caminho é 
longo, atraente, fascinante e desafiador”.

Os benefícios da gratidão são inúmeros, gerando paz 
íntima e um sentimento de colaboração com Deus em 
sua obra. Com a gratidão amplia-se a resignação, pois 
compreende-se que os desígnios divinos são justos, sempre 
impulsionando para frente e para o alto. Além disso, a 
gratidão ajuda a superar desavenças, dissabores, mágoas, 
já que proporciona um olhar mais abrangente sobre as 
pessoas, suas escolhas e olhares sobre as situações.  

Gratidão e fé – No processo evolutivo, os seres estão 
construindo suas vidas a partir dos aprendizados. Em todas 
as reencarnações o ser  construiu o que é hoje. Por isso 
é importante ser grato ao que se tem para ser melhor a 
cada dia. O pensamento de gratidão deve estar sempre 
concentrado no melhor. Por isso quem é grato se torna 
uma pessoa melhor, atrai o que há de melhor e recebe o 
que há de melhor.

Gratidão caminha lado a lado com fé. Aliás, a fé é um efeito 
da gratidão, da certeza de que somos tão amparados e 
ajudados todos os dias. Por isso, não é possível ter fé  sem 
ser grato. Quem é grato a Deus e a tudo o que Ele nos dá, 
tem fé, já que confia no poder de Deus. A fé se manifesta 
quando há gratidão, quando há reconhecimento do poder 
de Deus.

Se todos queremos tanto viver, é porque é bom. Então 
sejamos gratos! Na vida, fundamental agradecer mais e a 
reclamar menos.

Você tem absolutamente muito mais coisa a agradecer do 
que a desejar. Pense nisso antes de reclamar daquilo que 
ainda não tem e observe a infinidade de maravilhas que a 
vida te proporciona. Ser grato é reconhecer profundamente, 
é aprender todo dia, é crescer e enxergar que a vida é uma 
verdadeira benção de Deus. Gratidão sempre! 



Poema da Gratidão

Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás!

pelo ar, pelo pão, pela paz!

Muito obrigado, pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza.

Olhos que contemplam o céu cor de anil, e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil!

Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão 

e tropeçam na multidão, por eles eu oro e a Ti imploro comiseração, pois eu sei que depois dessa lida, 

numa outra vida, eles enxergarão!

Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus. 

Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, 

a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. 

Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar. 

A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais.

Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, 

pois eu sei, que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir!

Muito obrigado Senhor, pela minha voz! Mas também pela voz que canta, que ensina, que consola. 

Pela voz que com emoção, profere uma sentida oração! 

Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu Te quero rogar, pois eu sei que depois desta dor, 

no teu reino de amor, eles também cantarão!

Muito obrigado Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. 

Mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos. 

Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, mãos que numa noite fria, 

cuidam ou lavam louça numa pia. 

Mãos que à beira de uma sepultura, abraçam alguém com ternura, num momento de amargura.

Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio.

E meus pés que me levam a caminhar, sem reclamar.

Porque eu vejo na Terra amputados, deformados, aleijados...e eu posso bailar!

Por eles eu oro, e a Ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação,

eles também bailarão.

Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar! 

Pois é tão maravilhoso ter um lar... 

Não importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for! 

O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor! 

O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira...

De alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão!

Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, 

ou alguém para desabafar..., não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei.

Porque eu tenho a Ti! 

Então muito obrigado porque eu nasci!

E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós,

Muito obrigado Senhor!

Divaldo Franco - Amélia Rodrigues
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Entrevista

Cassio Branco
de Araújo

Médium, advogado aposentado que dedica-se à divulgação dos 

ensinamentos da Doutrina Espírita. Já proferiu mais de 700 palestras, 

com 65 temas diferentes, em mais de 150 casas espíritas de todo o 

País, além de ministrar cursos sobre a Doutrina Espírita e Educação Mediúnica. 

Coordena trabalho de Desobsessão na Fraternidade Espírita Auta de Souza. 

Em suas apresentações, Cássio Branco de Araújo aborda temas como prece, 

desencarne, perdão, suicídio, mediunidade, amor, relacionamentos, dentre 

vários outros temas.

Reencontro em Revista - Como começou sua história com 
a Doutrina Espírita?

Cássio Branco de Araújo - Como a grande maioria da 
população de São Paulo, nasci em berço católico, apesar de 
ser filho de pai católico e mãe espírita, porém, meus pais 
sempre nos deixaram, eu e meu irmão, livres para escolher 
o caminho religioso a trilhar. Já casado, eu e minha mulher 
perdemos nossa primeira filha, época em que fui procurar 
um padre para perguntar as razões daquilo ter ocorrido 
conosco; ainda muito jovens, acreditávamos não termos 
feito qualquer mal a ninguém. A resposta veio como uma 
faca no peito: “Isso só ocorreu por ser a vontade de Deus”.

RR - A partir disso, como foi o desenrolar dos seus estudos 
e aprofundamento dos seus conhecimentos?

CBA - Passei a me interessar muito mais por tudo aquilo 
que a Doutrina prega, estudando os conceitos básicos 
contidos em alguns dos seus livros. Conheci algumas casas 
espíritas, sem nunca ter me fixado em nenhuma. Em 2005, 
fui convidado a conhecer a casa onde estou até hoje. 
Alguns anos depois, quando a Júlia Nezu informou em cima 
da hora que não poderia fazer a palestra marcada, por ter 
sido seu carro roubado naquele dia, o companheiro que 
cuidava das palestras pediu que eu falasse sobre algum 
tema para a noite não ficar sem palestrante. Começou aí 
meu caminho como palestrante, hoje com mais de 700 
palestras em vários centros aqui da capital, no interior de 
São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
 
RR - Para o senhor, qual a importância dos ensinamentos 
que o espiritismo nos traz para o desenvolvimento da 
humanidade?
 

“Isso só ocorreu por ser a 
vontade de Deus”          



Entrevista - Cassio Branco de Araújo

CBA - O espiritismo nos ensina a procurar, em nossas 
passagens como encarnados, unicamente o nosso 
aprimoramento moral e espiritual. As oportunidades nos 
são oferecidas em nosso dia-a-dia, principalmente no 
seio de nossa família, em nosso ambiente de trabalho, 
com os nossos amigos e também naquelas horas em 
que passamos por momentos não muito agradáveis. 
Como temos uma certeza que não levamos nenhum 
bem material desta encarnação, carregando unicamente 
nossa evolução espiritual, procuramos a cada passagem 
acumular o máximo possível.

RR - Temas como reencarnação, evolução espiritual, 
causa e efeito, dentre outros, são trabalhados 
sistematicamente pela Doutrina. Qual a importância 
de evoluir com esses temas não apenas no nível do 
conhecimento, mas como verdadeiros norteadores da 
nossa vida diária?

CBA - Kardec, há pouco mais de 150 anos, afirmou que 
a partir daquela data estaríamos iniciando o processo de 
mudança de um planeta de expiação e provas para um 
chamado regeneração. Nós sabemos que nos primeiros 100 
anos pouco mudou; nos 50 seguintes já assistimos algumas 
modificações e, nos últimos, a mudança passou a ser 
muito mais notada. Basta, para isso, que se verifique como 
as crianças de hoje controlam os novos tablets, celulares, 
computadores e outras modernidades que os mais velhos, 
como eu, sentem muita dificuldade. As crianças índigo e 
cristal por aí já estão e elas certamente farão com que essa 
prometida mudança seja de fato acelerada.

RR - Comente sobre o momento atual por que passa o 

mundo (intolerâncias diversas, desrespeito a direitos 

humanos, miséria, corrupção, desigualdades) sob a ótica 

da Doutrina Espírita.

CBA - A corrupção, as intolerâncias e tudo aquilo que 

estamos assistindo em nossos dias serão corrigidos em 

algumas encarnações. Basta, para isso, que procuremos 

perceber o que vem ocorrendo com os desencarnes 

coletivos que estão se repetindo com uma intensidade 

muito grande em todo o nosso planeta, possibilitando que 

mais rapidamente novos espíritos, mais evoluídos, passem 

a encarnar neste nosso planeta.

RR - Diante do cenário atual, qual o papel do praticante 

da Doutrina no sentido de contribuir para um mundo 

mais justo, fraterno, tolerante e humano?

CBA - O espírita, note que digo “o espírita”, não aquele 

que só frequenta as Casas Espíritas, ou seja, aquele que 

procura seguir todos os ensinamentos do espiritismo, em 

muito poderão contribuir para essa mudança para um 

mundo melhor.

Basta que cada um de nós procure seguir aqueles dois 

únicos mandamentos que Cristo nos deixou: ‘Amar a Deus 

sobre todas as coisas e, ao teu próximo, como a ti mesmo’.

Fácil, não? 

06/05/2018
(DOMINGO)

8h30 às 13h30

Salvador - BA
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Palestra - Rosangela - Vá além dos seus medos

Palestra - Edgard Diniz - Desafios para vivência do evangelho

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

Módulo V - 1ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Jair Cusin - A dor, instrumento de renovação do ser

Módulo I - 1ª aula

Palestra - Paula Zamp - Musical

Módulo I - 1ª aula

Módulo Preparatório - 1ª aula

Módulo III - 1ª aula

Módulo Preparatório - 1ª aula

Palestra - Carmen Gomes - Tudo passa

Palestra - André Marouço - Como seguir Jesus

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

Módulo V - 2ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

Ativação Energética com Palestra - Lisa Rebouças - Sinais do tempo - A regeneração

Módulo I - 2ª aula

Palestra - Toninho - Lar, família e convivência

Módulo I - 2ª aula

Módulo Preparatório - 2ª aula

Módulo III - 2ª aula

Módulo Preparatório - 2ª aula

Palestra - Julieta - Evolução e libertação

Palestra - Sergio Lucci - Por que é dificil perdoar?

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 - Wagner Ideali - Mediunidade, essa desconhecida

Módulo I - 3ª aula

Palestra - Lucimara Gallicia - O poder de atrair o que você realmente deseja

Módulo I - 3ª aula

Módulo Preparatório - 3ª aula

Módulo III - 3ª aula

Módulo Preparatório - 3ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Como entender a ansiedade

Palestra - Julia Nezu - Evolução do princípio espiritual

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

Módulo V - 4ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

REUNIÃO DE DIRETORIA, CONSELHO E COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Gislaine Carli - A violência invisível

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Coord. Jonas Pinheiro - Trazer uma garrafa de Água Mineral 

Módulo I - 4ª aula

Palestra - Dra. Karla Arana - Saúde Emocional

Calendário

DIA HORA ATIVIDADE

MARÇ0 | 2018

continua...

01/Qui

02/Sex

03/Sab

05/Seg

06/Ter

07/Qua

08/Qui

09/Sex

10/Sab

12/Seg

13/Ter

14/Qua

15/Qui

16/Sex

17/Sab

19/Seg

20/Ter

21/Qua

22/Qui

23/Sex

24/Sab

25/Dom

26/Seg

27/Ter

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

10h00

20h00

20h30

12



DIA HORA ATIVIDADE

MARÇO | 2018

28/Qua

29/Qui

30/Sex

31/Sab

14h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

Módulo I - 4ª aula

Módulo Preparatório - 4ª aula

Módulo III - 4ª aula

Módulo Preparatório - 4ª aula

Palestra - Miguel Bove - Contigo mesmo

Palestra - Cássio Branco - Histórias de Chico Xavier 

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

Juiz 
de Direito 

do Tribunal de 
Justiça do Estado de 

Minas Gerais, expositor 
espírita no Brasil e exterior. 

Tradutor da obra “Novo 
Testamento”, editada no Brasil pela FEB 

(Federação Espírita Brasileira), que foi 
traduzida diretamente do Texto Crítico Grego, 

publicada pela UBS (United Bible Society). Autor dos 
livros “Parábolas de Jesus – Texto e Contexto”,

“ 7 minutos com Emmanuel”, além de inúmeras palestras 
disponibilizadas em DVD’s e nas mídias sociais.

Rua Dentista Barreto, 978
Vila Carrão - São Paulo
www.lardenice.com.br

Informações: Tel.: 11 2296-3462

28 DE ABRIL        SÁBADO        14 H

Apoio
LOCAL

HAROLDO

DUTRA D
IA

S

Promoção e realização

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL
Reencontro

PALESTRA

O SEGREDO
DA REFORMA
ÍNTIMA



Módulo I - 5ª aula

Palestra - Jair Cusin - O ter e o ser

Módulo I - 5ª aula

Módulo Preparatório - 5ª aula

Módulo III - 5ª aula

Módulo Preparatório - 5ª aula

Palestra - Carmen Gomes - O poder do silêncio 

Palestra - Wagner Ideali - Psicologia espírita segundo Joanna de Ângelis

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

Módulo V - 5ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Saia do caminho adverso do ódio

Módulo I - 6ª aula

Palestra - Gislaine Carli - Os desafios humanos

Módulo I - 6ª aula

Módulo Preparatório - 6ª aula

Módulo III - 6ª aula

Módulo Preparatório - 6ª aula

Palestra - Sergio Lucci - Pedi e obtereis, a ação das preces

Palestra - Valter Carillo - Reencarnação

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

Módulo V - 6ª aula

BAZAR DIA DAS MÃES

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

REUNIÃO DE DIRETORIA, CONSELHO E COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Evolução para o terceiro milênio

Módulo I - 7ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - Paulo, o maior divulgador de Jesus

Módulo I - 7ª aula

Módulo Preparatório - 7ª aula

Módulo III - 7ª aula

Módulo Preparatório - 7ª aula

Palestra - Julieta - Jornada ao autoconhecimento

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

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

Módulo V - 7ª aula

FERIADO - CASA FECHADA

Módulo I - 8ª aula

Palestra - Lucimara Gallicia - Torne-se uma pessoa nutritiva e não autopunitiva

Módulo I - 8ª aula

Módulo Preparatório - 8ª aula

Módulo III - 8ª aula

Módulo Preparatório - 8ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - As ilusões da vida

Palestra - Edson Sardano - Brasil, coração do mundo, Pátria do Evangelho 

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

Módulo V - 8ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Miguel Bove - Aprendendo a perdoar

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Coord. Jonas Pinheiro - Trazer uma garrafa de Água Mineral 

CASA FECHADA

Calendário

DIA HORA ATIVIDADE

ABRIL | 2018

02/Seg

03/Ter

04/Qua

05/Qui

06/Sex

07/Sab

09/Seg

10/Ter

11/Qua

12/Qui

13/Sex

14/Sab

16/Seg

17/Ter

18/Qua

19/Qui

20/Sex

21/Sab

23/Seg

24/Ter

25/Qua

26/Qui

27/Sex

28/Sab

29/Dom

30/Seg

20h00

20h30

14h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

9h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

20h30

14h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

14

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.





Joanna de Ângelis

Orientações Espirituais
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Glória de um dia
(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na tarde de 2 de junho de 2010 em Istambul, Turquia)

O imperador Justiniano fez-se cele-
brar na história da humanidade 

pelos seus feitos notáveis, seja na 
condição de militar honrado, seja na 
de administrador sábio.

Desde o berço que se encontrava 
assinalado para a grandeza, pois sua 
genitora era irmã de Justino, que se 
faria mais tarde Imperador do Ociden-
te e o nomearia, inicialmente, como 
Cônsul e, mais tarde, como General 
dos Exércitos, permitindo-o ser um 
cooperador nas complexas atividades 
governamentais, em razão da sua 
inteligência e da sua formação edu-
cativa, especialmente nas áreas da 
jurisprudência e da filosofia...

Antes dele, os imperadores do Orien-
te intentaram inutilmente dominar o 
Ocidente sem lograr qualquer êxito.

Pertinaz nos seus objetivos bélicos e 
confiante na fatalidade de seu desti-
no, não cessou de lutar para alcançar 
a culminância das suas ambições.

O seu amor ao Império Romano fez 
que o unificasse durante um largo pe-
ríodo, voltando, praticamente, a uni-
-lo, após a sua divisão no ano de 384 
por ocasião da decadência de Teodó-
sio I, que proporcionou duas capitais, 
uma para o ocidente, Roma, e outra 
para o oriente, Constantinopla.

Após a desencarnação de Justi-
no, tornou-se o governante único, e 
transformou Constantinopla na capital 

do Império, onde se instalou o po-
der temporal, ficando o espiritual em 
Roma, na pessoa do Papa.

Depois das vitórias de Belizário que 
recuperou, nas lutas intérminas, a 
grandeza de Roma, então decadente, 
o seu poder fez-se reconhecido em 
toda parte. 

Depois de consorciar-se com Teo-
dora, segundo alguns, uma atriz que 
concedia muitos favores por alto pre-
ço, mulher caprichosa e de grande 
inteligência, embelezou a cidade, tor-
nando-a digna de ser a mais bela de 
sua época, atraindo artistas e constru-
tores geniais, que a transformaram 
numa verdadeira joia, ampliando o 
poder da Igreja Romana, assim como 
o da Ortodoxa, com destaque para a 
segunda que ele desejava se tornasse 
a única, soberana e dominadora...

As divergências, no entanto, decor-
rentes das paixões humanas entre as 
duas igrejas, a de Roma e a oriental, 
culminou em uma multimilenária se-
paração, que as transformou em ini-
migas irreconciliáveis com as infelizes 
consequências de situações dessa 
natureza.

Considerado uma personalidade in-
comum pelos gestos de grandeza e 
de proteção ao Estado, a sua trajetória 
assinalou esse como sendo o período 
de maior prosperidade do Império no 
século VI...

O fastígio que então dominava o 
mundo oriental foi utilizado para 
manter a pompa no palácio grandio-
so onde eram decididas as questões 
do mundo sob sua governança, numa 
época de arbitrariedades do poder 
temporal, em que a vida humana era 
de insignificante valia.

Pode-se afirmar que foi um grande 
legislador, por entender que a preser-
vação do Estado depende demasiada-
mente das leis em que se estrutura, 
conseguindo harmonizar as antigas 
do código romano com o Cristianismo, 
tornando-as harmônicas, ambicionan-
do, sem dúvida, lograr a postura de 
que o Imperador era, de alguma for-
ma, o representante de Deus no mun-
do, conforme o papado mais tarde 
conseguiria, para maior degradação 
do pensamento de Jesus, adulterado 
pela organização político-religiosa em 
que se transformou o Cristianismo a 
partir do Edito de Milão de 13 de ju-
nho de 313, de infelizes consequên-
cias doutrinárias e espirituais...

Infelizmente, no fastígio do poder, 
apaixonado pela mulher exigente e 
astuta que também com ele gover-
nava, muitas vezes pretendendo in-
terferir nos ditames religiosos, após 
terrível incidente, conforme narrado 
por cronistas da época, assinalando 
que, revoltada pelo orgulho que de-
monstravam as antigas companhei-
ras de irregularidades morais, que a 



Joanna de Ângelis

apontavam como triunfadora, apesar 
do seu passado injurioso, teria man-
dado matá-las, a fim de silenciá-las, 
provocando em toda parte revolta e 
ressentimento...

Em razão de ser parte do Cristianis-
mo a reencarnação, comentava-se 
largamente que ele teria que voltar 
à Terra em situação calamitosa, a fim 
de resgatar o hediondo crime contra 
suas irmãs de bordel, o que a afligia.

Desencarnando por volta de 548, 
teria solicitado ao esposo angustia-
do que, na primeira oportunidade, 
tomasse providências para retirar da 
religião, conforme escrito por Oríge-
nes, na sua Doutrina dos Princípios, a 
nobre tese dos renascimentos corpo-
rais...

Tomado de profunda depressão, Jus-
tiniano convocou o II Concilio de Cons-
tantinopla em 552, contra o qual o 
papa se opôs, sendo persuadido pelas 
forças militares do Imperador e, dolo-
rosamente, num ardil bem elaborado, 
uma comissão do mesmo Conclave, 
condenou as Doutrinas de Orígenes 
como sendo heréticas, nelas embuti-
da a reencarnação...

O atrevimento humano não tem 
limites, porquanto o homem enso-
berbece-se de tal forma, que passa 
de submetido a Deus e a Suas Leis, 
a submetê-lo às suas paixões, gover-
nando da Terra em direção ao mundo 
espiritual.

Irrisão humana, filha espúria da sua 
ignorância e da sua prepotência.

Mesmo antes da morte de Teodora, 
por volta de 548, toda a glória do Im-
pério de Justiniano entrou em deca-
dência, em razão da peste que gras-
sou, dizimando centenas de milhares 
de vidas, enquanto, amargurado, sem 
o apoio da companheira sedutora, 
permaneceu no corpo por ainda uma 
quase vintena de anos.

Indubitavelmente, os seus feitos 
permaneceram grandiosos e ense-
jaram à antiga Bisâncio o prestígio 
que a manteria pelos séculos futuros, 
mesmo quando os Otomanos a toma-
ram, muito mais tarde e dela fizeram 
uma verdadeira pérola no Estreito 
de Bósforo, desdobrando-se nos dois 
continentes, o europeu e o asiático.

Quase quinze séculos depois, Is-
tambul exulta, atraindo o mundo ci-
vilizado para conhecer-lhe a história, 
os seus monumentos islâmicos e os 
antigos do Cristianismo, como a Igre-
ja de Santa Sofia (Haga Sofia: Divina 
Sabedora), que ele mandara erguer e 
tem resistido aos tempos e aos terre-
motos que, vez por outra, assolam o 
país, enquanto a sua glória de um dia, 
certamente que ficou muito distante, 
esfuma-se lentamente...

Nada obstante, a sua decisão alu-
cinada de retirar a reencarnação da 
cultura terrestre, resultou em inutili-
dade, porque a maioria das doutrinas 
orientais fundamenta os seus concei-
tos de justiça de Deus, de amor e de 
revolução, nas existências sucessivas, 
que Allan Kardec, o egrégio codifica-
dor do Espiritismo, transformou num 

dos nobres paradigmas da doutri-
na que ofereceu ao mundo e hoje é 
adotada por centenas de milhões de 
criaturas...

Da mesma forma, o poder tempo-
ral que desapareceu nas brumas do 
tempo, vem destruindo o espiritual 
pertencente às religiões que ele vita-
lizou, e não puderam resistir à força 
do progresso, que é lei da Natureza, 
embora a Igreja Ortodoxa o tenha 
elegido à condição de santo no seu 
hagiógrafo...

Ninguém, força humana alguma, 
poderá deter o progresso, e tudo se 
transforma com o tempo, sendo per-
manente somente o que procede do 
Pai Celestial.

É por essa, assim como por outras 
razões, que o Espiritismo marcha ao 
lado da Ciência, mas não se detém 
onde a mesma para, seguindo além... 
conforme declarou Allan Kardec com 
elevada sabedoria.

Na atualidade, apenas restam do 
esplendor do palácio de Justiniano 
alguns metros quadrados de ricos 
painéis em mosaicos deslumbrantes, 
porque o mais, o tempo, na sua vora-
gem destrutiva, tudo consumiu.

Num contraste incomum, o Mártir 
da Cruz, quanto mais passa o tem-
po, melhor penetra no cerne dos se-
res humanos e Sua voz doce e forte 
continua cantando as incomparáveis 
canções da imortalidade e do amor, 
arrebatando vidas do Seu reino... 

Vianna Carvalho



Por que participar das palestras

Eliane Provasi

Por dentro do Reencontro

Muitas casas espíritas adotam atualmente a palestra 

como parte integrante do tratamento espiritual, 

uma vez que esse recurso possui a finalidade de trabalhar 

o padrão mental, clareando valores, rompendo formas-

pensamento e preconceitos que trazemos no decorrer de 

nossa experiência, além de ampliar nossos conhecimentos 

em relação ao espiritismo e à forma de encararmos os 

desafios da nossa caminhada evolutiva.

O tratamento oferecido pelo Reencontro torna-se 

mais eficaz àqueles frequentadores que participam das 

palestras, pois na medida em que mantemos uma mente 

mais confiante e aberta à reforma íntima, estaremos 

transmitindo ondas vibracionais de mudança para o nosso 

corpo físico e, consequentemente, facilitando o processo 

de cura de desarmonias tanto de ordem física como 

emocional.

Por exemplo, é muito comum ao término de uma 

palestra pessoas virem agradecer e declararem que 

estavam precisando justamente daquele tema, daquela 

abordagem para decidirem algo em sua vida. Talvez essa 

falta de decisão estivesse aprisionando  sentimentos,  

gerando situações de medo, ansiedade que se refletem 

no campo físico (alarme para a doença). A partir do 

momento em que ela recebeu a informação, processou e 

agiu, se libertará desses sentimentos negativos e a saúde 

tende a se restabelecer. Em resumo é assim que funciona, 

a palestra é um recurso complementar ao tratamento 

realizado.

Precisamos alimentar nossa mente com informações 

positivas que auxiliem nesse processo de mudança de 

padrão mental e nos ajudem a enxergar a vida de maneira 

mais simples e verdadeira, retirando o véu das ilusões, 

das frustrações, dos medos e inseguranças, do ciúme 

exagerado, facilitando o autoconhecimento e a autocura.

Verifique em nossa revista o calendário de atividades 

e veja quantos temas interessantes poderão interferir 

positivamente em seu tratamento. O tratamento completo 

consiste em passes e palestras. Não falte nos dias 

marcados e traga sempre o cartão emitido pela Triagem.

Lembre-se: para um melhor resultado abra-se a uma 

autoanálise sincera e profunda de questões que precisam 

ser melhoradas ou reavaliadas em sua própria vida. Há 

muitas coisas que precisam apenas de uma clareza maior 

das ideias. Com certeza será muito importante ao seu 

processo interior. Pense nisso. Venha confiante, persista, 

não desista! Você nunca está só. 

Palestra é um recurso complementar ao tratamento e fundamental
no auxílio à sua reforma íntima e evolução

18



Onde eu me encontro

Socorro nos momentos mais difícieis

Roger Hayas

Domingos Parussulo frequenta o Reencontro há 

aproximadamente três anos. Ele chegou à casa 

com um diagnóstico de hepatite C, cirrose hepática e 

aproximadamente sete nódulos malignos no fígado.  

Além disso, estava com diabetes tipo 2, osteoartrose e 

um quadro de forte depressão.

De imediato ele passou pela TCI com o Jonas e foi 

encaminhado às salas azul e verde.

“Meu problema de saúde só seria resolvido, segundo os 

médicos, com um transplante de fígado”, conta.

Ele diz que começou o tratamento com muita fé e 

assiduidade, assistindo a todas as palestras possíveis. “Foi 

muito difícil no começo, mas não desanimei. Pedi muito 

a Deus e aos mentores espirituais que me conseguissem 

um doador do fígado, pois já estava na fila havia quatro 

anos”.

Durante todos esses anos de tratamento Domingos 

sofreu muito. Teve de passar por procedimentos invasivos, 

doloridos e arriscados, como quimioalcoolizações e 

quimioembulizações. “Não desanimei, até que surgiu uma 

oportunidade do transplante. Todo o tempo que passei 

por essa jornada, sempre me apoiei no meu tratamento 

em nossa querida casa de caridade Reencontro”.

Ele relata que em dois desses procedimentos passou 

por experiências fascinantes. A primeira delas foi durante 

a sexta quimioembulização. No final do procedimento 

é preciso retirar o catéter, coisa delicada e com grande 

risco de hemorragia, tanto interna, como externa, pois 

ele é colocado na artéria  localizada na virilha e vai até 

o fígado. Na retirada do catéter  o sagramento é normal 

até 5 a 10 min. Já se passavam 25 min. e não estancava 

o sangramento, o que já estava bastante preocupante. 

Pedi muito a Deus e aos irmãos das  correntes de Bezerra 

de Menezes que tanto me auxiliaram nos tratamentos da 

sala verde. E não foi em vão: no momento mais crucial, 

senti a presença dos irmãos do Plano Espiritual e, como 

na sala verde, estavam trabalhando com cristais. Ouvi 

claramente: ‘cauterize, cauterize’   e   senti calor na virilha.  

Cinco minutos depois o problema estava resolvido para 

grande alívio meu e dos médicos. A segunda experiência 

foi parecida, só que com maiores dimensões. Dois dias 

depois do tão esperado transplante, o mesmo problema 

de sangramento ainda mais grave. Não estancava e já 

fazia mais de 45 min. até que algo semelhante aconteceu. 

Os médicos do Plano Espiritual vieram mais uma vez ao 

meu auxílio, aplicando o mesmo processo de cauterização 

e me trazendo uma grande paz espiritual”.

“Só posso agradecer a Deus, a Bezerra de Menezes e aos 

queridos irmãos das correntes médicas da sala verde do 

Reencontro. Continuarei a frequentar esta casa e agradeço 

a oportunidade de relatar minha experiência”, finaliza. 
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Aconteceu

Megafeirão do Livro Espírita e Espiritualista
O Megafeirão do Livro Espírita e Espiritualista foi realizado nos dias 25 e 26 de novembro com mais de mil títulos, inclusive 
lançamentos, a preços especiais. Houve palestra e autógrafos com o autor Alexandre Caldini. O Reencontro agradece a 
todos que participaram. 

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

Encerramento do trabalho espiritual 
para voluntários
Em 18 de dezembro foi realizado o encerramento dos trabalhos 
de 2017 dos voluntários. A cerimônia fechada contou com uma 
palestra do presidente, Jonas Pinheiro, entrega simbólica de um 
pão (que representa fartura para que não fale comida no ano 
seguinte) e uma rosa branca com trigo. 

Encerramento dos cursos 
2017
No total 166 alunos concluíram os módulos do 
segundo semestre dos cursos do Reencontro. 
Desses, 22 passaram a atuar como estagiários 
voluntários. O Reencontro parabeniza a todos por 
mais essa etapa e deseja a todos muita luz! 



Aconteceu

Encerramento do Reecriar e Trabalho Infantil com visita do Papai Noel 
No dia 9 de dezembro, no encerramento dos trabalhos de 2017, as crianças assistidas do atendimento infantil tiveram 
uma manhã especial: elas receberam a visita do Papai Noel e puderam fazer seus pedidos pessoalmente ao bom velhinho, 
que acolheu a todos com muita alegria e carinho, encantando os pequenos e adultos. 

Bazar de Natal
No dia 9 de dezembro foi realizada mais uma edição do Bazar de Natal, com produtos carinhosamente produzidos pelas 
voluntárias do Grupo Amor e Boa Vontade. A renda obtida com as vendas foi destinada à manutenção da casa e às ações 
sociais apoiadas pelo Reencontro. A casa agradece a todos que prestigiaram a iniciativa.  
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Por que devemos agradecer? Qual o sentido da 
gratidão? Seria o sentimento de gratidão a força 

que nos conecta a Deus?

A gratidão é o sentimento que desencadeia o 
reconhecimento da necessidade da nossa reforma 
íntima, nossa mudança interior e nos proporciona uma 
posição de aceitação frente às dificuldades.

Porque a gratidão nos oferece uma pequena e 
substancial amostra do que é felicidade. Quando você 
sente gratidão você está concentrando sua atenção em 
Deus e nas bênçãos que Ele lhe nos presenteia.

Joanna de Ângelis, mentora do nosso querido Divaldo 
Franco, nos alerta que a “reclamação é perda de 
tempo”.

Somos espírito imortal encarnado e estamos na vida 
para aprender a desenvolver a disciplina, para aprender 
a exercer o controle do pensamento, amar, perdoar, 
trabalhar, realizar tudo que for bom para nossa evolução, 
mas sempre com um sentimento de gratidão. Nesse 
exercício vamos desenvolvendo harmonia íntima, paz e 
uma relação profunda com a espiritualidade superior e, 
portanto, com Deus.

Todos gostamos de viver, e por que será? Ora, porque 
viver é bom e assim precisamos ser gratos à vida que 
Deus nos presenteou. Se temos o costume de reclamar, 

vamos nos esforçar para evitar esse sentimento e 
mudar esse padrão mental. Vamos trocar a reclamação 
pela gratidão. 

Sejamos gratos, vamos agradecer a Deus por todas 
as coisas que Ele nos proporciona. Difícil agradecer nos 
momentos difíceis da vida, mas vamos lá, tá valendo a 
tentativa...

A gratidão vai gerar um aura de luz em torno da pessoa 
e, portanto, vai abrir portas, mostrar saídas, soluções 
e tudo mais para os conflitos internos e por que não 
também as dificuldades externas? Nos colocando numa 
posição de equilíbrio e paz interior.

A vida é um presente a todos nós por mais dolorosa 
que ela se apresente. Reclamar não vai resolver, mas 
a oração sempre conforta, acalma e nos apresenta, na 
medida que nos sintonizamos com a espiritualidade 
maior, possibilidades de correção e solução para os 
problemas e dificuldades. Por que não na oração pedir 
ao Céu que nos ajude e agradecer tudo que nos é 
proporcionado e que normalmente não percebemos?

Divaldo Franco pelo espírito de Amélia Rodrigues, nos 
mostra no belíssimo “Poema da gratidão” (leia na pág. 
9) como deveríamos sentir e viver a vida. Quando num 
momento magico ela diz: ...Mas se eu não tiver nem 
um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, 

A gratidão na visão espírita
“a dor é um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma 
entrevista com Deus.”
Emmanuel

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 

Reencontro

Texto inspirado mediunicamente
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um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar... 
não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei.

Porque eu tenho a Ti! ... 

Ela nos mostra nesse sublime poema todo o seu amor 
a Deus, nos presenteando de uma forma ímpar o seu 
agradecimento pela vida que esse Deus de amor lhe 
oferece.

Existe uma frase atribuída a William Shakespeare que 
diz: A gratidão é o único tesouro dos humildes. 

Podemos perceber que o sentimento de gratidão está 
sendo proferido em todos os recantos da vida, desde a 
natureza em suas profundas manifestações até os anjos 
nos seus cânticos a Deus.

A Doutrina Espírita nos ensina a ser gratos, pois a 
reencarnação, um ato de amor, é uma oportunidade 
que Deus nos oferece de recomeçar e, portanto, 
devemos agradecer esse retorno à existência terrena e 
suas infinitas possibilidades de nos reconstruir e crescer.

Os encontros, os supostos desencontros e por que não 
os reencontros são oportunidades que se apresentam 
para a nossa melhoria íntima, evolução e, portanto, 
mudanças em busca da sonhada felicidade, paz e 
equilíbrio.

Não nos esqueçamos o que nos ensina Jesus: Em tudo 
dai graças... 

Idealizando
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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


