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

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

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

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

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

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

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

A Direção

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

www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp

Queremos fazer uma revista cada vez melhor e 
desejamos que você nos ajude. Envie sua mensagem, 
comentário, sugestão de pauta ou crítica, pedido de 
anúncio para o e-mail revista@reencontro-sp.org.br
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EU QUERO UM MUNDO MELHOR

Para mim, meus pais, minha esposa, meu marido, meus filhos, irmãos 

e familiares, tolerância e paciência na convivência. Amar, sem sufocar. 

Um lar seguro e confortável, aconchegante e tempo para usufruir 

de tudo.

 

EU QUERO UM MUNDO MELHOR

Com menos impostos, remuneração justa, trabalho honesto, todos 

podendo crescer e progredir sem inveja ou ciúme, ou qualquer tipo de 

maledicência ou julgamentos injustos.

 

EU QUERO UM MUNDO MELHOR

Mas o que eu faço para isso? Onde deixei esquecidos nesta estrada 

da vida meus objetivos de reforma íntima? Quantas promessas de ano 

novo farei novamente e não terei a coragem de cumprir? 

E as oportunidades diárias, meu aprimoramento, meus estudos, minha 

paciência, a tolerância? Em qual gaveta esqueci a lista das prioridades 

de minha vida? Ah, a VIDA, passageira, curta, rápida, implacável...

Mas hoje é outro dia, vou começar de novo, renovar minha fé, minha 

coragem, minha esperança. Respirar fundo, encher o peito de Deus, 

olhar para o céu, meu lar.

É agora a hora, não tem segunda-feira, é hoje. AGORA!

EU QUERO UM MUNDO MELHOR – E ELE COMEÇA HOJE, COMIGO, AGORA.

Causa e efeito, ação e 
reação. Neste ano novo 
de muita emoção, passo 
a bola; agora é com 
vocês, neste jogo não 
há prorrogação. 
Este novo mundo não 
virá por decreto, por lei, 
ou imposição.

É uma escolha individual 
que fazemos a cada dia, a 
cada momento, num gesto 
fraterno, na caridade, na 
ação, na oração, naquele 
abraço carinhoso, 
numa gentileza.

A torcida da vida está a 
nosso favor. Hoje eu faço 
um mundo melhor, pois 
amanhã pode não dar 
mais tempo. 

Fiquem em PAZ, 
na Paz de Jesus.

Eu quero um
mundo melhor
Todos queremos, para poder viver em paz, 
com harmonia, prosperidade, saúde plena, educação, 
segurança, leis justas e com políticos honestos.



Eu e o Reencontro

Uma história de 
aprendizado, perseverança e fé 

Notas

Roger Hayas
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Campanha de
  arrecadação de
    material escolar

Encontro com

no Juventus
Divaldo Franco

O ano está iniciando e o Reencontro está promovendo 
mais uma campanha de arrecadação de material escolar 

em prol das crianças da Casa do Cristo Redentor 
(www.casadocristoredentor.org.br). 

 
Faça sua doação na Secretaria.

Colabore com esta importante 
ação social.

Em comemoração aos 
150 anos do Evangelho
Segundo o Espiritismo, 
a USE (União das Sociedades 
Espíritas do Estado de São Paulo),
com o apoio do Reencontro, 
promoverá uma palestra com
Divaldo Franco. O evento acontecerá 
no Clube Juventus no dia 9 de 
fevereiro, às 19h, com entrada 
franca (Rua Juventus, 690).

Mais informações pelo site:
www.usesp.org.br.
Participe!

Campanha 
social da Páscoa

RIFA DE PÁSCOA

A partir de fevereiro, 
o Reencontro dará início à 

campanha de arrecadação de 
Ovos de Páscoa. O objetivo 
da iniciativa é beneficiar as 

500 crianças da Casa do Cristo 
Redentor. Doe um ovo de 

chocolate de 120 gramas e 
contribua para tornar a Páscoa 

dessas crianças mais feliz. 

O Reencontro promoverá a partir de março mais
uma rifa de Páscoa, cuja arrecadação será revertida para as

obras sociais da casa. Cada cupom custará R$10,00 
e o sorteio será pela Loteria Federal do dia 16 de abril. 

Todos os prêmios 
acompanham um coelho 

de pelúcia. Participe!
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Se você deseja conhecer mais sobre a doutrina 
espírita, a hora é agora. Já estão abertas as inscrições 
para os cursos do Reencontro no 1º semestre. 
Veja abaixo os dias e horários das aulas.

Inscrições e outras informações podem ser obtidas na 
Secretaria. Não perca esta oportunidade!

Ampliando conhecimento

MÓDULO

MÓDULO I

MÓDULO II

MÓDULO III (tarde)

MÓDULO III (noite)

PREPARATÓRIO

DIA

2ª FEIRA

4ª FEIRA

4ª FEIRA

6ª FEIRA

4ª FEIRA

HORÁRIO

20h00

20h00

14h30

20h00

20h00

INÍCIO DURAÇÃO

10/03

12/03

12/03

14/03

12/03

16 aulas

16 aulas

16 aulas

16 aulas

8 aulas

Confira os prêmios:
1º Cesta com diversos itens de Páscoa

2º 1 Ovo de chocolate de 1 kg
3º 1 Ovo de chocolate de ½ kg

Bastante conhecido no Reencontro, Marcos de la Vega, 
hoje coordenador da Sala Mostarda da Ativação 
Energética, chegou ao Reencontro em busca de 

ajuda para o filho, Lucas, então com 3 anos de idade. “Ele 
teve um desenvolvimento normal até essa idade, quando 
começou a mudar de comportamento. Ele regrediu na fala, 
até parar completamente de falar e passou a chorar muito 
à noite sem motivo aparente”, conta. 

Nesse momento, Marcos sentiu a necessidade de buscar 
auxílio espiritual, em paralelo ao acompanhamento dos 
médicos. Conversando com uma vizinha espírita, ela o 
indicou o tratamento infantil do Reencontro.

“Comecei a trazer o Lucas no Reencontro 
no início de 1999 aos sábados pela 

manhã e depois também as quintas à noite, no trabalho 
da UTI. Eu me identifiquei rapidamente com a casa. O que 
chamou minha atenção foi a receptividade e dedicação 
dos voluntários e o auxílio oferecido sem solicitar nada em 
troca. No mesmo ano iniciei os cursos e em 2000, tornei-
me voluntário trabalhando na Ativação Energética, aos 
sábados à tarde”. 

Marcos também passou por alguns tratamentos específicos 
e diz acreditar que o maior auxílio que o Reencontro 
proporcionou foi o entendimento de que esta vida é 
passageira, que todas as coisas estão no seu devido 
lugar e têm um sentido; e que um dia iremos entender e 
agradecer pelos nossos desafios atuais. “Um dos desafios 
que tenho é ajudar o Lucas, que completou 18 anos e 

tem o diagnóstico de autismo. Diariamente eu o 
ajudo a tomar banho, escovar os dentes e a trocar 

de roupa. E ele me ensina a ter paciência, 
perseverança, fé, otimismo e humildade. 
E ainda a respeitar as diferenças e a dar 
valor às coisas mais simples, as que tocam 
o coração. E me ensina também a fazer 
as coisas da melhor forma possível, sem 
esperar nada em troca”.

Lucas continua frequentando o tratamento 
aos sábados de manhã, quando, além do 

tratamento espiritual, ele recebe muito amor 
e carinho dos voluntários da casa. Marcos se diz 
grato ao Reencontro por oferecer a ele muitas 

oportunidades para o desenvolvimento espiritual. 
“Sou muito agradecido por ter a chance de ser seu pai. 

O Lucas não é apenas meu filho. Ele é também 
 o meu mestre”.              



Um novo ano se inicia e, com 
ele, uma nova energia no ar. 
A passagem do ano é uma 

festa cultural celebrada no mundo 
todo, quando as pessoas se con-
fraternizam em jantares, reuniões 
familiares, ceias, queima de fogos, 
listas de metas, desejos e algumas 
simpatias para se alcançar a tão so-
nhada felicidade. Ao mesmo tempo, 
é um período em que se desperta a 
alegria, o amor, as promessas de no-
vas conquistas.

Mas lá no fundo, você tem claro o 
que deseja para este ano que está 
começando? Essa pergunta é comum 
entre as pessoas, que também se 
questionam: será que serei mais fe-
liz? O Ano Novo para alguns é ape-
nas a passagem de dezembro para 
janeiro, sem maiores perspectivas; 
para outros, a realização de desejos 
que ainda não se concretizaram e, 
nesse caso, depositam muitas ex-
pectativas no ano que se inicia.

A realidade é que a passagem do 
ano representa uma egrégora de 
energias positivas, em que as pesso-
as reativam a fé, a alegria. E quando 
se conectam a esse sentimento cole-
tivo, soma-se a essa energia a von-
tade de renovação. 

As pessoas pedem por saúde, re-
alizações pessoais, profissionais, 
materiais e felicidade. Mas não po-
demos nos esquecer de outros ensi-
namentos tão fundamentais à nossa 

trajetória terrena. Por isso, este é 
um momento em que cada um deve 
aproveitar essa soma de energias 
para se ligar de forma mais inten-
sa à espiritualidade, aos seus ensi-
namentos de fé e de conduta. Mais 
do que isso, é a oportunidade para 
exercer plenamente e, na prática, o 
que a Doutrina Espírita nos ensina 
como a caridade, a doação, a tole-
rância, o perdão, o respeito, o amor 
incondicional e a fé. 

E, para isso, é preciso realizar uma 
profunda reforma íntima, mergu-
lhando dentro de si, praticando o au-
toconhecimento de forma gradativa 
e contínua, refletindo se realmente 
estamos exercendo os ensinamentos 
da doutrina, reavaliando nossos va-
lores, atitudes e postura, sobretudo 
o quanto nos doamos para o mundo 
e para as pessoas que necessitam. 

Ou seja, é importante que faça-
mos para nós mesmos uma per-
gunta: será que tudo aquilo que 
aprendemos e temos como desafio 
nesta existência, como a ligação 
mais próxima com a espiritualidade 
e o desapego material, de fato, está 
sendo colocado em prática em prol 
do nosso processo de evolução es-
piritual? Essa é uma pergunta muito 
importante e que deve ser avaliada 
com muita honestidade, pois so-
mente assim teremos condições de 
entender se estamos caminhando 
em linha com que o mestre Jesus e a 
espiritualidade esperam de nós. 

É claro que a mudança interior, a 
vontade de fazer e acontecer, não 
precisam de hora marcada, de tem-
po estipulado. A hora é agora e o 
momento é o hoje. Novo é o novo 
dia que se inicia, quando podemos 
agradecer ao universo a oportunida-
de de despertar e viver, fazendo de 
nossa vida terrena uma experiência 
contínua de aprendizado e cresci-
mento. Olhar a benção da natureza 
e aí enxergar a vida, a verdadeira 
felicidade, o desejo de ser a cada dia 
uma pessoa melhor, em constante 
evolução.

Vamos comemorar esse novo ano 
com o coração cheio de amor e grati-
dão, pedindo aos mentores espiritu-
ais que nos orientem e nos iluminem 
em nossa caminhada, acendendo a 
chama da fé em nossa mente e a luz 
crística em nosso coração, para que 
possamos amar os nossos irmãos 
como amamos a nós mesmos, como 
Jesus nos ensinou.

Vamos fazer de 2014 a abertura 
de um grande portal iluminado que 
se abre à nossa frente nos indicando 
que a vida vale muito ser vivida e 
que a alegria, o amor e a caridade 
podem ser praticados em qualquer 
época do ano e renovados em nós a 
cada dia deste ano.

Vamos comemorar e agradecer 
infinitamente todos os dias do novo 
ano e fazer dele um período de bên-
çãos, realizações e fé!

O novo ano e a importância
da reforma íntima

Roger Hayas e Eliane Provasi

Capa
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A passagem do ano representa uma egrégora de energias 
positivas, em que as pessoas reativam a fé, a alegria. 

E quando se conectam a esse sentimento coletivo, 
soma-se a essa energia a vontade de renovação.



Localizada no bairro de Itaquera, a Casa do Cristo foi 

fundada em 1956 pelo casal Srª. Matilde Rocha Barros e Dr. 

Nelson Lobo de Barros. Com uma área de sete alqueires, 

é uma pequena cidade, com ruas asfaltadas, rede elétrica 

e de esgotos, água encanada, reservatório de água, com 

belo bosque, horta e pomar. 

Uma pequena cidade voltada a quem precisa
Roger Hayas

CCA – Centro para Crianças e Adolescentes - Espaço de 

desenvolvimento de ações socioeducativas com crianças 

e adolescentes que buscam assegurar o fortalecimento 

dos vínculos familiares e o convívio grupal, comunitário e 

social. São atendidas 66 crianças e adolescentes de seis a 

14 anos e 11 meses, com duas refeições por turno. 

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e 

Adolescentes (SAICA) – Vovô Nelson, Vovó Matilde e 

Vovó Cecília - Em três locais diferentes, são atendidas 66 

crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idades 

entre zero e 17 anos, 11 meses e 29 dias. O serviço funciona 

por 24h e oferece acolhimento, cuidado e espaço de 

desenvolvimento para grupos de crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social.

Capacitação Inicial e Continuada para o Trabalho - Curso 

de Elétrica Residencial e “CAD” Curso de Desenho Assistido 

por Computador.

Casa do Cristo Redentor
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Casa do Cristo Redentor
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Para doações diversas ou sanar dúvidas,
entre em contato ou faça-nos uma visita:

www.casadocristoredentor.org.br
Para doações em dinheiro:

E-mail: adm@casadocristoredentor.org.br
Fones: (11) 2521-6211 | 2521-2626 | 2521-6217
Localização: Rua Agrimensor Sugaya, 986 - Itaquera - São Paulo - SP

Bradesco  Ag. 0101-5  Conta 130.972-2
Caixa Econômica Federal  Ag. 2873  Op. 003  Conta 167-5 

Uma estrutura enorme, que atende a centenas de pessoas todos os dias em projetos de inclusão 
social, educação, saúde, acolhimento e capacitação. Essa é a Casa do Cristo Redentor, entidade 
apoiada pelo Reencontro que atua ainda no atendimento de mais duas creches, três SAICAS 

(Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes) e duas repúblicas para jovens, 
localizados fora desse espaço

Para manter essa estrutura, a casa conta com uma 

equipe de voluntários para atividades de lazer, horta, 

contação de histórias e recreação; médicos, dentistas, 

cabeleireiros, advogados, engenheiros, administradores, 

nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas, dentre outros, 

no desenvolvimento de diversos projetos:

Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com 

Deficiência I – PROJETO CRIANDO ASAS - Atendimento 

a 66 crianças de zero a seis anos e suas famílias, com o 

objetivo psicossocial centrando o lúdico, com atendimento 

especializado.

Centro de Educação Infantil - Trabalha o desenvolvimento 

psicopedagógico, buscando o desenvolvimento global da 

criança. Em três locais diferentes, CEI Cristo Redentor, 

Casa do Cristo II e Casa do Cristo III, atendem a mais de 

400 crianças com idades entre zero e três anos, com cinco 

refeições diárias. 

Atendimento a 200 famílias da região que vivem em 
situação de risco - Reunião mensal com palestras sobre 

noções de higiene, alimentação, saúde, planejamento 

familiar e doação de cesta básica de alimentos e roupas. 

República Jovem - Oferece apoio e moradia a grupos de 

jovens em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 

social. A Casa do Cristo conta com uma República Jovem 

feminina e outra masculina.

Telecentro Comunitário - Cursos de informática a crianças, 

adolescentes e a comunidade local. 

Outros projetos realizados pela Casa do Cristo são o Portas 
para o Futuro, Quadra Poliesportiva, Teatro Nelson 
Lobo de Barros, Grupo de Escoteiros Nelson Lobo, 
Biblioteca, Centro de Reciclagem e Sala de Música. Toda 

a grandiosidade desse amplo trabalho social só é possível 

graças ao empenho e dedicação de cada voluntário, bem 

como às doações de parceiros e amigos.

1 Portaria Principal

2 Portaria de Acesso à Fraternidade

3 Centro para Crianças e Adolescentes

4 Telecentro

5 Sala Chico Xavier

6 Ateliê Feito à Mão

7 Administração

8 Refeitório Central

9 Projeto Semear / Quadra

10 Feito à Mão

11 Encontro da Melhor Idade

12 Bazar Esperança CCR

13 Espaço do Voluntário

14 Refeitório CEI Cristo Redentor

15 Cursos Profissionalizantes

16 Projeto Criando Asas

17 Centrinho

18 Sala de Música

19 Grupo de Escoteiros Nelson Lobo

20 Teatro Nelson Lobo de Barros

21 BiblioCristo / Biblioteca

22 Bosque da Reflexão

23 CEI Cristo Redentor

24 CCR Recicla

25 Fraternidade Cristo Redentor

26 Costura

27 Lazer

28 Sala Nina Arueira
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Entrevista

Toninho

Reencontro em Revista - De que forma a Doutrina 
Espírita norteia o que você realiza?
Toninho - A Doutrina Espírita tem me norteado condutas 

e escolhas no esforço de melhorar a mim mesmo. 

A sociedade prioriza a busca pelo ter. As famílias, em sua 

maioria, se voltam a oferecer “coisas”. Preocupam-se 

com moradia, escola, melhor vestimenta, cultura, mas 

deixam de lado o conhecimento espiritual.  Esquecemos 

que estamos em um corpo em busca do crescimento 

espiritual. Não se busca o despertar da consciência 

como SER eterno. Muitos aguardam que a criança cresça 

e possa ela mesma escolher seu caminho, sua trajetória 

na direção da fé. Grande equívoco, pois deixamos um 

vazio que poderá ser preenchido de forma errada. 

Na Casa do Cristo, com a Doutrina Espírita, analisamos 

que todos os ensinos trazidos por Jesus são atualíssimos. 

Hoje são reforçados por cientistas, médicos, técnicos, 

estudiosos, assinalando o quanto de bem traz a vivência 

dos ensinos de Jesus. Procuramos trabalhar com 

valores morais e éticos em um clima de humanidade. 

Os conceitos espíritas ampliam a concepção de ética, 

respeitando as diferenças e buscando extrair o melhor 

de cada um.

RR - Qual a sensação de saber que tantas crianças são 
beneficiadas pelo trabalho da Casa do Cristo?
Toninho - Sinto como se bebesse água do oceano. 

Quanto mais se sorve, mais se tem sede, pois a cada dia 

tenho ânsia de vê-las aproveitando as oportunidades 

para crescer, para que se tornem homens de bem. 

Antonio Carlos Laferreira, ou simplesmente Toninho, tem uma vida de dedicação à Doutrina 
Espírita e a proporcionar melhores condições de vida a centenas de crianças. Enfermeiro com 
especialização em Administração Hospitalar, Saúde Pública, Medicina Tradicional Chinesa e 

Nefrologia, Toninho foi educado em ambiente de reflexões sobre o Espiritismo, com forte lição de 
sua mãe, estudando Kardec nas obras básicas. À frente da Casa do Cristo Redentor, sua trajetória 
de vida é digna de admiração. Desde os 17 anos, quando conheceu a Srª. Matilde Rocha Barros e o 
Dr. Nelson Lobo de Barros, da Fraternidade Cristo Redentor, casal que entregou a vida ao bem e à 
doação, passou a se dedicar às crianças. Com o passar dos anos esse envolvimento só cresceu. Hoje, 
o casal já é desencarnado, mas o ideal e os valores morais de fraternidade e respeito continuam no 
trabalho que é transmitido às 700 crianças e adolescentes da Casa do Cristo e às 200 famílias que são 
assistidas. “Os desafios são enormes, mas a força é proporcional a eles”. Acompanhe a entrevista.

A alma pede ação

Antonio Carlos Laferreira

Roger Hayas

RR - Muitas pessoas se sentem chamadas a 
desenvolver ou colaborar com alguma iniciativa em 
prol de quem necessita, mas não conseguem colocar 
em prática por acharem que é um trabalho muito 
difícil. Com sua experiência de vida e doação, o que 
você pode dizer a essas pessoas?
Toninho - Todo trabalho é em conjunto, em grupo. 

Ninguém caminha só. Como exemplo, a Casa do Cristo 

e o Reencontro são duas mãos que se apoiam. Como 

disse, a responsabilidade é imensa, mas a alma pede 

ação. É preciso concretizar. Acredito no SER, todos detêm 

algo bom aguardando para expandir essas qualidades 

e a maneira como isso se dá é por meio da vivência. 

O movimentar de corações é nossa vontade. Certa 

vez, ouvi de um espírito: “Em cabeça vazia o diabo faz 

crochê.” Tenho para mim que há uma lei na vida: “Quem 

mais pode, oferece a quem menos tem.” É a grande 

lição que Kardec nos orienta: “Fora da caridade não há 

salvação.” Precisamos do outro para nos conhecer mais 

e melhor. Quer ter saúde, paz e bem? Então tire férias 

de você mesmo, busque o outro, vá na direção da 

dor alheia, faça o seu melhor. Busque a simplicidade. 

Muitos se matam porque não têm um ombro amigo 

ou quem lhes ouça com respeito ou lhes dê um sorriso 

e lhes diga baixinho: “você pode, confia! Lembre-se 

de Jesus.” Quantas vezes adentro a Casa do Cristo 

ou a Fraternidade desesperançado e após as tarefas 

sinto-me refeito, confiante, suave, alegre, esperançoso. 

É a bênção da ação, do trabalho, de sermos úteis. 

Inicia! Dê seu melhor! Faça o que sabe fazer. Depois, 

vá preparar-se para entregar-se especialista. Saiba 

que sua felicidade é construção diária, portanto, dê o 

primeiro passo.

Entrevista

Ao mesmo tempo, um tanto de melancolia, pois muito 

se precisa realizar. O dia passa com a sensação de 

que pouco realizamos. Por mais que se realize ainda 

pedem-se mais mãos.

RR - Como se sente quando esse período de 
permanência das crianças termina?
Toninho - Hoje as crianças de nossos serviços de 

acolhimento (abrigos) permanecem por menor 

tempo sob nossos cuidados. Há um processo de 

encaminhamento e acompanhamento um tanto mais 

acelerado. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) 

prioriza rapidez nos processos de colocação em lares 

substitutos. Toda partida segue com nossas vibrações: 

“Vá e seja feliz.” Nos esforçarmos a semear a boa 

semente, num exemplo de respeito e dignidade, 

acreditando que florescerá.

RR - Estar à frente de um trabalho tão relevante traz 
uma série de responsabilidades e desafios. De que 
forma você vence essas barreiras?
Toninho - As dificuldades são imensas. Me faz recordar 

o Dr. Nelson Lobo de Barros (fundador da Casa do 

Cristo), que dizia que temos a cada dia o enfrentamento 

de jacarés. Ele descrevia a figura do bicho: imenso, sua 

boca enorme, seus dentes fortes, o olhar fixo a nos 

perseguir. Na moral de sua fala, ele dizia que todos 

temos obstáculos, mas o esforço pelo melhor e com 

auxílio de Jesus e dos benfeitores haveríamos de tudo 

superar. Realmente as responsabilidades são muitas. 

O tempo é escasso, pois dependo de meu trabalho 

profissional, que me ocupa por todo o dia. Acabo por 

sacrificar a equipe técnica da Casa do Cristo.



Calendário

01/Sab

02/Dom

04/Ter

06/Qui

07/Sex

08/Sab

09/Dom

11/Ter

13/Qui

14/Sex

15/Sab

18/Ter

20/Qui

21/Sex

22/Sab

25/Ter

27/Qui

28/Sex

17h00

10h00

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

19h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

Ativação Energética com Palestra - Dr. Marcos Fernandes - Animais de estimação, uma nova visão!

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral

Palestra - Gislaine Carli - Compaixão

Palestra - Eliane - Pai Nosso

Palestra - Miguel - Palavras e atitudes

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Ativação Energética com Palestra - William Sanches - Sem medo da tempestade

PALESTRA - DIVALDO PEREIRA FRANCO - CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS 

Palestra - Carmem - Pra que tudo isso?

Palestra - Sueli Fiuza - O Poder da Fé

Palestra - Valcapelli - Esvaziamento emocional  (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

REUNIÃO CONSELHO, DIRETORIA E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Espiritismo em nossas vidas

Palestra - Lucimara Gallicia -Sonho sem uma ação é simplesmente um sonho...  (retirar convite na secretaria)

Palestra - Julieta - Libertação dos Fardos Inúteis

Palestra - Jair Cusin - Transformação pelo amor

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

Ativação Energética com Palestra - Geisa - Força Espiritual

Palestra - Jonas - Tema Livre

Palestra - Gisleine Quintaneiro - Resignação

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais  (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

DIA HORA ATIVIDADE

ATIVIDADES DE JANEIRO | 2014

13/Seg

14/Ter

16/Qui

17/Sex

18/Sab

21/Ter

23/Qui

24/Sex

25/Sab

28/Ter

30/Qui

31/Sex

19h30

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

Reinício para Voluntários - ABERTURA ESPIRITUAL

Palestra - Carmem - Tudo passa...

Palestra - Gisleine Quintaneiro - Em busca da paz e equilibrio

Palestra - Miguel - Aparências

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Ativação Energética com Palestra - Jair Cusin - Separação momentânea dos entes queridos

Palestra - Paula Zamp - Entrando no mundo de regeneração - recepcionado por Jesus

Palestra - Julieta - Superando Medos - Conquistando Segurança

Palestra - William Sanches - O que muda uma vida são atitudes e não o calendário

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Começar de novo

Palestra - Wagner Ideali - Mediunidade e evolução

Palestra - Lisa Rebouças - Transição Planetária

Palestra - Lucimara Gallicia - Usando as palavras a seu favor  (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

DIA HORA ATIVIDADE

ATIVIDADES DE FEVEREIRO | 2014



NOME OU RAZÃO SOCIAL:

CPF ou CNPJ:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

E-MAIL:

FONE RESIDENCIAL:

CONTRIBUIÇÃO:

VALOR:

MENSAL TRIMESTRAL

PESSOA FÍSICA

FICHA DE ASSOCIAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

Nº

SEMESTRAL ANUAL

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

SECRETARIA
Dinheiro / Cheque
Débito / Crédito

DEPÓSITO
BANCÁRIO

DÉBITO
AUTOMÁTICOPAGAMENTO:

Data Assinatura

CEP:

ESTADO:

CELULAR:

FONE COMERCIAL:

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

Por trás de toda instituição há um ideal que a faz nascer, crescer e alcançar objetivos 
maiores. A transformação de recursos em solidariedade, benevolência, paz interior, 
maior autoestima e elevação espiritual contribui para que as pessoas se tornem seres 
humanos preparados para dar mais qualidade ao nosso mundo pela prática do amor. 
Aliás, o AMOR é o nosso principal recurso e o nosso melhor resultado.

Venha fazer parte desse grupo

CASO DESEJE CONTRIBUIR DE FORMA REGULAR, PREENCHA A FICHA ABAIXO, CORTE E ENTREGUE NA SECRETARIA DO REENCONTRO.

E para tornar real esse objetivo, o 
Reencontro necessita de parceiros 
para manter e ampliar suas atividades, 
bem como os projetos sociais que 
apoia, como a Casa do Cristo Redentor 
e a Mansão do Caminho. 

Você pode assumir um papel 
importante na manutenção desses 
trabalhos. Venha fazer parte do nosso 
quadro de associados e contribua para 
o Reencontro ajudar a quem precisa.  

Necessitamos também do apoio de 
empresas, para as quais oferecemos 
espaço nesta revista, bem como nos 
eventos que promovemos, como a 
Festa Junina, por exemplo.

Associe-se ao Reencontro e nos ajude nessa jornada. 
Contamos com você. Procure a secretaria e obtenha todas as informações.

Calendário
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ATIVIDADES DE MARÇO | 2014

01/Sab

03/Seg

04/Ter

05/Qua

06/Qui

06/Qui

07/Sex

08/Sab

08/Sab

10/Seg

11/Ter

12/Qua

12/Qua

12/Qua

13/Qui

13/Qui

14/Sex

14/Sex

15/Sab

15/Sab

15/Sab

17/Seg

18/Ter

19/Qua

19/Qua

19/Qua

20/Qui

20/Qui

21/Sex

21/Sex

22/Sab

22/Sab

24/Seg

25/Ter

26/Qua

26/Qua

26/Qua

27/Qui

27/Qui

28/Sex

28/Sex

29/Sab

29/Sab

30/Dom

31/Seg

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

20h00

CASA FECHADA

CASA FECHADA

CASA FECHADA

CASA FECHADA

Palestra - Julieta - Combatendo as Ansiedades

Palestra - Jair Cusin - Conflitos em família

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

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

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - A verdade de cada um

Módulo I - 1ª aula

Palestra - Gislaine Carli - Ação e Reação

Módulo III - 1ª aula (tarde)

Módulo II - 1ª aula

Módulo Preparatório - 1ª aula

Palestra - Gisleine Quintaneiro - Auto perdão

Palestra - Manolo Quesada - JESUS: modelo e guia para a humanidade (retirar convite na Secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 1ª aula

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Reencarnação: Expiação ou oportunidade?

Módulo I - 2ª aula

Palestra - Carmem - Medo

Módulo III - 2ª aula (tarde)

Módulo II - 2ª aula

Módulo Preparatório - 2ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - A Lei do Amor

Palestra - William Sanches - “A coragem de transformar” (retirar convite na Secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 2ª aula

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

Ativação Energética com Palestra  - Geisa  -  Paz Mental

Módulo I - 3ª aula

Palestra - Lucimara Gallicia - “O Segredo da Meditação” (retirar convite na secretaria)

Módulo III - 3ª aula (tarde)

Módulo II - 3ª aula

Módulo Preparatório - 3ª aula

Palestra - Julieta - Superando Mágoas e Culpas

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Módulo III - 3ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Eliane - Amor inteligente

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral

Módulo I - 4ª aula

DIA HORA ATIVIDADE



Onde eu me encontro

A descoberta de um câncer no 
seio direito e o abalo emocional 
gerado pela doença foram as razões 
que motivaram Fernanda Mendes 
a conhecer o Reencontro. Ela foi 
trazida à casa por intermédio das 
irmãs e amigos. “Tinha receio de ir 
ao Reencontro, pois tenho medo 
do sobrenatural e imaginava que 
iria lidar diretamente com espíritos 
e incorporações. Minha ignorância 
me afastava de frequentar o 
Reencontro”, conta. 

De início, Fernanda tomava 
passes a fim de estruturar o lado 
emocional e espiritual, abalados com 
a avalanche de informações novas 
como tratamento quimioterápico, 
internação, bem como com os efeitos 
colaterais gerados pela medicação 
como queda de cabelo, enjoos, 
cansaço, perda de apetite e de 
ânimo, baixa autoestima.

Em setembro desse ano, Fernanda 
passou pela triagem e a indicação foi 
para os tratamentos das salas Azul e 
Verde. Ela também passou por uma 
sessão com o Jonas no TCI. “O Jonas 
me atendeu com muito carinho e me 
ajudou a colocar minhas ideias no 
lugar. Ele é com certeza uma pessoa 
muito abençoada que me trouxe 
muita paz e força para continuar 
lutando pela cura”, diz.

Fernanda conta que tem feito 
diversos exames e o tumor 
praticamente sumiu, reduzindo seu 
tamanho de seis centímetros para 
um centímetro, com apenas quatro 
sessões de quimioterapia. “Estou 
muito  contente com o progresso 
junto aos tratamentos. Ainda 
terei de fazer mais 12 sessões de 
quimioterapia, agora semanais, por 
segurança, a fim de me resguardar 
para que o câncer não volte. E após 

essas sessões o médico avaliará 
meus exames novamente e me 
encaminhará para cirurgia do nódulo 
no seio e para retirada de um 
linfonodo na axila direita”. 

Além de frequentar o Reencontro 
regularmente, Fernanda sempre 
leva um amigo ou parente para 
acompanhá-la às palestras e 
passes. “O  Reencontro me ajudou 
a fazer novos amigos, assim como 
me aproximar dos velhos amigos 
e parentes. Agradeço a todos os 
trabalhadores e, em especial, à 
Lisa, à Rita e ao Jonas que fizeram 
toda a diferença no meu processo 
de recuperação e tratamento. Vou 
continuar frequentando a casa 
e tenho interesse em ajudar a 
instituição no que estiver ao meu 
alcance e também em aprender mais 
sobre o Espiritismo”. 

Novos amigos e 
força para lutar

“Minha ignorância me afastava 
de frequentar o Reencontro”

Roger Hayas



Por dentro do Reencontro

Entender a vida a partir da visão espírita e suas relações 
com o cotidiano, compreender os fenômenos mediúnicos, 
conhecer melhor o que é a reencarnação e suas implicações 
na vida de cada um, mergulhar dentro de si e iniciar o 
tão importante processo de reforma íntima. Esses e outros 
tantos assuntos fazem parte do universo das pessoas e são 
motivo de muitas dúvidas e curiosidade. 

 Por esse motivo, o Reencontro mantém cursos regulares 
com o objetivo de propagar a Doutrina Espírita em seus 
aspectos básicos, bem como num estudo profundo da 
mediunidade e a sua prática. 

“Kardec nos orienta que estudar é a melhor forma de 
nos conhecermos, de enxergar nossa existência dentro do 
foco espírita, entender o que acontece à nossa volta e os 
fenômenos que, para muitos, fazem parte do sobrenatural, 
mas na verdade são uma característica humana”, explica 
Wagner Ideali, da Diretoria de Cursos do Reencontro. 

Os cursos estão estruturados em quatro módulos 
distintos, mas profundamente interligados.

O caminho para 
conhecer a 
doutrina espírita

Reencontro promove cursos 
regulares que transmitem 
conhecimentos primordiais para 
entender a visão espírita e seus 
ensinamentos

Roger Hayas
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Módulo I: Tem como objetivo ser uma porta de entrada 
a esse mundo novo que a espiritualidade oferece. Os 
alunos conhecem as bases da doutrina espírita, suas 
características, entendem melhor JESUS e a sua missão na 
Terra. Está baseado no Evangelho Segundo o Espiritismo 
e também serve para esclarecer dúvidas mais frequentes 
sobre Doutrina dos Espíritos. Tem duração de quatro meses 
ou dezesseis aulas.

Módulo II: Apresenta um estudo mais profundo do que é 
mediunidade no seu aspecto físico ou inteligente. Ajuda 
a entender as relações interpessoais que a mediunidade 
afeta. Estuda as características, bem como o comportamento 

Márcio Ribeiro 
Aluno Módulo I

Suellen Burguez 
Aluna Módulo II

“O Módulo I me ajudou com os primeiros 
passos para uma grande reforma íntima”.

“As aulas são uma oportunidade 
de autoconhecimento”.

Por dentro do Reencontro

Silvana C. Giatti
Aluna Módulo II

Marcia Andrea Leite
Aluna Módulo Preparatório

Nirlei Zimmermann
Aluna Módulo III

Alexandre M. Medeiros
Aluno Módulo III

“O efeito das aulas trouxe-me maior 
condição de equilíbrio e discernimento em 
relação aos meus problemas do dia a dia”.

“Nos cursos voltei à busca 
de um maior entendimento 
do espiritismo, o estudo 
contínuo e a importância 
da reforma íntima”. 

“Foi com os cursos nesta 
casa maravilhosa que a 
luz acendeu e brilhou”.

“O curso nos permite 
compreender como o 
estudo e a caridade 
podem conduzir à 
felicidade e à paz”. 

do médium com os pontos básicos explicados no Livro 
dos Espíritos. No módulo 2 iniciam-se as aulas práticas 
de energização, preparação para a captação energética e 
sintonia maior com a espiritualidade. Tem a duração de 
quatro meses ou dezesseis aulas.

Módulo III: Esse módulo tem uma característica 
eminentemente prática, dentro de aspectos embasados no 
Livro dos Médiuns. Os alunos exercitam a mediunidade em 
seus diferentes aspectos. Tem a duração de quatro meses 
ou dezesseis aulas.

Preparatório: É destinado àqueles alunos que desejam 
continuar no Reencontro como trabalhadores. Nesse último 
módulo o aluno conhece o funcionamento dos trabalhos 
realizados na casa e pode avaliar de que maneira deseja 
contribuir como voluntário. O módulo tem a duração de 
dois meses ou oito aulas.

Wagner explica que realizar os cursos do Reencontro 
traz uma abertura maior do conhecimento. “Abre novos 
horizontes e também possibilita uma continuidade nos 
tratamentos, pois enquanto estamos assistindo às aulas 
estamos sendo tratados pelos amigos da espiritualidade, 
nos preparando para um possível início de um trabalho 
redentor dentro da seara espírita sempre com Jesus. Como 
disse o Mestre: Procure a verdade e ela vos libertará”.  

Elisabete C. Sacon
Aluna Módulo Preparatório

“Frequentar os cursos me fez 
mergulhar num processo intenso 
de autoconhecimento, em que 
foi possível refletir sobre minhas 
atitudes e sobre a nossa verdadeira 
tarefa no mundo terreno”.



Aconteceu

No dia 19 de outubro, aconteceu a 2ª 
Festa das Crianças. Foram realizadas 
diversas brincadeiras e uma mesa de 
doces diversos ficou à disposição da 
criançada (doação de voluntários e 
frequentadores), assim como pipo-
ca, cachorro quente e refrigerante. 
Na saída, as crianças receberam um 
brinde oferecido pelo Reencontro.

Nos meses de outubro e novembro, aos sábados, quinzenalmente, 
foi realizado um Curso de Reciclagem exclusivo para voluntários, 
abordando situações e orientações sobre os trabalhos de Desobses-
são, Passe do Salão, Triagem e Sala Verde.
Sob a coordenação de Jonas Pinheiro (Presidente) e Wagner Ideali 
(Diretor do Departamento de Cursos e Palestras), o curso ofereceu 
a oportunidade de dirimir dúvidas e questionamentos. Parabéns a 
todos que participaram.

No dia 21 de novembro, às 
4h30, desencarnou Nilson 
de Souza Pereira, o Tio Nil-
son, da Mansão do Cami-
nho. Aos 89 anos, ele estava 
internado no Hospital Santa 
Isabel, em Salvador (BA). Ao 
lado de Divaldo Franco, Tio 
Nilson fundou o Centro Espí-
rita Caminho da Redenção, 

em 1945. Sete anos depois, eles realizam outra em-
preitada e fundam a Mansão do Caminho, obra social 
do centro. Foram mais de seis décadas incansáveis de 
dedicação e amor, um verdadeiro exemplo de doação 
ao próximo.

Em novembro, nos dias 23 e 24, foi realizado o 13º Megafeirão 
do Livro Espírita e Espiritualista, com o objetivo de divulgar 
a Doutrina Espírita, oferecendo livros com descontos de até 
70%. À tarde, durante a Ativação Energética, uma palestra 
com o Prof. William Sanches apresentou o lançamento do 
seu novo livro “Sem medo da Tempestade”. Após a palestra, 
o autor realizou uma sessão de autógrafos.

Em uma noite regada a muita alegria, união e comemoração, aproxi-
madamente 200 pessoas participaram do Coquetel de Confraternização 
do Reencontro. Realizada no Buffet Riviera no dia 29 de novembro, vo-
luntários e frequentadores da casa desfrutaram de momentos de uma 
festa animada que coroou os trabalhos de 2013.

Festa das Crianças

Curso de reciclagem para os voluntários 

Falecimento Tio Nilson

13º Megafeirão do Livro

Coquetel de confraternização
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Em dezembro, a magia do 
Natal visitou o Reencontro. 
Durante o Trabalho Infantil 
do dia 7 de dezembro, as 
crianças receberam a visita 
do Papai Noel. Cada criança pôde conversar com o bom velhi-
nho e fazer o seu pedido por meio de cartinhas e receber de 
presente um saquinho com guloseimas.

No dia 16 de dezembro foi realizado o encerramento espiritual 
das atividades do Reencontro em 2013. Foi um ano de muito 
trabalho e importantes realizações. Parabéns a todos os traba-
lhadores da casa!

Também no dia 7 de de-
zembro, ocorreu o Bazar de 
Natal, com diversos artigos 
artesanais produzidos com 
a dedicação das voluntárias 
do Grupo Amor e Boa Vonta-
de, que se reúnem  todas as 
quartas feiras, à tarde.

Em dezembro ocorreu o encerramento das turmas dos 
Módulos I, II e III. Ao todo, 150 alunos concluíram os cursos. 
Parabéns a todos!

No dia 14 de dezembro, 
ocorreu o sorteio pela 
Loteria Federal da Ação 
Social Solidária, que teve 
como objetivo arrecadar 
fundos para manter os 
trabalhos sociais desen-

volvidos pela Mansão do Caminho. Os três primeiros números 
sorteados (9477, 9047 e 4942) corresponderam a cartelas não 
vendidas. Dessa forma, o valor arrecadado será integralmente 
destinado à Mansão do Caminho.
O Reencontro agradece a todos os assistidos, voluntários e 
amigos que participaram desta importante ação, que certamen-
te será de grande importância à obra de Divaldo Franco e Nilson 
de Souza Pereira. 

Aconteceu

Visita do 
Papai Noel 

Encerramento das atividades

Bazar de Natal

Encerramento dos cursos

Sorteio da Ação Social Solidária
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Um dia conversando com meu ami-
go Jonas sobre nossas lutas íntimas 
dentro do contexto espírita, ele me 
fez uma afirmação que me deixou 
a pensar...

Ele me disse que hoje a espirituali-
dade não espera mais de nós aquelas 
lutas terríveis que os cristãos trava-
vam no passado, nos circos, nas lutas 
romanas com os leões, com o objeti-
vo de provar nossa fé, nossa vontade 
de vencer a nós mesmos com Jesus. 
Hoje, somos testados dentro de um 
aspecto íntimo e, na maioria das ve-
zes, sucumbimos a esses testes, não 
menos terríveis, mas agora dentro de 
nós, no mais profundo do nosso ser.

No passado, os irmãos comprome-
tidos com Jesus tinham de enfrentar 
feras terríveis, desencarnes difíceis, 

provas duras de testes de coragem, 
amor, determinação e fé.

Hoje, os nossos mentores na alta 
espiritualidade esperam de nós a 
luta íntima de vencer a nós mesmos, 
o trabalho incansável para realizar 
uma tarefa de ajuda ao próximo, bem 
como sublimar nossos sentimentos 
perante às situações que nos apre-
sentam com comportamento maior 
de amor, renúncia, desprendimento, 
trabalho e muito estudo.

Na maioria das vezes nós não con-
seguimos vencer, perdemos opor 
tunidades com nossos sentimentos 
muitas vezes embrutecidos no ódio, 
na brutalidade, no desamor, na pre-
potência, por que não dizer também 
no orgulho ferido e tantos outros sen-
timentos que ainda nos prendem ao 

mundo material num egocentrismo 
que nos faz perder oportunidades im-
portantes para nossa evolução. 

Encontramos-nos de frente com 
a porta larga das conveniências, do 
mais fácil, da preguiça, da má von-
tade contra a porta estreita da luta 
maior, do esforço, da coragem; não 
a coragem do mundo, mas aquela 
coragem que não se mostra para o 
mundo. Uma coragem que está den-
tro do nosso mundo interior e em que 
a única testemunha somos nós mes-
mos e a espiritualidade à nossa vol-
ta. A busca da fé maior que remove 
montanhas, no dizer de Jesus.  

Parece-nos que essa luta não é 
muito diferente da enfrentada pelos 
primeiros cristãos, pois hoje não é 
exigida a força física, uma prova da 

Momentos decisivos em nossas vidas

Idealizando

nossa fé por meio de lutas violentas e 
tudo mais que a história nos mostra, 
mas sim, muitas vezes, a mudança de 
um mau pendor, um desamor guar-
dado em nosso coração, uma amar-
gura que nosso orgulho não permite 
que eliminemos. E quem sabe um 
sentimento menor, que a vaidade 
mantém dentro de nosso coração, nos 
parece mais difícil de vencer do que 
as feras do circo de outrora.

Espíritos primitivos, as obsessões, 
aqueles espíritos que ainda estão 
mergulhados numa visão deturpada 
do sentido da vida, com certeza sem-
pre procurarão atrapalhar, seja por 
vontade de se opor ao bem, seja por 
inimizade de outras existências, mas 
de qualquer forma serão sempre uma 
pedra no caminho daqueles que bus-
cam a evolução, que buscam a har-
monia dentro de si.

A pergunta que fica é: Como ven-
cer? Como conseguir superar esses 
momentos difíceis, comportamentos 
infelizes e passar para outro patamar 
em nossas vidas?

Os amigos da espiritualidade nos 
mostram esse caminho por meio da 
prece, da reflexão constante, da me-
ditação e dar o primeiro passo para 
a mudança. Momentos que devemos 
reservar para nós em busca da cora-
gem, da fé, da boa vontade de vencer 
as feras criadas dentro de nós, nas 
nossas fantasias, que ainda persistem 
em viver dentro de nós, que ainda do-
minam nosso ser sobre os bons senti-
mentos que precisam ser externados 
e vividos por nós.

A prece aliada à ação, a medita-
ção constante com a sequência das 
oportunidades e as suas realizações, 

a fé em nós e no Pai maior vão pas-
so a passo, mudando o cenário de 
nossas vidas.

O Espiritismo como consolador pro-
metido por Jesus nos oferece os co-
nhecimentos para que possamos tra-
duzir em reflexões e, a partir daí, em 
ações necessárias a essas mudanças.

Vamos procurar nas preces que, 
muitas vezes embarcadas em lágri-
mas e dores, nos levaram a encon-
trar as soluções que esperamos. Com 
certeza estaremos amparados pelos 
amigos da espiritualidade maior e no 
dizer de Jesus: Aquele que persistir 
até o fim será salvo. 

Para uma reflexão maior podemos 
finalizar com a palavra do Mestre 
quando Ele diz: Busquem primeiro o 
Reino de Deus dentro de nós e o resto 
nos será dado por acréscimo.

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e ministra os cursos 
do Reencontro nos 

módulos 2 e 3

Texto inspirado mediunicamente



Horários ATENDIMENTO E CURSOS

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

20h00 às 21h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

14h30 às 15h30

14h30 às 15h30

14h30 às 16h30 

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

14h30 às 16h00

14h30 às 16h00

15h00 às 16h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

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

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

A 16ª Festa Junina do Reencontro vai ser show de bola!

Para mais informações, procure a Secretaria do Reencontro ou ligue (11) 2028-5222

VOCÊ TAMBÉM PODE CONTRIBUIR DE FORMA ESPONTÂNEA COM 
DOAÇÕES DE BRINDES, FORNECENDO ALIMENTOS, BEBIDAS E 
COLABORANDO COM A INFRAESTRUTURA FÍSICA E FINANCEIRA.

Agradecemos sua colaboração!

AGUARDE!
EM BREVE 

DIVULGAREMOS EM 
QUAIS FINAIS DE 

SEMANA A FESTA JUNINA 
SERÁ REALIZADA

A Festa Junina do Reencontro é a principal fonte 
de recursos para a manutenção da Casa e para a 
realização dos programas de assistência social.

Esse evento de rua fechada, que já se tornou uma 
tradição do bairro da Mooca, reúne cerca de 3000 
pessoas por noite num ambiente familiar com muita 
animação e confraternização.

São mais de 15 barracas de comidas típicas, 
além do animado e concorrido bingo, que 
apresenta ótimas prendas todas as noites.

Seja um PATROCINADOR da nossa 
festa e associe a imagem da 
sua empresa ou negócio a esse 
evento de grande visibilidade e 
repercussão social.


