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18 anos
Divaldo Franco 
faz palestra 
especial para 
convidados do 
Reencontro

Entrevista
José Carlos De Lucca fala 
sobre sua história com a 
doutrina espírita

Idealizando
Uma mensagem aos jovens, 
de todas as idades

Contribuição expontânea | Preço sugerido R$ 2,00



Quantos momentos dedicamos a celebrar algo na vida?

Estou falando daquela celebração que não se esquece mais.

Como fazemos para celebrar a vida?

Qual foi nossa última grande e inesquecível celebração de 

uma conquista? Lembram-se?

É indescritível a sensação – relembremos tudo o que 

fizemos naquele dia, sabemos o que fizemos naquele 

dia, sabemos o que vestimos, o que comemos, com quem 

estivemos, como estava o tempo, se frio ou calor, ou seja, 

todos os detalhes.

Sabemos que tipo de conquista foi, e na maioria das vezes 

são materiais ou sentimentais.

Mas, como celebramos nossas conquistas mentais, 

emocionais, e principalmente espirituais? Sim, estas 

conquistas devem ser celebradas, e muito.

Nossa vida é um mar de celebrações, que nós esquecemos 

de comemorar, com muita vibração e alegria.

Compartilhar com nossos companheiros de jornada, 

espalhar pelos quatro ventos, gritar, chorar, abraçar, 

vibrar intensamente...

A vida é uma dádiva, um presente, que recebemos 

a cada instante, e todos os presentes devem ser festejados 

e bem recebidos.

Precisamos todos os dias colocar mais alegria e vibração e 

nossos corações, ver um futuro próspero e promissor, com 

otimismo, fé e coragem, em todos os sentidos.

Colocando em prática os ensinamentos que o nosso querido 

Mestre Jesus nos deixou há mais de 2000 anos, com 

certeza, estamos celebrando o milagre da vida e de nosso 

crescimento contínuo e eterno.

AMAR O PRÓXIMO COMO A SI MESMO

Queridos e amados irmãos, precisamos, devemos 

colocar em prática a mensagem do Mestre. 

Esqueçam as mágoas e culpas, que emperram 

nosso progresso e felicidade espiritual.

FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO

Devemos ser humildes em reconhecer nossos 

erros do passado, porém amando-nos e 

praticando a caridade; primeiro, conosco, e 

depois, com o próximo mais próximo, nossos 

familiares, com nossos vizinhos, companheiros de 

trabalho, enfim, com todos os que temos contato.

MUITOS CHAMADOS E POUCOS ESCOLHIDOS

Sim, fomos chamados a trabalhar na seara do 

Mestre, somos todos obreiros da última hora. 

Passamos fazer jus à nossa jornada de trabalho, 

pois com certeza receberemos o cêntuplo do que 

esperamos no dia de nosso acerto, quando o 

Senhor nos dirá: “Vinde a mim, vós que sois 

bons servidores, que calastes o vosso ciúme 

e as vossas discórdias para não deixar 

a obra prejudicada”.

E qual a principal obra de DEUS?

EU, VOCÊ, NÓS, JESUS, TODO O PLANETA TERRA.

Fraternalmente

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 expontânea 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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Obrigada “Casa Abençoada”

Palestra Divaldo Franco no Juventus

Programação de ativivades do Reencontro

José Carlos De Lucca

• Acolher
• Jovens “velhos”... velhos “jovens”

• Dorival Nochieri e os benefícios dos tratamentos

Aniversário do Reencontro

Mensagem aos jovens, de todas as idades

O Reencontro em Revista quer te ouvir.

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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Jonas Pinheiro - Presidente

CELEBRAR
COMEMORAR
LOUVAR
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Depoimento

Obrigada “Casa Abençoada”
Notas

Cursos no Reencontro - Inscreva-se 
No mês de agosto iniciam-se os três módulos do Curso de Desenvolvimento Mediúnico oferecido pelo 
Reencontro. Cada módulo tem duração de 16 aulas, sendo que o primeiro é uma introdução à doutrina espírita 
e prepara os participantes para os dois módulos seguintes. O conjunto destes três cursos, seguido pelo módulo 
preparatório, capacita voluntários que desejam colaborar com a casa.

As aulas iniciam no dia 2 de agosto para o módulo 3, no dia 5 para o módulo 1, no dia 7 para o 
módulo 2 e no dia 9 para o curso preparatório. Inscrições na secretaria a partir do dia 22 de julho.

Encontro Fraterno 2013 com Divaldo Franco Lojinha
Adquira a camiseta (R$25,00) e o pin 
(R$10,00) comemorativos dos 18 anos 
do Reencontro.

Chá da Primavera com bingo
Prepare-se! No dia 14 de setembro, a partir das 15h, o Reencontro organiza 
o Chá da Primavera com bingo. O evento acontecerá no próprio Reencontro e 
os convites dão direito a uma cesta de salgados, chá à vontade e uma 
cartela especial do bingo. Adquira seus convites na secretaria, participe da 
festa e concorra aos brindes, que serão sorteados no dia, e às prendas do bingo. 
Convite: R$20,00.

Festa Junina
E a edição deste ano da famosa festa junina do Reencontro acontece 
nos dias 29 e 30 de junho, 06, 07, 13 e 14 de julho, 
aos sábados a partir das 18 horas e domingos às 17 horas. 
Essa tradicional festa de rua – que reúne cerca de 2 mil pessoas por 
noite – vem sendo realizada desde 1998 e chegou à decima quinta 
edição. Quem participa pode tentar a sorte no bingo ou saborear os 
quitutes das barracas, como churrasco, pernil, caldo verde, vinho 
quente, quentão, doces, bebidas, fogazza, cachorro quente, milho 
verde, pipoca e pizza. Há também uma área especial com brinquedos 
para as crianças. Participe desta festa conosco! 
Rua Sebastião Preto, Mooca (em frente a Sabesp).

Sempre me senti forte 
e destemida diante das 
adversidades. Quando 
em crises ou conflitos, 
me orgulhava de ser 
independente em minhas 
ações e resoluções porque 
a fé, minha companheira 
inseparável, nunca me 
decepcionou. Sempre 
andou comigo lado a lado. 
Em resumo, sempre estive 
no comando de minhas 
ações e emoções.

Essa era eu até uns 
tempos atrás: prepotente e 
orgulhosa. Não acreditam? 
Pois é, a vida nos faz 
reconhecer defeitos e 
fraquezas muitas vezes 
escondidos até de nós 
mesmos e das pessoas que 
nos rodeiam.

Basta uma simples 
sacudida para verificarmos 

que somos um frágil grão 
na trama da peneira em 
que nos acomodamos 
e esta pode ter buracos 
maiores do que podemos 
suportar. E se não for a 
grandeza da união de 
todos os grãos que nos 
rodeiam, certamente 
iremos escorregar para 
fora desta peneira e, 
quem sabe, nos perdermos 
nesta infinita aventura 
do desconhecido.

Eu, esse frágil grão, me 
descobri numa grande 
peneira, rodeada de 
grãos que se amparam, 
se suportam sempre que 
percebem que um dos 
seus está na eminência 
de cair.

Minha fé inabalável, 
sozinha, é grão. A fé 
inabalável da família 

Miriam Previatto | Voluntária

consangüínea, dos 
amigos incansáveis e da 
“Família Reencontro” é 
rocha. E esta rocha nos 
manteve, a mim e aos 
meus, suportados na fé 
conjunta que emanou luz 
e energia suficientes para 
que meu irmão, Robinson, 
pudesse passar por uma 
cirurgia delicada de forma 
tranqüila e serena.

Obrigada a todos que 
com seus pensamentos 
positivos, seu amor, 
sua dedicação, seu 
companheirismo e seu 
carinho fizeram parte 
deste final feliz.

Obrigada aos mentores 
espirituais desta casa 
abençoada, Reencontro, 
e de tantas outras casas 
espirituais que emanaram 
suas bênçãos, suas 

energias e sua luz e 
guiaram as mãos 
médicas que conduziram 
essa cirurgia.

Mas o verdadeiro milagre 
deste acontecimento não 
foi a delicada cirurgia bem 
sucedida de meu irmão, 
mas a lição de que a união 
preserva os elos de uma 
corrente de tal forma que 
nenhum será perdido, 
esquecido ou trocado. 
Só serão abertos os 
elos para que outros se 
agreguem a eles, unidos 
na fé e no amor.

Acontece de 10 a 13 de outubro, no Hotel Iberostar Bahia, 
em Praia do Forte, o mesmo hotel de 2012. 
Estão incluídos no pacote:

- Traslado Salvador/Praia do Forte/Salvador em ônibus de turismo; 
- 03 diárias no Hotel Iberostar Bahia, em apartamentos duplos ou  
  singles, com serviço all inclusive para alimentos e bebidas; 
- Material de apoio; 
- Participação em todos os módulos de trabalho 
  com Divaldo Franco.

Informações na secretaria do Reencontro
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Palestra
Divaldo Franco

em DVD
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Divaldo Franco no Reencontro: 
momento para ficar na história

Roger Hayas

Capa

76

Em comemoração pelos 18 anos do Reencontro, Divaldo Franco ministra
palestra para aproximadamente 2500 pessoas no Clube Atlético Juventus

Uma noite especial, de muita 
festa e alegria. Assim pode ser 
definido o evento realizado no 

dia 24 de junho, quando o Reencon-
tro teve a satisfação de oferecer aos 
assistidos e à comunidade em geral 
uma palestra do médium e orador 
espírita Divaldo Franco, como parte 
das comemorações dos 18 anos da 
casa. O encontro ocorreu no Salão 
Nobre do Clube Atlético Juventus e 
contou com a presença de aproxima-
damente 2500 pessoas. 

A noite foi aberta com a apresenta-
ção de um vídeo com o trabalho e as 
obras sociais realizadas pela Mansão 
do Caminho, entidade assistencial 
mantida pelo Centro Espírita Cami-
nho da Redenção, no populoso bairro 
do Pau da Lima, na periferia de Sal-
vador, Bahia. Em seguida, um outro 
vídeo foi apresentado com a história 
do Reencontro, bem como o trabalho 
realizado pela casa nesses 18 anos.  

Na sequência, o fundador e atual 
presidente da casa, Jonas Pinheiro 
agradeceu pela oportunidade de po-
der concretizar o evento. “Agradeço a 
Deus e a todos que contribuíram para 
que pudéssemos realizar esta grande 
festa. Em especial, ao Divaldo Franco 
pela generosidade e grandiosidade 
de nos conceder a honra do encontro 
desta noite”.

Jonas convidou o senhor Miguel 
de Jesus Sardano, da Creche Amélia 
Rodrigues, de Santo André, a falar 
aos presentes. “Divaldo Franco é um 
fenômeno. Tem uma representativi-
dade enorme no espiritismo, sobre-
tudo pelo inestimável trabalho social, 
prática da caridade e divulgação da 
doutrina. Ele já realizou palestras 

em 16 países, inclusive na Croácia 
e Eslovênia; já proferiu mais de 13 
mil conferências em mais de 2500 
cidades. Possui mais de 10 milhões 
de exemplares vendidos, cuja renda 
se destina integralmente à manuten-
ção das obras sociais da Mansão do 
Caminho”, disse. 

O evento prosseguiu com uma 
apresentação do Coral do Reencon-
tro, que cantou a música “Como é 
grande o meu amor por você”, e de 
Ana Maria Weber, que fez uma apre-

sentação solo da música “Ave Maria”, 
ao som de piano e violino.

O grande momento – Divaldo su-
biu ao palco aplaudido de pé e iniciou 
sua fala agradecendo a todos os pre-
sentes e contando sobre como a hu-
manidade tem evoluído em direção a 
Deus. “O teólogo Leonardo Boff nos 
mostra que no século XVII abriu-se 
um grande abismo entre a ciência e 
a fé. Isso porque os cientistas e pen-
sadores só poderiam acreditar naqui-
lo que se poderia enxergar e que era 
palpável. Nesse período, quando pre-
dominava o espírito da razão, esses 
cientistas afirmaram que a alma era 
uma sudorese cerebral”.

Esse abismo, disse Divaldo, com o 
tempo foi diminuído graças a inúme-
ros processos de evolução e à busca 
do homem por se ligar ao universo. 
“Se a sociedade permanecesse na 
área da razão e da lógica e se distan-
ciasse do espírito da gentileza, as ci-
vilizações do futuro iriam se devorar. 
Na atualidade, graças à percepção 
dos grandes estudiosos, constata-se 
que o universo não é fruto do acaso, 
mas resultado do pensamento vivo. 
As modernas conquistas vêm agora 
dizer, por meio de geneticistas, que 
havia uma ordem moral que gover-
nava o universo, que apresentava o 
equilíbrio, a inteligência humana”.

Ele ressaltou que diversas pesqui-
sas e respeitados estudos nos dias 
atuais já apontam a presença de 
Deus na existência do homem. “Um 
neuropsiquiatra da Universidade da 
Califórnia, ao analisar exames de to-
mografia computadorizada em um 

estudo com pacientes portadores de 
epilepsia, identificou um ponto de luz 
entre os hemisférios cerebrais. Intri-
gado, ele não encontrava razão para 
aquilo e durante o exame, ao men-
cionar o nome de Deus em vários 
idiomas, o ponto de luz expandia. Era 
algo impressionante. Quaisquer ou-
tras palavras ditas não apresentavam 
qualquer alteração. Esse ponto de luz 
é uma inteligência especial que o ser 
humano possui, justamente a pre-
sença de Deus”.

Quociente espiritual - Outro ponto 
destacado por Divaldo está ligado ao 
QI (Quociente de inteligência). Nos 
anos 1990, um psicólogo, ao estudar 
o QI de seus pacientes, identificou 
que nem todos aqueles que tinham 
o quociente elevado alcançavam êxi-
to na vida e eram isolados e infeli-
zes. “Ao estudar o tema, ele chegou 
à conclusão de que o ser humano é 
dotado do chamado QE (Quociente 
Emocional e Espiritual). As pessoas 
que têm esse quociente evoluído 
têm grandes chances de triunfar e 
que ele se manifesta justamente 
nesse ponto luminoso encontrado no 
cérebro. É preciso fazer uma viagem 
para dentro, o estado luminoso está 
dentro de nós, é um estado de pleni-
tude, de descoberta de seus valores 
de luz”.

O amor é o grande caminho - So-
bre os encontros em nossa existência, 
Divaldo disse: “O reencontro, como 
o nome diz, é a grande viagem em 
direção ao sim, mas para isso é ne-
cessário que encontremos o outro. Eu 
procurei Deus e não encontrei, pro-
curei a mim mesmo e também não 
encontrei. Quando encontrei meu 
irmão, ai sim, encontrei a nós três. 
O reencontro nada mais é do que a 
busca por caminho, calor, respeito, 
gentileza de uns com os outros. Essa 
falta de autoamor nos leva a situa-
ções deploráveis. É necessário que a 

sociedade da ciência, do iPhone, da 

tecnologia faça uma reavaliação como 

Galileu, que nos convidou a amar, ao 

autoamor, ao autoperdão. Aquele que 

não se ama a ninguém ama. Quanto 

mais amarmos menos doentes sere-

mos, porque há luz interior”.

“Nesses 18 anos do Reencontro, 

a mensagem que fica é a vitória da 

gentileza. Vamos restaurar o amor 

na Terra pela gentileza, com ternura. 

Deixemos de lado as queixas e recla-

mações”. Finalmente com o Poema 

da Gratidão de autoria de Amélia Ro-

drigues, Divaldo finalizou essa ines-

quecível noite para o Reencontro.
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Capa

Irmãos queridos:

Diante dessa crise que se abate sobre 
o nosso povo, face a essa onda de pes-
simismo que toma conta dos brasileiros, 
frente aos embates que o país atraves-
sa, nós, os seus companheiros, trazemos 
na noite de hoje a nossa mensagem de 
fé, de coragem e de estímulo. Estamos 
irradiando-a para todas as reuniões me-
diúnicas que estão sendo realizadas neste 
instante, de norte a sul do Brasil. Durante 
vários dias estaremos repetindo a nossa 
palavra, a fim de que maior número de 
médiuns possa captá-la. Cada um des-
tes que sintonizar nesta faixa vibratória 
dará a sua interpretação, de acordo com 
o entendimento e a gradação que lhe 
forem peculiares.

Estamos convidando todos os espíritas 
para se engajarem nesta campanha. Há 
urgente necessidade de que a fé, a espe-
rança e o otimismo renasçam nos cora-
ções. A onda de pessimismo, de descrédito 
e de desalento é tão grande que, mesmo 
aqueles que estão bem intencionados e 
aspirando realizar algo de construtivo e 
útil para o país, em qualquer nível, veem-
se tolhidos em seus propósitos, sufocados 
nos seus anseios, esbarrando em barreiras 
quase intransponíveis.

É preciso modificar esse clima espiri-
tual. É imperioso que o sopro renovador 
de confiança, de fé nos altos destinos de 
nossa nação, varra para longe os miasmas 
do desalento e do desânimo. É necessá-

rio abrir clareiras e espaços para que bri-
lhe a luz da esperança. Somente através 
de esperança conseguiremos, de novo, 
arregimentar as forças de nosso povo 
sofrido e cansado.

Os espíritas não devem engrossar as 
fileiras do desalento. Temos o dever inadi-
ável de transmitir coragem, infundir ânimo, 
reaquecer esperanças e despertar a fé! 
Ah! a fé no nosso futuro! A certeza de que 
estamos destinados a uma nobre missão 
no concerto dos povos, mas que a nossa 
vacilação, a nossa incúria podem retar-
dar. Responsabilidade nossa. Tarefa nossa. 
Estamos cientes de tudo isto e nos dei-
xamos levar pelo desânimo, este vírus de 
perigo inimaginável.

O desânimo e seus companheiros, o 
desalento, a descrença, a incerteza, o pes-
simismo, andam juntos e contagiam muito 
sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os 
grupos, a própria comunidade. São como o 
cupim a corroer, no silêncio, as estruturas. 
Não raras vezes, insuflado por mentes em 
desalinho, por inimigos do progresso, por 
agentes do caos, esse vírus se expande e 
se alastra, por contágio, derrotando o ser 
humano antes da luta. Diante desse qua-
dro de forças negativas, tornam-se muito 
difíceis quaisquer reações. Portanto, cabe 
aos espíritas o dever de lutar pela trans-
formação deste estado geral.

Que cada Centro, cada grupo, cada reu-
nião promova nossa campanha. Que haja 
uma renovação dessa psicosfera sombria 

e que as pessoas realmente sofredoras e 
abatidas pelas provações, encontrem em 
nossas Casas um clima de paz, de otimis-
mo e de esperança! Que vocês levem a 
nossa palavra a toda parte. Aqueles que 
possam fazê-lo, transmitam-na através 
dos meios de comunicação. Precisamos 
contagiar o nosso Movimento com estas 
forças positivas, a fim de ajudarmos efeti-
vamente o nosso país a crescer e a cami-
nhar no rumo do progresso.

São essas forças que impelem o indiví-
duo ao trabalho, a acreditar em si mesmo, 
no seu próprio valor e capacidade. São es-
sas forças que o levam a crer e lutar por 
um futuro melhor. Meus irmãos, o mundo 
não é uma nau à matroca. Nós sabemos 
que “Jesus está no leme!” e que não ire-
mos soçobrar. Basta de dúvidas e incer-
tezas que somente retardam o avanço e 
prejudicam o trabalho. Sejamos solidários, 
sim, com a dor de nosso próximo. Faça-
mos por ele o que estiver ao nosso alcan-
ce. Temos o dever indeclinável de fazê-lo, 
sobretudo transmitindo o esclarecimento 
que a Doutrina Espírita proporciona. Mas 
também, que a solidariedade exista em 
nossas fileiras, para que prossigamos no 
trabalho abençoado, unidos e confiantes 
na preparação do futuro de paz por todos 
almejado. E não esqueçamos de que, se 
o Brasil “é o coração do mundo”, somen-
te será a “pátria do Evangelho” se este 
Evangelho estiver sendo sentido e vivido 
por cada um de nós”.

Mensagem de Suely Caldas Schubert psicografada em 14 de setembro de 1983, no C.E. Ivon 
Costa, em Juiz de Fora, Minas Gerais, com o título de MENSAGEM DE ESPERANÇA.
Esta mensagem circula no Facebook com a data incorreta de 10/05/2013. A mesma está publicada no livro Mediunidade, caminho para ser feliz.

Suely Caldas Schubert nasceu em Carangola, MG. Desde jovem, dedica-se às atividades espíritas, especialmente 
no âmbito da mediunidade e da divulgação do Espiritismo. Autora de nove livros, é também conhecida 
expositora, tendo realizado dezenas de palestras no Brasil e no exterior.
Pela Editora da Federação Espírita Brasileira lançou seus dois primeiros livros – Obsessão/Desobsessão: 
Profilaxia e Terapêutica (1981) e Testemunhos de Chico Xavier (1986).
Outros livros de sua autoria são O Semeador de Estrelas (1989), Ante os Tempos Novos (1996), ambos pela 
Editora LEAL; Mediunidade: Caminho para ser Feliz (1999), pela Editora Didier; e Transtornos Mentais (2001), 
pela Minas Editora.
Em 1986, Suely fundou com um grupo de companheiros a Sociedade Espírita Joanna de Ângelis, em Juiz de Fora, 
da qual foi a primeira presidente e hoje exerce a vice-presidência. Tem uma atividade intensa na Aliança Municipal 
Espírita dessa cidade, onde reside e é diretora do Departamento de Mediunidade.

Salão Nobre do Juventus recebe grande público Divaldo Franco na sessão de autógrafos

“Quando as injustiças sociais atingem 
o clímax e a indiferença dos governantes 
pelo povo que estorcega nas amarras 
das necessidades diárias, sob o açodar 
dos conflitos íntimos e do sofrimento que 
se generaliza, nas culturas democráticas, 
as massas correm às ruas e às praças 
das cidades para apresentar o seu cla-
mor, para exigir respeito, para que sejam 
cumpridas as promessas eleitoreiras que 
lhe foram feitas...

Já não é mais possível amordaçar as 
pessoas, oprimindo-as e ameaçando-as 
com os instrumentos da agressividade 
policial e da indiferença pelas suas dores.

O ser humano da atualidade encon-
tra-se inquieto em toda parte, recorrendo 
ao direito de ser respeitado e de ter en-
sejo de viver com o mínimo de dignidade.

Texto de autoria de Divaldo Franco publicado no Jornal A Tarde dia 20/06/13, 
sobre as manifestações estudantis pelo Brasil.

Não há mais lugar na cultura moderna, 
para o absurdo de governos arbitrários, 
nem da aplicação dos recursos que são 
arrancados do povo para extravagâncias 
disfarçadas de necessárias, enquanto a 
educação, a saúde, o trabalho são escas-
sos ou colocados em plano inferior.

A utilização de estatísticas falsas, 
adaptadas aos interesses dos adminis-
tradores, não consegue aplacar a fome, 
iluminar a ignorância, auxiliar na liber-
tação das doenças, ampliar o leque de 
trabalho digno em vez do assistencialis-
mo que mascara os sofrimentos e abre 
espaço para o clamor que hoje explode 
no País e em diversas cidades do mundo.

É lamentável, porém, que pessoas 
inescrupulosas, arruaceiras, que vivem 
a soldo da anarquia e do desrespeito, 

aproveitem-se desses nobres movimen-
tos e os transformem em festival de 
destruição.

Que, para esses inconsequentes, sejam 
aplicadas as corrigendas previstas pelas 
leis, mas que se preservem os direitos do 
cidadão para reclamar justiça e apoio 
nas suas reivindicações.

O povo, quando clama em sofrimento, 
não silencia sua voz, senão quando aten-
didas as suas justas reivindicações. Nesse 
sentido, cabe aos jovens, os cidadãos do 
futuro, a iniciativa de invectivar contra as 
infames condutas... porém, em ordem e 
em paz.”

Divaldo Franco escreve às quintas-feiras, 
quinzenalmente no Jornal A Tarde / 
Salvador / Bahia



Calendário

02/Ter
04/Qui

05/Sex

06/Sab

07/Dom
08/Seg
09/Ter
11/Qui

12/Sex
13/Sab
14/Dom
16/Ter
18/Qui

19/Sex
20/Sab

23/Ter
25/Qui

26/Sex
27/Sab

28/Dom
30/Ter

01/Qui

02/Sex

03/Sab

05/Seg

20h30
15h00
20h30
20h00
20h00
15h00
18h00
17h00

15h00
20h30
20h00
18h00
17h00
20h30
15h00
20h30
20h00
11h00
17h00
20h30
15h00
20h30
20h00
11h00
17h00
10h00
20h30

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

Palestra - Luiz Eduardo - Aprendendo a Viver 
Palestra - Julieta - Saúde - Compreensão e Conquista
Palestra - Cristina Cairo  - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Módulo III - 16ª aula (última aula)
Reunião do Conselho Deliberativo
15ª  FESTA JUNINA
15ª  FESTA JUNINA
CASA FECHADA
FERIADO - CASA FECHADA
Palestra - Gisleine Quintaneiro - Causa e Efeito
Palestra - William Sanches - Cinco letras que mudaram o Mundo (retirar convite na secretaria)
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
15ª  FESTA JUNINA
15ª  FESTA JUNINA
Palestra - Lucimara Gallicia - Eliminando a Proteção. Faça Acontecer! (retirar convite na secretaria)
Palestra - Julieta - Novas Forças para seguir adiante
Palestra - Carmem - Crítica
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 - Culpa
Palestra - Miguel - Extensão da alma
Palestra - Lilian de Fátima - A Fé move montanhas
Palestra - Gislaine Carli - Qual nosso papel na inclusão social
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)
Ativação Energética com Palestra - Geisa - Crescimento Espiritual
TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral (retirar convite na secretaria)
Palestra - Wagner Ideali - A Era do Espírito

Palestra - Julieta - Insatisfação existencial
Palestra - Carmem - Ilusão
Módulo III - 1ª aula
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
TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES
Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Vá ao encontro, não atrás
Módulo I - 1ª aula

DIA

DIA

HORA

HORA

ATIVIDADE

ATIVIDADE

ATIVIDADES DE JULHO | 2013

ATIVIDADES DE AGOSTO | 2013

continua...



Calendário

06/Ter
07/Qua

08/Qui

09/ Sex

10/Sab

12/Seg
13/Ter
14/Qua

15/Qui

16/Sex

17/Sab

19/seg
20/Ter
21/Qua

22/Qui

23/Sex

24/Sab

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

29/Qui

30/Sex

31/Sab

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

Palestra - Paulo Pio - Prevenção ao uso de drogas, um dever do espírita (retirar convite na secretaria)
Módulo II (tarde) - 1ª aula
Módulo II - 1ª aula
Palestra - Gisleine Quintaneiro - Ainda é tempo
Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)
Módulo III - 2ª aula
Módulo Preparatório - 1ª aula
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Reunião do Grupo de Captação de Recursos
Ativação Energética com Palestra - Jair Cusin - Dr. Bezerra de Menezes - O médico dos Pobres
Módulo I - 2ª aula 
Palestra - Gislaine Carli - Limites
Módulo II (tarde) - 2ª aula
Módulo II - 2ª aula
Palestra - Sueli Fiuza - Elementos gerais do Universo - Princípios da Criação
Palestra - Jether Jacomini - Diário da transição (retirar convite na secretaria)
Módulo III - 3ª aula
Módulo Preparatório - 2ª aula
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 - Julieta - A escola dos Mestres invisíveis
Módulo I - 3ª aula 
Palestra - Lucimara Gallicia - Conquistando Força Espiritual (retirar convite na secretaria)
Módulo II (tarde) - 3ª aula
Módulo II - 3ª aula
Palestra - Eliane - Crescimento Interior
Palestra - André Marouço - Pais e Filhos, uma relação de amor (retirar convite na secretaria)
Módulo III - 4ª aula
Módulo Preparatório - 3ª aula
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)
Ativação Energética com Palestra - Geisa - Em busca da Luz
TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral (retirar convite na secretaria)
Módulo I - 4ª aula 
Palestra - Vansan - Palestra Musical (retirar convite na secretaria)
Módulo II (tarde) - 4ª aula
Módulo II - 4ª aula
Palestra - Carmem - Inveja
Palestra - Miguel - Simplesmente um sentido
Módulo III - 5ª aula
Módulo Preparatório - 4ª aula
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
TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES
Palestra - Wagner Ideali - A Imortalidade da Alma

DIA HORA ATIVIDADE

continuação... ATIVIDADES DE AGOSTO | 2013

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
20h00
15h00
20h30
20h00
20h00
20h00

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

Módulo I - 5ª aula 
Palestra - Gislaine Carli - Bençãos da Atualidade
Módulo II (tarde) - 5ª aula
Módulo II - 5ª aula
Palestra - Gisleine Quintaneiro - Enquanto é tempo
Palestra - Jonas - Tema Livre
Módulo III - 6ª aula
Módulo Preparatório - 5ª aula
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
FERIADO - CASA FECHADA - Teremos atividade somente na parte da manhã (Trabalho Infantil)
Módulo I - 6ª aula 
Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)
Módulo II (tarde) - 6ª aula
Módulo II - 6ª aula
Palestra - Julieta - Saúde e Harmonia
Palestra - Marlene Saes - O Sermão da Montanha (retirar convite na secretaria)
Módulo III - 7ª aula
Módulo Preparatório - 6ª aula
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
CHÁ BENEFICENTE com BINGO - PARTICIPE!
Módulo I - 7ª aula 
Palestra - Lucimara Gallicia - Mergulhe no fluxo da vida. Persista! (retirar convite na secretaria)
Módulo II (tarde) - 7ª aula
Módulo II - 7ª aula
Palestra - Carmem - Perda
Palestra - Paulo Pio - O poder do desapego e da boa vontade (retirar convite na secretaria)
Módulo III - 8ª aula
Módulo Preparatório - 7ª aula
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
TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES
Ativação Energética com Palestra - Geisa - Consciência da Luz
Módulo I - 8ª aula 
Palestra - Miguel - Preconceito
Módulo II (tarde) - 8ª aula
Módulo II - 8ª aula
Palestra - Sueli Fiuza - Influência dos espíritos no mundo corpóreo
Palestra - André Marouço - A caminho da Luz (retirar convite na secretaria)
Módulo III - 9ª aula
Módulo Preparatório - 8ª aula (última aula)
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)
Palestra - Wagner Ideali - O que é mediunidade
TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral (retirar convite na secretaria)
Módulo I - 9ª aula 

DIA HORA ATIVIDADE

ATIVIDADES DE SETEMBRO | 2013
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Entrevista

De Lucca

REENCONTRO: Como você conheceu o Reencontro?

DE LUCCA: Cheguei à casa pelo amigo Jonas Pinheiro, que 

conheci em um seminário do Divaldo Pereira Franco. Esta-

beleceu-se entre nós um vínculo de amizade e fui convi-

dado a conhecer e visitar o Reencontro em uma palestra. 

Desde a primeira vez que aqui vim não deixei mais de 

voltar. Retorno quando posso para os tratamentos espiri-

tuais que a casa ministra e sempre encontro um ambiente 

de alta espiritualidade e muita fraternidade. Portanto, o 

Reencontro é uma casa muito querida.

R.: Há quanto tempo você frequenta a casa?

D.L.: Eu acredito que por volta de 12 anos e ao longo desse 

tempo tenho feito várias palestras e visitado a casa para 

usufruir do benefício do passe e dos tratamentos espiritu-

ais aqui ministrados.

R.: Qual é o diferencial do Reencontro para você?

D.L.: Nós acreditamos que cada casa tem sua missão e sua 

José Carlos

característica própria. Eu vejo aqui no Reencontro um am-

biente de muita fraternidade, muita abertura em termos 

de contato com a espiritualidade, vejo a alegria dos traba-

lhadores, a sua motivação em receber e tratar bem as pes-

soas, em acolher os assistidos de uma forma fraterna e es-

perançosa. Essa foi uma condição que sempre me chamou 

a atenção aqui e espero que o Reencontro continue assim.

R.: Teve algum episódio ou alguma pessoa que te mar-

cou aqui na casa?

D.L.: Poderia lembrar de vários trabalhadores com quem 

tive contato e que sempre me trataram muito bem, mas a 

mãe do Jonas é uma figura que me chama muito a atenção. 

Tenho fortes recordações dela, da maneira alegre, respon-

sável, firme, atuante, disciplinada com que ela trabalhava, 

sempre dando uma sustentação muito especial aos traba-

lhos. Eu tenho grandes lembranças e uma saudade muito 

grande dela. É uma figura marcante. Ela talvez represente 

todas as características dos trabalhadores do Reencontro.

Juiz de direito, escritor e palestrante espirita, José Carlos De Lucca esteve no Reencontro, em maio, 

para a palestra Alguém me tocou, título de seu último livro. Imerso no espiritismo desde criança, 

De Lucca já publicou 13 livros sobre a doutrina, entre eles Cura e libertação, que teve mais de 300 

       mil exemplares vendidos, e Recados do meu coração, em parceria mediúnica com o espírito Be-

zerra de Menezes. Todos os direitos autorais de seus livros são repassados a entidades filantrópicas 

que, no total, auxiliam mais de 30 mil pessoas. De Lucca já realizou cerca de mil e quinhentas palestras 

para aproximadamente 350 mil pessoas e fundou, com amigos, o Grupo Espírita Esperança. Nesta con-

versa com Reencontro em Revista ele conta como começou no espiritismo e fala um pouco sobre seu 

envolvimento com o Reencontro.

Conta sua história com a doutrina espírita

Tais Bahov

sas próprias mãos do que nas mãos de Deus, dos espíritos 

ou dos protetores. Então a doutrina é essencialmente li-

bertadora no sentido de proporcionar a conscientização da 

responsabilidade que cada um tem por si mesmo. E é isso 

que eu tenho tentado fazer: sempre estar atento a mim, 

procurando me disciplinar para ter as atitudes necessárias 

para experimentar, que é o objetivo comum de todos nós.

R.: Como se libertar do sofrimento?

D.L.: Nós devemos diferenciar dor de sofrimento. A dor é 

um alerta, é um aviso, conforme aprendemos na doutrina 

espírita. É um alerta de que nós nos distanciamos do cami-

nho do amor. Libertar-se do sofrimento significa não mais 

escolher a dor como opção de vida. Nós só sofremos por-

que continuamos a nos ferir com os espinhos do desamor 

a nós e à vida. O sofrimento é uma resistência nossa em 

não querer mudar. Nós podemos nos libertar do sofrimen-

to através de atitudes positivas que nos fazem amar a nós 

mesmos, amar a vida, amar a quem cruza o nosso cami-

nho e adotar aquelas posturas necessárias que nos levam 

adiante e nos libertam do sofrimento.

Entrevista

R.:Como foi seu primeiro contato com a doutrina espírita?

D.L.: Desde cedo minha mãe nos conduzia por vários 

templos espíritas, espiritualistas e eu, desde pequeno, a 

acompanhava. A partir disso surgiu meu interesse pelo 

espiritismo e, quando eu tinha 12 anos, nós começamos 

voluntariamente a estudar algumas obras de Alan Kardec. 

Desde então nunca mais deixamos esse contato com a 

doutrina espírita.

R.: Por que você decidiu não só estudar, mas também 

propagar a doutrina por meio das palestras?

D.L.: Eu senti que o espiritismo fez tão bem a mim – e con-

tinua me fazendo até hoje – que naturalmente eu me senti 

impelido a fazer aos outros o que os outros fizeram por 

mim: transmitir essa mensagem em livros e palestras. Co-

mecei fazendo palestras e algumas pessoas sugeriram que 

eu escrevesse algo também. Então a motivação foi esse 

impulso de difundir a doutrina, que é de libertação espiri-

tual, e é com esse objetivo que até hoje nos conduzimos.

R.: Durante sua palestra você falou sobre a importância 

de tocar Jesus. Você pode contar algum episódio em que 

tocou Jesus?

D.L.: A partir do lançamento do livro Alguém me tocou nós 

temos tido essa busca de uma proximidade maior com Je-

sus. E eu sinto que esse tocar Jesus tem ocorrido quando eu 

consigo tocar algum coração machucado, ferido, uma pes-

soa em desespero, alguém faminto. Quando me aproximo 

das feridas de alguém, sejam elas físicas ou emocionais, 

e consigo colocar algum remédio de esperança, eu sinto 

Jesus muito próximo. 

R.: Qual foi o maior aprendizado da doutrina para você?

D.L.: A doutrina traz uma ideia muito forte da responsabi-

lidade que cada um tem por si mesmo. Ela nos chama a 

atenção de que a nossa felicidade está muito mais em nos- Fo
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Notícias

A sala de acolhimento é o primeiro contato que todas 
as pessoas que frequentam o Reencontro têm com 
a casa. 

Mas o que é acolhimento? Quando alguém lhe conta um 
problema você procura contar uma situação similar que vi-
veu e como encontrou uma saída? Quando um amigo seu 
está com problemas, você tenta mostrar-lhe o lado positi-
vo das coisas? Quando uma pessoa está triste, você tenta, 
de todas as maneiras, deixá-la feliz? 

Se as respostas para estas perguntas são afirmativas, 
caro amigo, você tem uma ótima intenção, porém não está 
seguindo o caminho do acolhimento.

Acolher significa aceitar, receber. O acolhimento está 
mais no ouvir e menos no falar, mais no receber e menos 
no fazer. E como é difícil estar presente, disponível e ouvir 
com atenção! 

Nos dias de hoje, estamos cada vez mais decididos a 
agir, mas isso não é acolher. Acolher é apenas ouvir o que 
o outro tem a dizer, sem expressar opiniões, sem fazer 
considerações. Acolher é sentir o outro por dentro e, as-
sim, enxergar sua alma. É enxergar no outro o reflexo de 
si mesmo. 

Acolher é abraçar, cuidar de quem precisa nas horas 
mais desafiadoras, sem julgar ou impor condições. É com-
preender, confortar, dar o ombro, aceitar, proteger. Aco-
lher não é concordar com o outro, nem buscar a razão de 
ser, as explicações para situações vivenciadas. É ser apoio, 
estar presente sem necessariamente ter que dar respos-
tas, silenciar e abraçar. Só acolhemos quando somos capa-
zes, verdadeiramente, de ter bons sentimentos pela raça 
humana, sem preconceito ou discriminação. 

Mas antes de acolher o outro é preciso exercitar o auto- 
acolhimento. Somos nossos melhores amigos, principal-
mente nos momentos mais desafiantes da vida, então de-
vemos evitar a autopunição, a crítica exagerada, a culpa 
em excesso, a cobrança desmedida. Nosso desafio é des-
cobrir em nós mesmos o que podemos fazer pelos outros 
de forma amorosa, coerente e equilibrada.

E como é poderoso o ato de acolher. Transforma quem 
é acolhido e ao mesmo tempo quem acolhe. Quão íntimo 
e precioso é estar ali, ouvindo e permitindo que o outro 
se coloque por inteiro, sem calar o que ainda não foi dito 
e apenas aguardar o momento, ou talvez a permissão do 
outro, para se revelar.

Acolher
é abraçar, cuidar de quem 
precisa nas horas mais 
desafiadoras, sem julgar 
ou impor condições.

Equipe de Acolhimento do Reencontro
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O acolhimento é a parte visível de um grande conjunto de trabalhadores que aqui se 
fazem presentes para lhe ajudar. Nosso desejo é que você, ao adentrar no Reencontro, 
se sinta amparado, abrigado, querido.

Que esse Reencontro seja uma grande festa, em um céu cheio de estrelas e que a estre-
la principal seja você! Queremos ver em seu rosto o brilho do seu sorriso, do seu olhar e 
a luz resplandecente de seu coração.
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Notícias

Mudar o mundo. Essa é a força 
ou chama acesa dentro de cada 
jovem. Todos nós temos. Tivemos 

ou teremos em um determinado estágio de 
nossas vidas esses sentimentos intensos de 
que somos diferentes e podemos fazer a 
diferença.
Essa é a força do jovem. Olhares, palavras e 
atitudes condensadas em uma feroz locomotiva 
destemida e determinada.

Texto recebido por Alexandre Balarini Zampieri, 
aluno do Módulo 1

Jovens “velhos”... 
velhos “jovens”

Mas muitas vezes, as paixões e 
emoções inflamadas ao “últi-

mo volume”...fazem com que 
a “locomotiva” cometa um 
erro básico. Ela passa veloz, 
sem apreciar ao seu redor, 
perdendo centenas de belas 
paisagens ou momentos... 
sem perceber ou mesmo se 
preocupar se esbarrou em 
algo... se feriu ou foi ferida.

Faltou maturidade. Faltou 
equilíbrio suficiente para 
se manter nos trilhos...

Com o tempo, ainda que 
agraciados com momentos e 

pessoas mágicas e especiais, 
no pacote vem as lições de vida. 
E curiosamente (e por que não 
dizer infelizmente) essas são 

Os tratamentos realizados têm ajudado a manter sua 
família mais calma e amistosa.

Há apenas seis meses no Reencontro, 
Dorival Nochieri já percebe os 
benefícios da casa em sua vida.
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Paz espiritual é o que Dorival No-
chieri vai buscar, para si e para 
sua filha, Ana Júlia, nos dois dias 

da semana em que sai da região da 
avenida Paulista, onde mora e traba-
lha, para vir ao Reencontro. Ele co-
meçou a frequentar a casa há ape-
nas seis meses, mas esse tempo já 
é suficiente para Dorival perceber a 
diferença que o Reencontro faz em 
sua vida. 

Aos 60 anos, ele já viu sua espo-
sa desencarnar em casa, quando ela 
tinha apenas 31 anos, e criou, com 

a ajuda da mãe e de amigos, três 
filhas. Ana Júlia, seu “cordão umbi-
lical”, como ele mesmo descreve, é 
a segunda filha do casal. Ela nasceu 
após seis meses de gestação, é es-
pecial e cega devido ao excesso de 
contato que seus olhos tiveram com 
o oxigênio no período em que ficou 
internada na maternidade. 

Hoje, aos 28 anos, Ana Júlia precisa 
de cuidados constantes e não pode 
ficar sozinha, porque se auto-agride. 
Por isso ela e o pai estão sempre jun-
tos: “Eu respiro ela”, diz o pai.

Na doutrina espírita ele busca luz 
e conhecimento para entender o que 
houve em sua vida, aceitar e seguir 
em frente. Para ele, Ana Júlia é um 
presente de Deus que o faz ser mais 
indulgente, paciente, caridoso e ge-
neroso, além de compreender me-
lhor as pessoas e respeitar o seme-
lhante. 

O tratamento que vem sendo feito 
pela equipe do Reencontro tem sido 
essencial para manter Ana Júlia mais 
calma e amistosa, segundo Dorival.

Notícias
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passagens (ou túneis) que mais damos atenção. 
Que mais nos marcam.

Reduzimos a velocidade, perdendo aos poucos 
aquela energia, “apanhando” um pouco da vida, 
para aprendermos mais algumas coisas. E esse 
conjunto de lições nos torna (aos poucos) um 
pouco mais maduros.

Maturidade... Lembram-se como ela fez 
falta (e com certeza na verdade ainda 
esta fazendo e o fará)? Será mesmo 
que ela, aquela “chama” tem que 
diminuir? Quem disse que o preço de 
um pouco mais de sabedoria vem da 
mesma “fonte”?

O quão curioso é em nossa jornada a 
quantidade de vezes que nos depara-
mos com pessoas que não aparentam 
suas “verdadeiras” idades.

Jovens “velhos”... Velhos “jovens”...

Temos ainda tanto a aprender e 
evoluir que não seria errado afir-
mar que somos todos “jovens”!!! 
Todos ainda temos tudo aquilo 
dentro de nós... todos podem, 
sim, fazer a diferença e mudar o 
mundo.

E quando percebemos o quanto 
aprendemos com as pró-

prias crianças podemos 
nos dar conta de que 
a “ordem” é questio-
nável e, se assim ela 
é, seremos sempre 
jovens aprendizes 
em evolução... e por 
isso... não contenham 
suas chamas... nunca 
diminuam o amor em 
seus corações.

Tais Bahov



No dia 19 de maio, o Reencontro promoveu uma cerimô-
nia espiritual na Casa do Cristo Redentor em comemoração 
pelos 18 anos da casa.

Na ocasião, foi realizado um trabalho energético no bos-
que da Casa, durante o qual os participantes vivenciaram di-
ferentes elementos, e seu presidente, Antônio Carlos Lafer-
reira, recebeu comunicação do Doutor Bezerra de Menezes.

Após a cerimônia foi realizado um almoço beneficente 
em prol da Casa do Cristo.

Aniversário do Reencontro

Aconteceu

Cerimônia na Casa do Cristo

A Casa do Cristo Redentor (CCR) é uma instituição assistencial 
sem fins lucrativos localizada no bairro de Itaquera. Com uma 
área de quase seis alqueires, é uma pequena cidade com total 
infraestrutura que executa projetos sociais tais como: creche, 
centro para crianças e adolescentes, núcleo de apoio social para 
pessoas deficientes, 3 casas abrigo e atendimento a 290 famílias 
que vivem em situação de risco e vulnerabilidade.

São poucas as casas espíritas que podem se orgulhar de 
completar 18 anos de existência e o Reencontro é uma 
delas.

A equipe da Casa sabe da importância desta data e por 
isso organizou diversas celebrações durante este ano. Uma 
delas – e talvez a mais chique! – aconteceu no dia 07 de 
junho no Buffet Riviera.

Durante um jantar elegante e animado, o Reencontro 
reuniu cerca de 200 pessoas em uma festa que integrou 
frequentadores e trabalhadores da casa, regada a muita 
música, dança, comida boa e alegria.

Miguel Bove, vice-presidente do Reencontro, falou um 
pouco sobre a casa e agradeceu a presença de todos.

Para fechar com chave de ouro, foram sorteados relógios 
para os convidados.

Jantar comemorativo
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Vamos falar sobre nossa relação 
com o mundo e com aquilo que 
estamos vendo e convivendo. 

Muitas coisas se apresentam de forma 
contraditória, quando não até mesmo 
sem o menor sentido. Na maioria das 
vezes nós só vemos injustiças ao nos-
so redor.

Outras vezes o mundo se apresen-
ta a nós tão belo, grandioso, cheio de 
surpresas agradáveis entre tantas ou-
tras situações.

No meio desse turbilhão refletimos 
sobre o certo e o errado. Para alguns 
essas reflexões levam a revoltas, para 
outros ao abandono de tudo e, para 
alguns, há algumas atitudes muito 
infelizes que nos levam a futuros des-
gostos maiores. O resultado, nessas 
situações, sempre acaba em álcool, 
drogas e outros comportamentos la-
mentáveis, mas de qualquer forma 
não encontramos soluções.

Outras reflexões e atitudes nos le-

vam a um mundo de paixões e futi-

lidades que, assim como as atitudes 

anteriores, apenas nos oferecem frus-

trações e, muitas vezes, desespero.

Muitos entendem que deveríamos 

fechar os olhos, nos acomodarmos na 

preguiça, desistir de qualquer esforço 

ou reflexão maior e apenas ir levando 

a vida.

Alguns se apegam a credos reli-

giosos que procuram conduzir a uma 

fé imposta, apresentando um Deus 

dominador e repleto de paixões de-

senfreadas, não permitindo qualquer 

pensamento maior que não seja o 

“Deus quis assim...”, ou quem sabe, 

“Não se questiona a palavra de Deus” 

e por aí afora, nos deixando muitas 

vezes um vazio, colocando-nos como 

expectadores da vida, quando deve-

mos ser participantes ativos da vida.

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e ministra os cursos 
do Reencontro nos 

módulos 2 e 3

Texto inspirado mediunicamente

Mensagem aos jovens, de todas as idades

Gostaríamos de colocar aqui três 
propostas para serem analisadas e 
então encontrarmos a mais lógica e, 
porque não dizer, a mais sensata:

- a primeira proposta nos apresenta o 
materialismo cruel, que nada nos ofe-
rece a não ser o “aproveite enquanto 
é tempo, pois a vida é uma só”. O ser 
humano não seria mais do que um 
monte de carne e os sentimentos não 
passariam de reações químicas;

- a segunda proposta é a fé com uma 
transcendência limitada a um Deus 
carregado de paixões, com a separa-
ção dos seus filhos privilegiados e os 
outros deserdados por não conhecê- 
lo. Uma vida conduzida de forma sim-
plória, do Céu e do Inferno e com pré-
definições sobre o que é certo o que 
é errado;

- a terceira proposta é a que estamos 
aqui procurando levar você a refletir, 

Aqui você tem as melhores vantagens em 
Certifi cações Digitais, e-CPF, e-CNPJ e NF-e

Fale conosco e saiba mais 
sobre os nossos benefícios:

Fone: (11) 2090-1025
www.cambaradigital.com.br

analisar e pensar profundamente, 
pois propõem uma transcendência 
sem limites, a começar por um Deus 
infinito em amor irrestrito, justiça e 
caridade.

Vidas que se sucedem, permitindo 
o reencontro de nós para um recome-
ço sempre. O erro de hoje é a lição 
para o acerto de amanhã. Tudo se en-
caixa numa harmonia que só é pos-
sível entender com a multiplicidade 
das existências de cada um.

As lutas, provações e expiações ago-
ra não são injustiças ou uma imposição 
de Deus, mas oportunidade bendita de 
evolução e amadurecimento.

Deixamos de ser um elemento pas-
sivo para sermos atuantes e decisivos 
em nossas vidas.

Mas onde se encontra essa ter-
ceira proposta? Estamos falando do 

espiritismo moderno, baseado nos 
ensinos dos espíritos, alicerçado nas 
mensagens de Jesus. Não mensagens 
de cunho religioso clássico, mas nas 
mensagens de amor puro, fraternida-
de, justiça e perdão. Não queremos 
falar em religião, mas sim em com-
portamento religioso lógico, baseado 
numa filosofia transcendental, numa 
ciência alicerçada na análise, sem a 
frieza dos interesses mesquinhos, 
mas no calor da busca pela verdade.

Como vou começar a entender essa 
filosofia espírita? Podemos dizer que 
o melhor caminho é visitar uma casa 
espírita bem conduzida, realizar tra-
tamento espiritual para buscar um 
equilíbrio íntimo e estudar constan-
temente. A literatura espírita é vasta 
e oferece inúmeros livros com dife-
rentes formas de abordar os assuntos 
pertinentes à mediunidade, caridade, 

vida após a morte, reforma íntima 

e muito mais. Com o tempo, pode-

remos adentrar a um estudo mais 

profundo, freqüentando as escolas de 

evangelização, preparação espiritual 

e seguir em frente.

Nesse momento, tendo boa von-

tade e persistência, um mundo novo 

se descortinará para nós e mudanças 

sensíveis irão, passo a passo, se apre-

sentar em nosso íntimo.

Que essa mensagem possa ser para 

você o divisor de águas entre um pas-

sado perturbador e sem objetivos e 

um futuro de paz, amor, fraternidade, 

alegria e equilíbrio, consolidados num 

mundo lógico e racional, baseando-se 

sempre nos ensinamentos de Jesus e 

nas palavras dos espíritos superiores 

voltados a nos levar a uma felicidade 

perene e verdadeira. 

Idealizando



Horários ATENDIMENTO E CURSOS

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

20h00 às 21h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

14h30 às 15h30

14h30 às 15h30

14h30 às 16h30 

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

14h30 às 16h00

14h30 às 16h00

15h00 às 16h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

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

REENCONTRO
Associação de Desenvolvimento Espiritual

EU APOIO A MANSÃO DO CAMINHO
SORTEIO FILANTRÓPICO

1º
2º

3º

Chevrolet Cobalt LTZ 1.4
2013/2014 Okm

Em prol das obras assistenciais de Divaldo Franco, 
que cuidam diariamente de mais de 3 mil 
crianças e jovens carentes.

Concurso da Loteria Federal do dia 14/12/2013 (sábado).
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REENCONTRO
Associação de Desenvolvimento Espiritual

Passagens aéreas / Hospedagens / Traslados para 02 pessoas em Maio de 2014 para 
conhecer e participar dos trabalhos da Mansão do Caminho e do Centro Espírita Caminho 
da Redenção em Salvador (BA) - Sexta a domingo.

24 títulos

Visita a Mansão do Caminho e C.E.Caminho da Redenção

Coleção de DVDs e CDs de Divaldo Pereira Franco
Cadastre sua entidade para ser um ponto de venda

Informações: (11) 2028-5222

R$100,00
VALOR DO NÚMERO

(total de 10.000 números)


