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19 Onde eu me encontro
Um sorriso e um abraço amigo

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

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

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

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

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

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

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

A Direção

Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual
Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-5222 - E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br
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Ajude-nos a fazer uma revista cada vez melhor. 
Envie sua mensagem, comentário, sugestão de pauta 
ou crítica, pedido de anúncio para
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Durante o dia a dia de nossa Casa, converso e 

atendo muitas pessoas que nos procuram com 

doenças degenerativas, terminais e vários outros 

tipos, consideradas graves pela medicina. Além 

de outros transtornos, como de relacionamento, 

personalidade, vícios, medos, obsessões, tristezas 

e depressão. Essas dificuldades atingem e abalam 

vários níveis de nossa existência: físico, mental, 

emocional e espiritual.

Sempre que possível, a equipe de atendimento 

presente recomenda uma leitura saudável, 

esclarecedora e, principalmente, as palestras. 

Nas palestras, que são o meio principal de 

tratamento de nossa casa, o indivíduo chega, 

se acalma, relaxa e, durante o tempo em que fica 

no salão de palestras, é atendido pelas equipes 

espirituais especializadas, tratando da saúde 

como um todo e também das interferências 

mediúnicas que ocorrem no dia a dia, ou de 

passado remoto.

Ao acompanhar a evolução dos tratamentos e o 

progresso dos assistidos, me vejo frente a frente 

com uma realidade cada vez mais verdadeira 

e atual: conhece a verdade e ela vos libertará.

Conhecereis a Verdade 
e Ela vos libertará

Quando os companheiros absorvem, estudam, 

procuram a verdade, ela transforma suas vidas, 

traz a melhora, o equilíbrio, a alegria, 

a felicidade, a cura tão almejada.

A alegria plena, a saúde integral e a felicidade 

dependem diretamente desses conhecimentos 

e de como utilizá-los o mais rápido possível.

Depois que conhecemos a verdade sobre Deus, 

sobre a vida, a importância do perdão e do amor, 

o próximo passo para a libertação é o Conhece-te 

a Ti mesmo. A partir do momento em que nos 

conhecemos, sabemos de nossas capacidades, 

virtudes, passamos a dar mais atenção a eles 

e menos atenção às dificuldades ou limitações. 

Por isso, hoje é o dia, agora é a hora, não deixe 

para amanhã o bem que você pode proporcionar 

a si mesmo. Dê esse presente a você, HOJE.

Fique na Paz de Jesus.

Jonas Pinheiro - Presidente



Dificuldades vencidas com 
o apoio da espiritualidade

Eu e o ReencontroNotas

Chá da PrimaveraFesta Julina
O sucesso dos três primeiros finais de semana da Festa 
Junina se repetirão em julho. Serão mais dois finais de 
semana dessa tradicional festa de rua que agita o bairro 
da Mooca. Anote aí: dias 19, 20, 26 e 27 de julho. Venha 
se deliciar nas barracas do churrasco, pernil, calabresa, 
cachorro quente, esfiha, caldo verde, vinho quente, 
quentão, bebida e muito mais! E sem falar no concorrido 
Bingo, com prêmios especiais. Não perca!

No dia 20 de setembro, às 15h, será realizado o Chá da 
Primavera, com vários tipos de chás, deliciosos quitutes e 
um divertido bingo. O convite individual custa R$ 25,00 e 
dá direito a um prato de doces e salgados, além de uma 
cartela especial do bingo. Os convites estarão à venda na 
secretaria a partir de agosto. Venha passar uma deliciosa 
tarde com a gente! Há aproximadamente três anos, Luis Garcia Ross 

conheceu o Reencontro. “Gostei muito da forma 
como fui recebido e, como sempre acreditei na 

doutrina, passei a frequentar a casa para manter o 
equilíbrio”, conta.

Anos antes, Luis passara por sérios problemas financeiros 
na empresa que possuía. “Eu tinha uma empresa com 
mais de 60 funcionários, que acabou fechando. Me vi 
sem emprego e sem dinheiro e passei a trabalhar como 
funcionário em outra empresa. Foi um momento muito 
difícil. Algum tempo depois, com a ajuda do meu filho, 
consegui montar outra empresa e aos poucos fui me 
reestruturando. Durante todo esse período de dificuldades, 
continuei frequentando o Reencontro e passando pelos 
tratamentos”, diz. 

Nesse período também, o Sr. Luis passou por outra 
provação: a descoberta de um câncer. “Fui diagnosticado 
com um câncer no intestino grosso, o que exigiu uma 
cirurgia para retirada desse tumor. Nesse mesmo tempo, 
passei pelo então tratamento de UTI no Reencontro. Para 
minha surpresa, passada a cirurgia, sequer foi preciso 
passar por sessões de quimioterapia”. 

Além do diagnóstico do câncer, o Sr. Luis passou por 
outros problemas de saúde. “Tive de tratar uma trombose 
e, mais recentemente, sofri um infarto, que me obrigou a 
passar por outra cirurgia para a colocação de três pontes 
de safena”, conta.

Durante todas essas situações de dificuldade e 
provação, o Sr. Luis passou por tratamentos oferecidos 
pelo Reencontro e, mesmo com a gravidade do quadro, 
recuperou-se muito bem de todos os problemas. “Gosto 
muito do Reencontro e acredito que os tratamentos que 
fiz me ajudaram muito em todos esses momentos”. 
Atualmente, o Sr. Luis continua frequentando o Reencontro 
e passa pela  Sala Verde – voltada a problemas de saúde – 
para tratamento de hipertensão. 

“Pretendo continuar frequentando a casa ao lado da 
minha esposa, do meu filho e nora, que também fazem 
tratamento aqui. Acredito muito nos trabalhos realizados 
e na força e eficiência do poder da caixa de vibrações”, 
finalizou.

Roger Hayas e Margareth Ramos

Abertura - Antonio Carlos La Ferreira (Presidente da Casa do Cristo)
Encerramento - Jonas Pinheiro (Presidente do Reencontro)

Pontos de venda:
• Secretaria do Reencontro
• Casa do Cristo Redentor
• Farmácia Naturales Curantum
• Espaço Integração Ananda
• Clínica Allegrum Vivi Medicina Integrada

Local: Rua Agrimensor Sugaya, 986 
Itaquera - São Paulo - SP

O FLORESCER DA ALMA
1º Encontro de aprimoramento pessoal 
promovido pelo REENCONTRO

Venha desfrutar da liberdade neste evento beneficente

Valor do convite: R$ 125,00
Incluso café da manhã, almoço e coffee break

A renda será revertida 
integralmente para a 
Casa do Cristo Redentor

07 de Setembro (domingo) das 9h às 17h30

ESPIRITUALIDADE
E MODERNIDADE

FLORECER 
DINÂMICO

MEDICINA E 
ESPIRITUALIDADE

CORPO, ESPELHO 
D’ALMA

OS FLORAIS 
COMO CAMINHO 
DO AUTO- 
CONHECIMENTO

Irineu Gasparetto
(Psicólogo)

Drª Joely Pucci 
(Farmacêutica)

Dr. Rubens Cascapera 
(Médico - Ortomolecular)

Valcapelli
(Psicólogo e Metafísico)

Ednei Manojo 
(Especialista em Terapia 
Floral, Iridologia, Medicina 
Comportamental, 
Acupuntura e Massoterapia)

Pagamento facilitado 
2 vezes nos cartões de crédito



Roger Hayas

Capa
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Nada é por acaso
Lei de Causa e Efeito explica os porquês das tristezas e das alegrias, 

das dores e dos prazeres, dos fracassos e das realizações. Tudo 
tem uma razão de ser e o caminho é a compreensão de que o que 
vivemos hoje é reflexo de nossas atitudes e posicionamentos do 

passado. Cada um recebe de acordo com suas obras 

A vida não foi justa comigo” 
ou “por que tanto sofrimento 
enquanto outras pessoas têm 

uma vida muito melhor e mais fe-
liz?” são frases muito comuns de se 
ouvir. Muita gente ainda tem dificul-
dade em aceitar a vida que tem, en-
xerga seus problemas, dores, dificul-
dades e desafios como algo injusto. 
E, ao não aceitar a condição de vida 
que tem, o caminho mais cômodo e 
fácil é a revolta. 

A vida é uma sucessão de acon-
tecimentos, de situações aparen-
temente inexplicáveis, diante das 
quais, muitas vezes, as pessoas se 
veem como vítimas diante de um 
“carrasco implacável”, impotentes 
diante de um destino cruel.

O caminho correto para entender 
essas e outras questões e o quão jus-
tas, corretas e cabíveis elas são está 
diretamente ligado aos princípios fun-
damentais da doutrina espírita. E jus-
tamente um desses ensinamentos é 
a Lei de Causa e Efeito, codificada por 
Allan Kardec, que explica que tudo 
aquilo que se vive hoje corresponde 
a uma reação semelhante a algo que 
foi construído no passado. Ou seja, 
essa lei explica os acontecimentos 
da vida atribuindo um motivo justo e 
com sentido a todas as situações com 
que se depara o homem, inclusive 
o sofrimento. Mas nunca como um 
castigo e, sim, como um processo de 
aprendizado fundamental para a nos-
sa evolução espiritual. 

Não é obra do acaso - No universo, 
tudo está intimamente relacionado, 
numa sequência de ações que de-
sencadeiam reações de igual inten-
sidade. Deus é infinitamente justo e 
bom, e nada ocorre que não seja Seu 
desígnio. Não existe ocorrência do 
acaso ou sem uma causa justa. Cada 
evento ocorre de forma natural, pla-
nejada e lógica. 

“Infelizmente, ainda existe na 
Terra muita gente que atribui seus 
insucessos ou suas vitórias aos gol-
pes de má ou boa sorte e também 
geralmente procura culpados pelos 
seus fracassos. Quando atribuímos 
nossa sorte a outros sempre fa-
lhamos, mas quando tomamos as 
rédeas de nosso destino, com fé e 
perseverança, haveremos de alcan-
çar dias melhores. A doutrina espí-
rita nos coloca na posição de pro-
tagonistas de nossa história e não 
de coadjuvantes e isso, no nosso 
entendimento, é fundamental para 
que alcancemos a felicidade possí-
vel”, diz André Marouço, médium e 
cineasta que acaba de lançar o fil-
me Causa e Efeito (veja matéria na 
página 8).

Não há vítimas - Na prática, a Lei 
de Causa e Efeito é clara: todos os 
homens são responsáveis por cada 
um dos eventos que ocorrem em 
suas vidas, sejam bons ou aparen-
temente terríveis. Assim, não há 
vítimas. O que aparentemente não 
tem explicação é porque falta alcan-
ce para compreensão da real origem 
de cada acontecimento. A causa de 
todas as mazelas está nas atitudes 
de cada um. Nem sempre é possível 
enxergar a relação direta entre es-
ses episódios ou fatos. Isso porque, 
muitas vezes, a causa dos males 
que acometem as pessoas hoje está 
num passado distante, em existên-
cias anteriores e providencialmente 
inacessíveis nesta vida. 

Por que não lembrar - O fato de 
não se lembrar de outras encarna-
ções pode, em uma primeira aná-
lise, parecer algo injusto também. 
Porém, tem toda uma razão de ser. 
Lembrar de algo vivido no passado, 
das atitudes e posicionamentos, não 
adicionará algo de importante para 
a evolução nesta encarnação. 

Tentar achar respostas ou ligação 
para o que se vive hoje com algo 
plantado no passado poderia gerar 
angústia e mais dor e, assim, difi-
cultar o processo de evolução. Isso 
porque poderia trazer sentimentos 
de dor,  punição e culpa em função 
de decisões menos sábias que fo-
ram tomadas. Além disso, se a lem-
brança envolver outras pessoas, a 
tendência natural seria o julgamen-
to, o que iria na contramão do que o 
mestre Jesus ensina.  

O real aprendizado: não repetir os 
erros do passado – O que a doutri-
na espírita nos ensina é que, em vez 
de punição e culpa, o que se deve 
extrair das mazelas desta vida é o 
aprendizado. É ele que conduzirá as 
pessoas à evolução. Ou seja, de uma 
situação de dor e dificuldade deve-se 
extrair o crescimento, a evolução, o 
aprendizado. E isso se faz corrigindo 
os erros do passado, não repetindo 
as mesmas decisões e posiciona-
mentos, mudando nosso padrão de 
pensamento e vibração, não tentan-
do encontrar possíveis culpados por 
essa situação. 

O amor é o grande caminho - O que 
a Lei de Causa e Efeito enfatiza é que 
agir com amor é o caminho. A com-
preensão é fundamental no sentido 
de evoluir e assumir uma postura em 
linha aos preceitos e ensinamentos 
da doutrina, tomando  decisões sá-
bias e, consequentemente, evoluindo 
espiritualmente. Na prática: utilizar o 
livre arbítrio de maneira sábia, cons-
ciente, com valores como responsabi-
lidade, fraternidade, respeito e doa-
ção amando a nós mesmos e amando 
o próximo. Conhecer e amar um Deus 
justo, que dá a cada um segundo suas 
obras. Essa é a forma de se amar a 
Deus, tão bem demonstrada por Je-
sus aqui na Terra e tão bem explicada 
pelo Espiritismo.

“
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Estreou nos cinemas brasileiros no último dia 3 de julho o filme Causa e Efeito. 
A trama conta a história de Paulo, um policial que vive uma vida tranquila e 
estável com sua família. Num momento de lazer, Paulo perde a esposa e o filho 
em um acidente de carro causado por um motorista alcoolizado. Revoltado pelo 
homem não ter sido preso, ele resolve tornar-se um justiceiro e acertar contas 
a mando de seu chefe.

Quando recebe a proposta para matar uma garota de programa, ele encontra em seu caminho um trio de velhinhos 
religiosos - um padre, um pastor e um espírita -, o que causa importantes mudanças em sua vida. Ao longo da trama, os 
personagens tomam ciência de que o drama que os envolve é o efeito cuja causa remonta a uma encarnação passada. 

A ideia sobre o filme surgiu quando estava em cartaz “O Filme dos Espíritos”. Os 
produtores e o diretor notaram que até aquele momento a imensa maioria das pessoas 
que foram assistir aos filmes espíritas exibidos era formada por espíritas. Assim, surgiu a 
proposta de criar um filme com ação, romance e com uma trama leve e envolvente, na 
qual o espiritismo poderia ser inserido. 

“Nosso objetivo sempre foi o de fazer um filme espírita para o ser humano encarnado 
nesse momento tão difícil da história terrena. Vemos que a violência, o materialismo e 
a sensualidade gratuita despontam como a grande praga desse início de século. E para 

mudar esse cenário é preciso, no nosso entendimento, que o cinema empreste também sua contribuição, contando 
histórias de superação, dramas em que a vida real seja estampada na tela e que possam explicar de forma racional 
como a Lei de Causa e Efeito pode ser corretiva, ou principalmente utilizada de forma a trazer a felicidade relativa aos 
indivíduos”, explica o diretor André Marouço.

Capa

Nas telas do cinema
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Entrevista

Reencontro em Revista - A Lei de Causa e Efeito é um 
dos ensinamentos de grande destaque da doutrina 
espírita. De que forma ela pode ajudar as pessoas a 
um entendimento mais amplo sobre o que vivem nesta 
existência?
André Marouço - Infelizmente ainda existe na Terra muita 
gente que atribui seus insucessos ou suas vitórias aos 
golpes de má ou boa sorte ou buscam culpados por seus 
fracassos. A doutrina espírita nos coloca na posição de 
protagonistas de nossa história. Quando atribuímos nossa 
sorte a outros sempre falhamos, mas quando tomamos 
as rédeas de nosso destino, com fé e perseverança, 
haveremos de alcançar dias melhores. 

Entrevista

RR - A partir desse entendimento, de que forma as 
pessoas podem ampliar sua visão, de modo a não ter 
comportamentos de revolta e não aceitação e, assim, 
compreender o real sentido do processo evolutivo?
Marouço - Quando nos damos conta de que o hoje é a 
nossa melhor ferramenta de trabalho para um amanhã 
de luz, tornamos possível a nossa caminhada em prol da 
construção do amor em nossas mentes e corações. Só 
assim passaremos a trabalhar para a construção da nossa 
paz. Os personagens do filme, ao ter acesso às causas de 
seus dramas, passam a trabalhar de forma pró-ativa na 
iluminação própria. É esse o convite que a divindade nos faz.  

RR - Fale sobre sua trajetória na doutrina espírita.
Marouço - Sou nascido católico, me eduquei em colégio de 
freiras e isso foi muito bom, pois aprendi muito sobre Jesus. 
Ainda menino, conheci a Umbanda e foi ali que desenvolvi 
a mediunidade. Na adolescência, tive uma vida mundana: 
bebi, usei drogas, fui agressivo e me afastei completamente 
da espiritualidade. Quando eu estava com 19 anos, após 
abrir um livro que estava na estante da casa de minha 
mãe, comecei a acordar. O livro? Os Mensageiros: André 
Luiz/Chico Xavier. Desde então, aos trancos e barrancos, às 
quedas e ao soerguimento, tenho lutado para alcançar a luz. 

RR – Esse é seu segundo filme. Qual sua formação e 
trajetória na TV e no rádio? 
Marouço - Sou formado em Marketing pela Universidade 
Paulista e meu pai, Luiz de Souza Marouço, foi profissional 
de TV. Aos 19 anos entrei para a TV, com passagens 
pelo SBT, TV Cultura e TV Globo. Comecei de baixo, como 
operador de cabo, iniciei minha carreira como produtor 
independente, trabalhei como Diretor de Fotografia, 
roteirista, enfim, Diretor de Programa e, então, cineasta. 

RR - Você está lançando um filme que traz à tona a Lei de 
Causa e Efeito de forma muito real, com a reprodução de 
situações que qualquer um de nós poderia viver. Como 
foi a ideia de conceber esse filme, a escolha do tema, a 
concepção do roteiro?

Marouço
André

Nascido em São Paulo há 44 anos, 
André Marouço formou-se em 
marketing pela Universidade Pau-

lista. Teve passagens por grandes emis-
soras de televisão como TV Cultura, SBT 
e TV Globo, onde atuou como assistente 
de câmera, operador de câmera e di-
retor de fotografia. Esteve à frente do 
Mundo Maior de Cinema, que ofereceu 
condições a jovens cineastas de filma-
rem oito curtas-metragens. Sua estreia 
em longas- metragens foi com o sucesso 
“O Filme dos Espíritos”, em 2011, no qual 
atuou como diretor e roteirista. Sua nova 
empreitada acaba de chegar às telas dos 
cinemas. Estreou no último dia 3 de julho 
o filme Causa e Efeito, que aborda, de 
forma muito real, a Lei de mesmo nome 
codificada por Allan Kardec. Nesta entre-
vista à Reencontro em Revista, Marouço 
fala sobre mediunidade, carreira, desa-
fios, trabalho e como a doutrina espírita 
está presente em sua vida.

Iluminar mentes 
e almas

Roger Hayas

Marouço - Sou médium e no primeiro tratamento do roteiro 
o trabalho é de parceria intuitiva com a espiritualidade, só 
me dou conta da história quando estou na metade dela, os 
tratamentos de roteiro, feitos subsequentes ao primeiro, 
esses são de total autoria minha, pois passo a aprimorar 
aquilo que consegui captar dos amigos espirituais. A ideia de 
concepção desse filme se deu a partir de nossa observação 
de que a imensa maioria de pessoas que haviam assistido 
os seis filmes espíritas exibidos até hoje era formada 
por espíritas. Assim, tivemos a ideia de fazer um filme 
com ação, romance, enfim, uma peça cinematográfica 
para o grande público, porém sem perder a essência do 
conteúdo espírita, mas de maneira jovial e não doutrinária. 

RR - De que maneira você utiliza sua profissão como 
ferramenta de divulgação e disseminação da doutrina?
Marouço - Graças a Deus, a maior parte da minha carreira 
foi na TV Cultura, que tem uma proposta educativa, e na 
TV Mundo Maior, que tem a proposta de divulgação da 
doutrina espírita. Dessa forma, tenho tido a sorte de poder 
aliar meus conhecimentos técnicos e artísticos com a minha 
crença pessoal. Acho até que, se em algum instante eu 
abrir mão de fazer esse trabalho e for fazer TV ou cinema 
que não tenha uma proposta de iluminação de mentes e 
de almas, perderei o propósito dessa minha encarnação. 

RR - De que forma a doutrina lhe ajuda no entendimento 
da evolução e dos desafios desta encarnação?
Marouço - Da maneira mais racional possível e cada vez 
menos religiosa. Até recentemente eu me declarava um 
religioso, hoje tenho me declarado um ser racional e 
minha racionalidade tem me permitido ser cada vez mais 
responsável e cada vez mais espiritual, e ser espiritual não 
é ser religioso, mas sim ter convicção na imortalidade da 
alma e na justiça divina em nossas vidas. Acredito que o 
nosso grande desafio, dos divulgadores espíritas, é o de 
apresentarmos às pessoas um Jesus cientista e filosófico, 
e não um Jesus religioso, certamente que religião é 
importante, mas ela só faz as criaturas evoluírem se vier 
acompanhada de razão. 

RUA BORGES DE FIGUEIREDO, 61/103   11 2081 7100
WWW. DICUNTO.COM.BR   EVENTOSSDICUNTO.COM.BR

Oferecemos soluções completas em gastronomia
A  S U A  C O M E M O R A Ç Ã O  M E R E C E

T O D A  A T E N Ç Ã O  D O  M U N D O

DE FESTA
N O VO  S A L Ã O

O seu mais



Calendário ATIVIDADES DE JULHO | 2014

DIA HORA ATIVIDADE

01/Ter

02/Qua

03/Qui

04/Sex

05/Sab

07/Seg

08/Ter

09/Qua

10/Qui

11/Sex

12/Sab

15/Ter

17/Qui

18/Sex

19/Sab

20/Dom

22/Ter

24/Qui

25/Sex

26/Sab

27/Dom

27/Dom

29/Ter

31/Qui

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

17h00

20h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

18h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

18h00

10h00

17h00

20h30

15h00

20h30

Palestra - Gislaine Carli - Família

REUNIÃO DE EVENTOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONSELHO DELIBERATIVO E DIRETORIA 

Palestra - Julieta - Insatisfação existencial

Palestra - Carmen - A busca pela essência

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

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Aprendendo com os erros

Módulo I - 16ª aula (última)

Palestra - Wagner Ideali - Lei de Causa e Efeito segundo o Espiritismo  

FERIADO - CASA FECHADA

Palestra - Gisleine Quintaneiro - Exercícios de humildade

Palestra - Toninho - Produza onde for plantado (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

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 - Wagner Ideali - Mediunidade e Espíritismo

Palestra - Lucimara Gallicia - Retomando a esperança e a alegria de viver (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Palestra - Lisa Rebouças - Gratidão

Palestra - Miguel - Conveniência

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

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Exercitando o amor

16ª  FESTA JUNINA

16ª  FESTA JUNINA

Palestra - Jair Cusin - Autoamor

Palestra - Carmen - A grande vilã

Palestra - Valcapelli -  Realidade e Espiritualidade (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

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

16ª  FESTA JUNINA

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

16ª  FESTA JUNINA

Palestra - Humberto Pazian - A cura da alma (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Palestra - Sueli Fiuza - Como lidar com a mágoa

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do corpo - Leis universais (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

DIA HORA ATIVIDADE

ATIVIDADES DE AGOSTO | 2014

01/Sex

02/Sab

04/Seg

05/Ter

06/Qua

07/Qui

08/ Sex

09/Sab

11/Seg

12/Ter

13/Qua

14/Qui

15/Sex

16/Sab

18/seg

19/Ter

20/Qua

21/Qui

22/Sex

23/Sab

25/Seg

26/Ter

27/Qua

28/Qui

29/Sex

30/Sab

31/Dom

20h00

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

Módulo III - 1ª aula

Módulo Preparatório - 1ª 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 - Miguel - Viver com naturalidade

Módulo I - 1ª aula 

Palestra - Edson Sardano - 150 anos do Evangelho e os dias atuais (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Módulo Preparatório (tarde) - 1ª aula

Módulo II - 1ª aula

Palestra - Gisleine Quintaneiro - A busca da perfeição

Palestra - André Marouço -  Uma vida próspera (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento) 

Módulo III - 2ª aula

Módulo Preparatório - 2ª aula  

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - O terceiro milênio segundo o Espiritismo

Módulo I - 2ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - As leis que geram prosperidade (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Módulo Preparatório (tarde) - 2ª aula

Módulo II - 2ª aula

Palestra - Julieta - A escola dos mestres invisíveis

Palestra - Carmem - Culpa

Módulo III - 3ª aula

Módulo Preparatório - 3ª 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 - Rosangela - Imagine... sonhe

Módulo I - 3ª aula 

Palestra - Paula Zamp - Musical (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Módulo Preparatório (tarde) - 3ª aula

Módulo II - 3ª aula

Palestra - Sueli Fiúza - A paz que tanto buscamos

Palestra - Miguel - Desapego familiar

Módulo III - 4ª aula

Módulo Preparatório - 4ª aula  

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

Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)

Ativação Energética com Palestra  - William Sanches - “O fluxo da sua vida é você”

Módulo I - 4ª aula 

Palestra - Gislaine Carli - Combati o bom combate

Módulo Preparatório (tarde) - 4ª aula

Módulo II - 4ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - Paulo de Tarso

Palestra - Jair Cusin - Dr. Bezerra de Menezes (nascido em 29/08/1831)

Módulo III - 5ª aula

Módulo Preparatório - 5ª aula (noite)

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 - Jonas - Prosperidade       

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 
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Calendário ATIVIDADES DE SETEMBRO | 2014

DIA HORA ATIVIDADE

01/Seg

02/Ter

03/Qua

04/Qui

05/Sex

06/Sab

07/Dom

08/Seg

09/Ter

10/Qua

11/Qui

12/Sex

13/Sab

15/Seg

16/Ter

17/Qua

18/Qui

19/Sex

20/Sab

22/Seg

23/Ter

24/Qua

25/Qui

26/Sex

27/Sab

28/Dom

29/Seg

30/Ter

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

17h00

09h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

15h00

20h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h02

11h00

11h00

17h00

10h00

20h00

20h30

Módulo I - 5ª aula 

Palestra - Miguel - Os olhos do amor

Módulo Preparatório (tarde) - 5ª aula

Módulo II - 5ª aula

Palestra - Gisleine Quintaneiro - A Luz do Espiritismo

Palestra - Jonas - Alegria de viver                                                      

Módulo III - 6ª aula

Módulo Preparatório - 6ª aula  

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

Ativação Energética com Palestra - Geisa - Vencendo a depressão

WORKSHOP - “O Florescer da Alma” - Casa do Cristo Redentor

Módulo I - 6ª aula 

Palestra - Gislaine Carli - Desapego

Módulo Preparatório (tarde) - 6ª aula

Módulo II - 6ª aula

Palestra - Julieta - Cada escolha determina um caminho

Palestra - Carmen - O Perdão

Módulo III - 7ª aula

Módulo Preparatório - 7ª aula (noite)

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

Módulo I - 7ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Bênçãos, sorte e gratidão (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Módulo Preparatório  (tarde) - 7ª aula

Módulo II - 7ª aula

Palestra - Eliane Provasi - A conquista da paz

Palestra - Jair Cusin - Tende fé em Deus

Módulo III - 8ª aula

Módulo Preparatório - última aula

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

CHÁ BENEFICENTE com BINGO - PARTICIPE!

Módulo I - 8ª aula 

Palestra - André Marouço - Autoconhecimento (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Módulo II - 8ª aula

Palestra - Sueli Fiúza - Ansiedade

Palestra - José Carlos De Lucca - Socorro e solução (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Módulo III - 9ª aula

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

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

Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)

Ativação Energética com Palestra - Jonas - Gratidão                             

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo I - 9ª aula 

Palestra - Lisa Rebouças - O homem de bem 

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Seria o estudo da Doutrina Espirita uma fonte segura para 
nossa libertação e cura real?
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a fim de que os voluntários possam identificar as causas 

das questões que o levaram a procurar a casa e, dessa 

forma, possam direcioná-lo ao tratamento mais indicado. 

A Sala Azul existe há 19 anos, período em que existe a 

casa. “Desde o princípio o grupo de trabalhadores que fun-

dou o Reencontro já havia planejado como seria o desen-

volvimento dos trabalhos e já estavam incluídas as salas 

específicas, como a Azul e a Verde. Quando os voluntários 

iniciaram seus atendimentos, começaram somente com o 

salão de passes e logo em seguida já se fez necessário 

o tratamento na Sala Azul e também na Verde”, explica 

Sueli. A cada dia de trabalho em torno de cinco a sete vo-

luntários atuam nesse tratamento e mensalmente 1000 

assistidos são atendidos.

Nos dias de hoje o número de pessoas que passam 

por dificuldades de ordem emocional é alto. Justa-

mente por isso, e com a orientação do plano espi-

ritual, o Reencontro oferece aos assistidos um tratamento 

específico para essas questões.

Tratam-se na Sala Azul pessoas que apresentam proble-

mas como angústia, fobias, síndrome do pânico, depres-

são, dentre vários outros. O tratamento consiste em um 

passe direcionado, realizado em um ambiente previamen-

te preparado com recursos da cromoterapia, que canali-

zam a energia a fim de promover a harmonia no campo 

Com foco no equilíbrio emocional
Reencontro conta com tratamento voltado às pessoas 
que estejam passando por problemas de ordem emocional. 
Mensalmente 1000 assistidos são atendidos

Roger Hayas
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Por dentro do Reencontro Por dentro do Reencontro

emocional, eliminando sentimentos destrutivos e prejudi-

ciais, reequilibrando as sensações e proporcionando a co-

nexão com a espiritualidade. 

A cor azul, como todas as outras dos demais tratamentos 

que a casa oferece, foi escolhida para esse tipo de trata-

mento de acordo com os benefícios que ela traz para o 

campo emocional e seguindo os princípios e conceitos da 

cromoterapia.

A preparação – Antes do início dos trabalhos é realizada 

uma abertura no Salão de Passes com a participação de to-

dos os voluntários. Os que trabalham na Sala Azul também 

realizam sua abertura, momento em que se conectam com 

o Mestre Jesus, com os mentores e todas as equipes espi-

rituais que atuam nesse trabalho, pedindo proteção, paz, 

harmonia e serenidade.

Ligação entre o emocional e o espiritual – Sueli Fiuza 

coordena os trabalhos da Sala Azul às terças-feiras. Há 15 

anos ela atua como voluntária no Reencontro, tendo co-

meçado no Salão de Passes e, posteriormente, passando 

a atuar na Sala Azul. 

Ela explica a relação direta que existe entre o emocional 

e o espiritual. “Quando as pessoas não estão equilibradas 

emocionalmente tornam-se muito vulneráveis, captando 

com facilidade as energias negativas, o que acarreta em 

distúrbios espirituais. Para que possamos estar bem espiri-

tualmente temos que buscar o nosso equilíbrio emocional, 

pois eles estão fortemente ligados um ao outro”.

Como participar – O tratamento é realizado às terças e 

quintas-feiras à noite e também às quintas no período da 

tarde. Para realizá-lo o assistido deve passar pela Triagem, 

Não esqueça o seu cartão nos dias de tratamento 
e de palestras. 

Apresente-o no balcão de entrada do Reencontro e 
no salão de palestras.



Onde eu me encontro

Ele é a cara do Acolhimento. Com um sorriso sempre 
largo, uma alegria e satisfação contagiantes e um 
peito aberto pronto para um abraço acolhedor e 

amigo, dessa forma Miguel recebe os frequentadores na 
porta do Reencontro. Bastante conhecido entre assistidos 
e voluntários, ele teve o primeiro contato com a casa em 
1995, trazido por suas filhas. 

A primeira impressão? “Gostei muito por ser uma casa 
diferenciada, onde não se falava apenas de espíritos, 
mas também de espiritualidade, e também pelo uso da 
cromoterapia e dos cristais, energias da nova era”, diz.

Mas foi em 2000 que ele resolveu frequentar os cursos, 
começando a trabalhar em 2001. Nesses anos todos, a 
atuação dele na casa aumentou exponen-
cialmente. Hoje, Miguel está à frente de 
várias atividades e projetos desenvolvidos 
ao mesmo tempo. “Atualmente, coordeno 
o Acolhimento, ministro o Módulo I e dirijo o 
Departamento de Captação de Recursos. Todas essas 
atividades me dão a oportunidade de estar junto das 
pessoas, tanto no compartilhamento do conhecimento 
nos cursos como na afetividade que troco com os 
assistidos no Acolhimento. Já a captação de recursos me 
dá a oportunidade de mostrar às pessoas o trabalho de 
manutenção e crescimento da casa, no sentido da melhora 
nas instalações e ambientação para os atendimentos. Tudo 
isso me dá uma grande oportunidade de crescimento e 
principalmente de mostrar nosso produto, o amor”, diz. 

E sobre o trabalho no Acolhimento, Miguel imprimiu uma 
maneira de trabalhar que chama a atenção dos assistidos 
e trabalhadores. “O acolhimento é a porta de entrada da 
casa. Tento passar o mesmo que recebi quando cheguei 
aqui pela primeira vez: carinho, atenção e gentileza. A 
missão do atendimento é passar confiança, simpatia 
e alegria para que o assistido se sinta de fato acolhido. 
Para mim, doação é compartilhar com o outro o que você 
recebe em demasia, ou seja, você recebe tantas coisas 
boas, como conhecimento e amor, que pode até doar aos 
outros esse excedente”.

Um sorriso e um 
abraço amigo

Margareth Ramos e Roger Hayas

“Para mim, doação é 
compartilhar com o outro o que 

você recebe em demasia, ou 
seja, você recebe tantas coisas 

boas, como conhecimento e 
amor, que pode até doar aos 

outros esse excedente”
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Miguel Bove



Festa JuninaCampanha de Páscoa

Bazar do 
Dia das Mães

19º aniversário

Rifa de Páscoa
Nos dias 24, 25 e 31 de maio, 1º, 07 e 08 de junho foi realizada a primeira parte da Festa Junina do Reencontro. A comunidade 
compareceu em peso para se deliciar com as barracas típicas e divertir com o já tradicional bingo. Atenção: a festa volta após a 
Copa do Mundo, nos dias 19, 20, 26 e 27 de julho. Venha prestigiar e se divertir!

Mais uma vez, a campanha de arrecadação de ovos de Páscoa 
foi um sucesso. No total, foram arrecadadas 766 unidades, que 
foram doadas às crianças assistidas pela Fraternidade Casa do 
Cristo Redentor (616 ovos) e pelo Grupo Espírita Esperança (150 
ovos). O Reencontro agradece pelo gesto de solidariedade, que 
certamente fez a diferença na Páscoa dessas crianças!

Em comemoração ao Dia das 
Mães, foi realizado no dia 12 
de abril o Bazar das Mães, 
com produtos artesanais 
especialmente criados com 
muito carinho pelo Grupo 
Amor e Boa Vontade.

Os 19 anos do Reencontro foram comemorados em uma cerimônia para lá de especial. Realizada na Casa do Cristo Redentor, as 
comemorações contaram com palestras especiais de Valcapelli e Toninho no belo teatro da instituição.

A tradicional Rifa de Páscoa, cuja renda é destinada às obras 
assistenciais do Reencontro, teve como felizardos os seguintes 
ganhadores:
1º Prêmio – Maura Yusuf - número 024
2º Prêmio – Maria Odete Lhano - número 460
3º Prêmio – Elena Rezende - número 905
Os números foram sorteados na Loteria Federal do dia 16 de 
abril. Parabéns aos ganhadores!

Aconteceu Aconteceu

Logo após, os voluntários da casa vivenciaram uma belíssima experiência espiritual realizada nos portais da Casa do Cristo, que 
reproduziram os elementos fogo, água, terra e ar, um momento inesquecível que marcou a todos. Por fim, foi realizado um almoço 
de confraternização e comemoração! Um dia que ficou marcado. 
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Que sentimento é esse que 
anima certas pessoas a usar 
parte de seu tempo num 

trabalho dedicado ao próximo? O 
trabalho voluntário é uma sublime 
decisão de alguém que escolhe doar 
um pouco de si para ajudar quem 
precisa.

Vamos analisar o trabalho voluntário 
dentro da seara Espírita. Para isso, 
vamos usar uma pequena história 
que acontece frequentemente. Maria 
do Carmo tinha sérios problemas em 
casa, no trabalho, no relacionamento e 
até mesmo consigo mesma. Vivia uma 
vida com sérias perturbações tanto 
materiais como espirituais. Ela estava 
perdida, perturbada e desolada.

Um dia uma amiga lhe disse: 
“Maria, por que você não procura 
um centro espírita para tomar uns 
passes?”

Foi então com a amiga ao Centro 
Espírita “Luz e Amor” e lá encontrou 
o Sr. Antunes de Souza, que lhe 
disse: “Minha irmã, venha fazer 
uma ‘consulta’ (o que nós aqui no 
Reencontro chamamos de triagem)”.

Maria, um pouco receosa ainda, 
foi ao atendimento, explicou seus 
problemas e dificuldades e iniciou o 
tratamento. Frequentar o tratamento 
foi muito difícil, sempre aparecia um 
contratempo, algo que atrapalhava 
a ida ao centro, mas ela foi firme 

ao seu propósito em busca de um 
caminho.

Após o tratamento, ela já se 
sentia melhor, assistia às palestras 
e estava lendo dois livros espíritas. 
As lições de Jesus dentro da ótica 
espírita iluminavam de forma muito 
diferente o seu ser, bem como essa 
nova forma de ver a vida.

Foi convidada a participar do curso 
de “Aprendizes do Evangelho” e, 
após o curso, começou a ajudar em 
uma atividade no centro espírita. 
Que alegria, enfim encontrara o seu 
caminho, o espiritismo libertador era 
o que ela precisava.

Ao terminar o curso foi convidada 

O trabalhador voluntário
A obra da caridade tudo transforma em favor do bem.
Emmanuel

Idealizando

a trabalhar na assistência de passes, 
entre outras atividades. Agora Maria 
do Carmo era outra pessoa, sua vida 
estava melhor!

Maria não percebia ainda que não 
fora o Centro Espírita que modificara 
sua vida, mas ela própria; foi ela 
quem passou a ter uma nova forma 
de ver a vida e as coisas. O papel do 
centro espírita foi mostrar o caminho, 
os livros que ela estava lendo lhe 
davam o que Jesus nos ensinou: 
“conheça a verdade e ela vos 
libertará”.  Ela estava se conhecendo 
de uma forma nunca vista antes, pois 
além de tudo começava a sentir uma 
aproximação maior com seu mentor 
individual, sua sensibilidade ficou 
mais apurada e tudo à sua volta tinha 
uma característica mais lúcida.

O Sr. Antunes de Souza, olhando 
profundamente nos seus olhos, lhe 
disse: “o nosso centro nada fez de 

especial a não ser lhe encaminhar 
com a assistência dos nossos amigos 
espirituais, que mostraram o caminho 
e você o está seguindo. Mas veja bem, 
o trabalho voluntário vai exigir de 
você perseverança, renúncia, estudo 
constante e muito amor. No momento 
tudo parece fácil e bonito, mas o que 
você está vivendo é uma nova fase. 
Haverá momentos difíceis, provas 
amargas de renúncia, amor e perdão, 
dificuldades, problemas, testes, lutas e, 
claro, momentos de muita alegria que 
compensarão todas as dificuldades”.

Com o tempo tudo isso aconteceu e 
parece que aqueles dias maravilhosos 
tinham acabado. Um dia, ao chegar à 
casa, abriu o Evangelho e a passagem 
que veio foi: “Aquele que quiser me 
seguir que carregue a sua cruz e me 
siga”. Ela entendeu que o trabalho 
estava ali e a oportunidade estava 
lhe sendo oferecida, cabia a ela 
aceitar ou não. 

Somos simples tarefeiros de Jesus, 
mas poderemos nos transformar em 
profundos trabalhadores, sem alarde, 
apenas colaborando dentro de nossas 
possibilidades, esforço pessoal e 
determinação. O trabalho voluntário 
é uma dádiva que recai sobre as 
pessoas que se compadecem com 
a dor alheia. O voluntário espírita 
tem o adicional do conhecimento 
do “outro lado da vida”, o que 
torna o trabalho mais carregado de 
responsabilidades, possibilidades e 
profundas realizações.

Assim, quando houver um 
trabalhador voluntário executando 
uma atividade que ele aceitou 
sem qualquer tipo de pagamento, 
apenas a vontade de ajudar o seu 
semelhante, teremos ali o verdadeiro 
trabalhador da última hora ensinado 
pelo nosso Mestre Jesus.

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

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

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

Vocêparticipa
O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

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

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp


