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Você sabe o que é 
DSB? Conheça mais 
sobre esse importante 
trabalho do Reencontro
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1º Movimento Você e a Paz em SP

Será em 26 de 
setembro! 
Venha participar 
dessa celebração

Contribuição espontânea

Valor sugerido

R$ 2,00

Miguel Sardano
e sua bela trajetória de 
doação e divulgação da 
doutrina

A arte de
   se relacionar

Por que é tão difícil 
conviver com as 
diferenças de 
valores, ideias e 
conduta?

O que fazer para 
ter um convívio 
melhor entre casais, 
parentes e amigos?

Entenda como a 
doutrina espírita 
explica esses 
desafios com uma 
entrevista especial 
de Divaldo Franco.



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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Amar-nos e instruir-nos

O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp

Ajude-nos a fazer uma revista cada vez melhor. 
Envie sua mensagem, comentário, sugestão de pauta 
ou crítica, pedido de anúncio para
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Os ensinos de Jesus estão escritos em milhões de 
livros, em diferentes formas e línguas. Mas, até hoje, 
pouco conseguimos viver esses ensinamentos.

Para muitos, Jesus é visto como estudo religioso. Para 
outros, como ensinamentos bonitos e não praticados, 
ou até mesmo como uma crença fora de moda.

Fazendo uma rápida retrospectiva desde os tempos 
do Mestre, muita coisa mudou no mundo exterior – a 
cultura, a tecnologia e a sociedade.  Ficamos mais 
sofisticados e complexos nas nossas vontades e 
também nas nossas buscas. 

Analisando a figura humana podemos afirmar que 
pouca coisa mudou. Continuamos a viver de forma 
orgulhosa e prepotente. Não entendemos ainda o 
papel da humildade. Pouco exercitamos da caridade, 
conosco e com o próximo. A nossa compreensão 
de amor ainda é muito pequena, sempre limitada 
aos interesses familiares e pessoais. Perdoar, para 
muitos, ainda é um ato de fraqueza.

Buscamos o conforto da vida moderna, o prazer fácil, 
as facilidades tecnológicas, a solução de todos os 
problemas e males. Tudo isso para tentar esquecer 
as mazelas dos nossos corações.

Nos escondemos atrás do sorriso falso e da busca 
frenética das soluções de nossas angústias. Com isso, 
acarretamos mais tormentos e tristezas mascaradas 
pelo barulho do mundo. Tudo isso, muitas vezes, 
desencadeia o envolvimento com as drogas, com o 
álcool ou outros males. Vivemos um momento ímpar 
na existência - de um lado contamos ensinamentos 
edificantes, do outro uma perda sensível de nossa 
caracterização maior como seres humanos, dentro da 
violência e interesses menores.

Onde está a importância de Jesus nos dias atuais? 
O mundo está perdido? Será que nada no mundo 
é valido? Onde está o caminho do equilíbrio e da 
alegria plena?

Importância de Jesus 
na atualidade

Um dia o Mestre nos disse: O que queres de mim? 
Numa alusão clara à nossa busca para resolver 
nossos conflitos de forma fácil e rápida, sem 
qualquer esforço pessoal para uma busca interior de 
renovação, perdão e amor.

Depois ele nos alerta: Eu sou o caminho a verdade e a 
vida, pois ninguém vai ao Pai senão por mim. Nesse 
momento podemos ver que encontrar a felicidade 
(ir até o Pai que está dentro de nós) é uma tarefa 
simples, pois está tudo muito claro nos ensinos do 
Mestre. A prática diária desses ensinamentos nos 
dará a paz que não encontramos em local nenhum. 
Mais uma vez Ele disse: A minha paz vos dou, mas 
não a Paz do mundo.

Refletir sobre a nossa vida, nossos atos, nossos 
desejos, dentro de padrões éticos e moralmente 
equilibrados, viver cada dia com suas necessidades, 
trocar esse ser velho que temos dentro de nós 
pelo homem do terceiro milênio, vamos em breve 
encontrar as soluções no profundo do nosso ser. A 
realidade espiritual passará a ser o mais importante. 
Não a religião, mas a espiritualidade em cada um.

A Doutrina Espírita é uma filosofia que nos oferece 
uma forma clara e simples de entender o Mestre 
e mais importante de praticar seus ensinamentos. 
Começando dentro de nós e levando para fora. 
Usando a prece como apoio direto, praticando o 
Evangelho no Lar, vendo o próximo como irmão, 
amando e perdoando.

Jesus é a única saída para a humanidade? Poderíamos 
perguntar mais uma vez como? Feche os olhos 
imagine o Mestre olhando diretamente nos seus 
olhos e pergunte, como Paulo de Tarso:

Mestre, o que queres que eu faça?

Paz de Jesus a todos os corações.

Wagner Ideali

Aconteceu
Eventos do segundo trimestre de 2015
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Onde eu me encontro

Encarte Especial

Amor, dor, aprendizado e evolução

Atividades de férias REECRIAR

Por dentro do Reencontro
Libertação e evolução



Casados há quase 40 anos, o casal Gentil Silva, 69 anos, 
e Rosana Lombardi, 59, frequentam o Reencontro 
desde 2000. 

Eles chegaram à casa por intermédio de um amigo 
do trabalho de Gentil, que ao notar que ele sofria de 
muitas dores de cabeça na época, indicou o Reencontro 
para um tratamento de saúde. “Moramos em Diadema, 
a 25 quilômetros de distância, e sair no final da tarde e 
enfrentar o trânsito para ir à Mooca não parecia uma coisa 
muito saudável. Ele começou primeiro seu tratamento 
e insistia para que fôssemos juntos àquele lugar meio 
mágico,  diferente, acolhedor, cheio de plantas, com uma 
lojinha cheia de coisas lindas e um gostoso café. Não resisti 
e lá fui eu, na certeza de que ele estava exagerando. 
Mas não estava! O coração reconheceu a nossa casa. O 
Reencontro era nosso lugar, mexia com nossa alegria, com 
nosso amor”, conta Rosana. 

O casal passou a frequentar a casa em dois dias 
por semana, às quintas e sábados e, na primeira 
oportunidade, eles se inscreveram nos cursos. Aí, de 
dois dias por semana, passaram a vir em três. “Nossa 
formatura, como trabalhadores desta casa, foi  em maio 
de 2003. Desde então, não paramos mais de trabalhar”, 
diz Gentil.

Hoje, Gentil e Rosana trabalham às quintas e sábados. 

Gentil é um dos conselheiros da casa (reeleito pela terceira 

vez) e Rosana coordena a Sala Verde às quintas-feiras à 

noite. “Temos muito a aprender e ter um lugar que nos 

dá oportunidade de escola, de estágio, de treino é algo 

para agradecer sempre. E uma maneira de agradecer para 

nós, sempre foi estar presentes em todas as oportunidades 

que a casa nos oferece, seja em cursos, seja arregaçando 

as mangas e colocando nossas mãos onde elas forem 

necessárias”, diz Rosana.

E isso eles exercem muito bem. Há 10 anos coordenam, 

em parceria com muitos amigos, a barraca de bebidas 

em todas as festas do Reencontro. “Participamos com a 

parte material que envolve o funcionamento de uma 

casa, dando oportunidade para que outros possam  ter 

a chance que nós tivemos: um lugar de encontro e 

reencontro conosco, um lugar de paz onde podemos 

nos refazer e ficarmos prontos para enfrentar todas as 

surpresas da vida. Colaborar participando, sempre que 

necessário, é nossa maneira de retribuir pelo amparo e 

proteção que a pureza do amor nos dá. E o Reencontro 

é a casa que nos dá a oportunidade de aprendizado 

e prática”.

Unidos pelo 
aprendizado 
e evolução

Eu e o ReencontroNotas

Roger Hayas e Margareth Ramos
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Curso sobre a Série Psicológica 
de Joanna de Ângelis (somente para voluntários)

A Série Psicológica de Joanna de Ângelis é um conjunto de livros 
psicografados por Divaldo Pereira Franco em um trabalho iniciado em 1989, 
totalizando 17 livros. Esse trabalho procura mostrar a psicologia a partir 
da visão espírita, com o objetivo de ir a fundo na psique humana e seus 
comprometimentos com a nossa evolução, a fim de promover um maior 
autoconhecimento. O Reencontro preparou um curso com 16 aulas que será 
iniciado na primeira semana de agosto. Serão convidados a participar os 
voluntários da nossa casa, bem como os alunos que terminaram o Módulo 3 e 
estão se matriculando no Preparatório. Os participantes receberão as apostilas 
aula após aula e o livro “O Ser Consciente” no ato da inscrição do curso.

Chá com Bingo
Nada melhor do que unir diversão com coisas apetitosas. Pensando nisso, 

o Reencontro promoverá mais uma edição do Chá com Bingo no mês de 
outubro. Venha passar uma deliciosa tarde conosco e apreciar vários tipos 

de chás, deliciosos quitutes e um divertido bingo. O convite individual 
dá direito a um prato de doces e salgados, além de uma cartela 

especial do bingo. Mais informações na Secretaria a partir de setembro. 
Não perca!       

1º Movimento Você e a Paz em São Paulo
O tão esperado Movimento Você e a Paz na capital paulista está tomando forma. 
Os preparativos para essa grande celebração ecumênica de união em prol de uma 
cultura de paz estão a todo vapor. O evento ocorrerá no dia 26 de setembro, em 
horário e local a serem definidos. O movimento foi criado em 1998 por Divaldo 
Franco e a primeira edição ocorreu em Salvador (BA). Desde então, já percorreu o 
mundo passando por países como Portugal, EUA, Inglaterra, França, Áustria e Suíça, 
dentre outros, além de várias cidades brasileiras. São Paulo não poderia ficar 
de fora, por isso, o Reencontro abraçou a causa capitaneada por Divaldo 
e promoverá a primeira edição desse vitorioso encontro na capital 
paulista.  Anote a data na sua agenda e venha fazer parte desse evento 
que tem como propósito promover sentimentos nobres de respeito, 
tolerância, igualdade, justiça social e amor. 

Retorno dos cursos 
regulares

Confira as datas de início dos cursos 
do Reencontro no 2º semestre: 
Módulo 2 (noite): 03 de agosto
Módulo 2 (tarde): 05 de agosto 
Módulo 3 (noite): 07 de agosto

Preparatório (noite): 07 de agosto
 

Aulas semanais: 16 para os Módulos 
II e III e 8 aulas para o Preparatório.

Para informações e inscrições, 
procure a Secretaria.



Roger Hayas e Paula Munhoz
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Casais em desavença, amigos melindrados, parentes que cortaram relações, colegas de 
trabalho que vivem trocando farpas, filhos que não se entendem com os pais. Diferentes 
valores, culturas, visões, posturas e opiniões fazem com que as pessoas enfrentem cada vez 

mais dificuldades nas relações familiares e sociais. Você já se perguntou por qual razão é tão 
difícil relacionar-se e por que isso está cada vez mais presente em nosso cotidiano? 

A doutrina espírita explica que, se um membro de nossa família ou alguém próximo tem 
dificuldades em nos aceitar, nos entender e até nos amar, essa dificuldade foi gerada em uma 
encarnação anterior. Como parte do processo de evolução espiritual foi preciso haver um resgate 
dessa questão para que ocorram o crescimento e o aprendizado. Mas somos seres encarnados e 
ainda é difícil entender algumas questões.

A arte de se relacionar
As relações humanas nunca estiveram tão em discussão. O que devemos 
mudar em nós mesmos para que fiquem menos conflituosas e mais leves?

Como entender e conviver com as diferenças de valores, opiniões e 
posturas e delas extrair o aprendizado necessário? Divaldo Pereira Franco 
nos dá um panorama sob a ótica espírita

Como explicar tais dificuldades sob a 
ótica da ciência? A psicóloga Milena 
Lhano, especialista em terapia de 
casal e família e também praticante da 
doutrina, revela que recebe inúmeros 
pedidos de orientação sobre problemas 
de relacionamento. “Antigamente 
as pessoas não comentavam sobre 
as suas intimidades, os casais não 
expunham seus conflitos, as mulheres 
‘engoliam’ tudo para manter um 
casamento harmônico e evitar que 
os irmãos brigassem. Quanto mais 
a sociedade foi se tornando livre, os 
conflitos aumentaram e as pessoas 
despertaram para buscar ajuda, tanto 
pessoal como espiritual”, explica.

A sociedade hoje não tem tempo. 
Muita tecnologia envolvida em tablets, 
computadores e celulares, muita 
informação o tempo todo, muitas 
opções, muitos relacionamentos. Por 
conta desse meio, ficou difícil pensar 
no lugar do outro, dar valor ao que é 
importante. Será que estou agradando? 
Eu precisava ter dito daquela forma? 

Será que os meus colegas se sentem 
confortáveis com as minhas atitudes? 
Sou uma companhia agradável? Por 
qual motivo não consigo me relacionar 
com algumas pessoas? Essas e muitas 
outras perguntas nos ajudam a 
entender algumas relações, além de 
enxergar que a harmonia deixa tudo 
mais agradável, afinal, a vida não é 
uma é uma disputa e, as respostas 
estão dentro de nós mesmos.  

Solidez das relações – A estrutura 
das relações modernas se mostra 
menos sólida, ou seja rompem-se com 
mais facilidade. “Os relacionamentos 
também se tornaram ‘fast food’. 
Duram enquanto está bom. As 

pessoas se casam e se não der certo 
partem para outro e voltam a morar 
com os pais. Uma relação sólida não 
nasce sozinha, ela é construída aos 
poucos com base em muito respeito, 
confiança, admiração, paciência, 
aceitação, diálogo e as pessoas não 
estão dispostas a ter tanto trabalho; 
estamos nos acostumando a ter tudo 
rápido e esperando isso também das 
relações. A Psicologia tem observado 
esse comportamento também na 
relação entre pais e filhos. Muitos 
pais não têm paciência em esperar 
que as crianças cresçam, que elas 
estão aprendendo e que, para isso, 
precisam de tempo e de apoio. E 
o contrário também acontece com 
filhos. Os valores mudaram muito, 
hoje buscamos o prazer imediato e a 
felicidade plena e constante”, explica 
Milena. 

A psicóloga enfatiza que “em todas 
as esferas de relacionamento (casal, 
família, irmãos, amigos e parentes) 
há muita disputa, dificuldade de 
diálogo, egoísmo, falta de compaixão 
e de empatia. As pessoas têm muita 
dificuldade em se colocar no lugar no 
outro, dar valor ao que é importante 
para o outro, entender que juntos 
chegamos mais longe. Todos querem 
falar, mas poucos querem escutar. 
Será que estamos perdendo a 
capacidade de escutar ou estamos 
muito concentrados em nós mesmos a 
ponto de não conseguirmos enxergar 
o outro?”, argumenta Milena.

Desafios - Esse entendimento trata-se 
de um exercício diário de tolerância e 
reforma íntima. Sob a ótica espiritual a 
doutrina traz muitos esclarecimentos, 
explica e conforta para que se possa 
encarar a realidade de frente. Por 
meio dos ensinamentos de Allan 
Kardec é possível entender que em 
uma mesma família e em um mesmo 
meio, reencarnam tanto espíritos 
simpáticos, que se relacionam de 
forma afetuosa, como espíritos com 
antipatias anteriores, tudo são provas 
e resgate.  Im
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RE: De que forma essas relações vêm nos trazer 
aprendizado e fazem parte do nosso processo evolutivo? 
Divaldo -  Todos aspiramos ao bem-estar, à tranquilidade, 
e um lar assinalado por desordens e agressividade, 
indiferença e desconforto de qualquer espécie, funciona 
como um educandário das emoções, disciplinando os 
sentimentos e despertando-os para a construção da 
legítima fraternidade. Por isso, o lar é a primeira escola 
onde aprendemos as lições que permanecerão por largo 
tempo impressas em nossa conduta.

RE: Problemas de relacionamento entre casais, pessoas 
de uma mesma família e amigos parecem ser comuns nos 
dias hoje. De que forma, à luz do Espiritismo, devemos 
entender as dificuldades de relacionamento entre as 
pessoas e trabalhar no sentido de extrair o aprendizado 
que isso nos traz?
Divaldo -  Sempre houve lares que foram verdadeiros 
campos de batalha, multiplicados, na atualidade, pelo 
egoísmo de pais e de familiares outros desatentos aos seus 
deveres de solidariedade e de compreensão. Explicando-
nos a razão dos sofrimentos, o Espiritismo nos esclarece 
que é exatamente em casa que nos devemos esforçar para 
trabalhar a resignação e a compaixão, não revidando os 
males que nos são direcionados, ao mesmo tempo em que 
buscaremos ajudar o coração inamistoso que nos crucifica 
no relacionamento. Em razão dos casamentos serem 
apressados, na atualidade, sem maior conhecimento dos 
valores dos cônjuges, com muita facilidade o afeto fica 
suplantado pelo egoísmo e a pessoa reage negativamente 
quando deveria agir de maneira positiva, dialogando em 
vez de discutir, nunca revidando as ofensas e agressões. 
Dificuldade em qualquer área existencial é teste de 
evolução para melhor assimilar-se os frutos da paz e do 
afeto que estimulam à conquista da plenitude. 

“O ninho doméstico é a 
escola de aprendizagem”

Para esclarecer com mais profundidade alguns aspectos dessas 
difíceis relações sob a ótica da doutrina espírita, a Reencontro em 
Revista conversou com Divaldo Pereira Franco, médium e orador 

espírita, que gentilmente nos concedeu a entrevista abaixo. 

RE: Muitas pessoas, diante de uma dificuldade de 
relacionamento, de opiniões, valores ou ideologias 
veem na separação ou distanciamento uma saída. De 
que forma a doutrina nos ensina que devemos lidar com 
essas dificuldades?
Divaldo -  Toda vez quando enfrentamos um desafio e 

reagimos, fugindo ou gerando turbulência, adiamos a 

oportunidade de evolução. Transferimos para o futuro 

aquilo que poderia ser solucionado no presente mediante 

um pouco de paciência e de resignação. A separação, 

normalmente, não resolve as dificuldades espirituais, 

antes complica-as, porque a luta que deveremos travar 

é em favor da fraternidade, da compreensão e nunca 

do ódio e da inimizade. Somente por meio do amor 

conseguimos vencer as más inclinações que nos são 

inerentes, preparando os caminhos a percorrer no futuro 

de maneira feliz.

RE: Todos querem viver bem e em paz. Como fazer isto 
diante dos relacionamentos e desafios familiares?
Divaldo -  A única maneira de vivermos em paz é aquela 

que resulta de uma total dedicação aos ensinamentos de 

Jesus aplicados no cotidiano. A família representa-nos a 

sociedade em miniatura, na qual exercitamos os valores 

morais na intimidade, a fim de os expandirmos em 

direção à humanidade. Constitui reduto de treinamento 

da paciência, da resignação, do auxílio fraterno, porque o 

agressor é alguém que perdeu o endereço existencial e 

necessita de ajuda, ao invés de revide e de desprezo. A paz 

é construída pouco a pouco no âmago do ser, sem que as 

turbulências de fora desequilibrem a tranquilidade interior 

que deve ser privilegiada em todas as circunstâncias. 

Quando se ama e se compreende o outro, é possível viver-

se a paz e a felicidade.

Reencontro em Revista: 
Divaldo, comente como a doutrina 

espírita explica os parentescos e as relações 
com as quais temos nesta existência?

Divaldo Pereira Franco - Na tecelagem das nossas existências, 
somos os próprios autores do destino, mediante as nossas escolhas 
e realizações. O ninho doméstico, em consequência, é a escola de 

aprendizagem e o santuário no qual desenvolvemos os valores adormecidos no 
cerne do ser. A família é constituída por impositivos da evolução, o que nos leva a renascer 

naquela de que temos necessidade e não na qual gostaríamos. De acordo, porém, com a nossa 
conduta, superando os testes com familiares difíceis que nos constituem verdadeiros desafios à paciência 

e à afeição, poderemos programar futuros lares nos quais o amor será a tônica dos relacionamentos. Desse 
modo, quando existirem dificuldades e divergências entre os membros do mesmo clã, estaremos 

enfrentando as sementeiras do mal, que agora retornam em cobrança de harmonia. 
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Entrevista

Miguel de Jesus Sardano tem uma longa história de doação e dedicação à doutrina 
espírita e a seus ensinamentos. Natural de Mirassol (SP), ele se mudou para Santo 
André em 1956, onde cursou o ginásio, se casou com Terezinha Sardano e teve 

filhos. Advogado e professor, em 1976 fundou com sua esposa o Centro Espírita Dr. Bezerra 
de Menezes e, dez anos depois, a Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, 
ambos em Santo André. Mas sua dedicação foi muito além. Logo após se aposentar, passou 
a dedicar-se em tempo integral à Instituição Amélia Rodrigues, que atende atualmente 1500 
pessoas por ano em vários trabalhos sociais. Além de advogado e professor, é orador e 
articulista de vários jornais espíritas. Autor do livros Nas Pegadas do Nazareno e O Fenômeno 
Divaldo Franco, em 1999 fundou a editora Bezerra de Menezes. Além disso, dirige e 
apresenta o programa Presença Espírita, na Rede Boa Nova de Rádio desde 1992. Realizou 
palestras em quase todos os estados do Brasil e em alguns países como Portugal, França, 
Espanha, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai, Bolívia, Inglaterra, Suíça, Canadá, Itália, 
Bélgica e Porto Rico. Amigo do líder espírita Divaldo Franco, Miguel acompanha, divulga e 
coordena as conferências e viagens do orador em todo o estado de São Paulo desde 1975. 
Mesmo com toda essa agenda de trabalho e dedicação aos 82 anos de idade, Miguel Sardano 
concedeu gentilmente esta entrevista à Reencontro em Revista. 

“O endereço 
de Deus é o 
próximo”

Roger Hayas

Entrevista

Reencontro em Revista: O senhor possui uma longa 
trajetória na doutrina espírita. Como tudo começou?
Miguel Sardano: É uma longa história porque há duas fases 
em minha vida. Vim do interior em 1948, com 15 anos, para 
trabalhar na capital paulista. Meu primeiro emprego foi em 
uma padaria, onde era ajudante e entregador domiciliar 
de pão, à tarde. Matriculei-me em uma escola para 
complementar meus estudos do primeiro grau, também 
na Mooca, onde morava. Entre os fregueses que eu atendia 
conheci o senhor Jacob, lituano, estudioso do espiritismo e 
frequentador da Federação Espírita que, atendendo minha 
curiosidade, me encaminhou à Federação, na Rua Maria 
Paula, que passei a frequentar. Comecei pela leitura do 
livro “Nosso Lar”, que me encantou. Daí, li toda a coleção 
de André Luiz. Passei a frequentar a reunião espírita que 
o Sr. Jacob fazia em casa, com sua irmã Catarina, que era 
excelente médium. Devo minha iniciação ao Espiritismo a 
esse senhor generoso. 

RR: O senhor é muito próximo de Divaldo Franco. Como 
começou essa amizade?
MS: Conhecemos Divaldo em fevereiro no Carnaval de 
1965, quando realizamos uma confraternização das 
mocidades espíritas do centro sul de São Paulo. Ele foi um 
dos convidados para proferir uma palestra. Nesse mesmo 
dia conversamos bastante e eu me ofereci para transportá-
lo durante suas visitas a São Paulo. A partir daí, nossa 
amizade foi se estreitando cada vez mais.

RR: Há quase 40 anos o senhor fundou o Centro Espírita 
Dr. Bezerra de Menezes e 10 anos depois fundou 
a Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues. 
O que o motivou a se dedicar a esse trabalho voluntário?
MS: São vários os fatores que nos levaram a fundar as duas 
instituições. Depois da conscientização dos ensinamentos 
espíritas, Terezinha, minha mulher, e eu sentimos a 
necessidade de realizar um trabalho mais efetivo, sob 
nossa responsabilidade, depois de passar por várias casas 
espíritas, onde exercíamos funções diversas, inclusive 
diretoria. Nos anos 60 participávamos do movimento 
espírita, ativamente. Nos anos 70 Divaldo aconselhou-
nos a fundar o Centro Espírita, que ocorreu em maio de 
1976, ao qual denominamos Dr. Bezerra de Menezes. Dez 
anos depois, 1986, fundamos a Instituição Assistencial 
e Educacional Amélia Rodrigues, trabalho que já existia 
como departamento socioeducativo do Bezerra.  

RR: Falando sobre a Amélia Rodrigues, comente sobre 
o trabalho realizado pela casa, a assistência social que 
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oferece aos necessitados e sua trajetória em quase 30 

anos.

MS: A Instituição Amélia Rodrigues era um departamento 

do Centro. Em 1986, para atender a dispositivos legais, 

constituímos a ONG em terreno cedido pela prefeitura de 

Santo André, em forma de comodato. Estamos atendendo 

214 crianças de 03 meses a 10 anos, enquanto os pais 

trabalham. Concomitantemente, temos outros projetos 

voltados para as famílias. Atualmente, a casa atende a 

aproximadamente 1500  pessoas por ano em várias ações. 

RR - O senhor fundou em 1999 uma editora, apresenta 

um programa de rádio e preside o Centro Espírita Dr. 

Bezerra de Menezes, além de proferir palestras em vários 

locais, inclusive fora do país. Como é possível conciliar 

toda essa dedicação à divulgação e disseminação da 

doutrina espírita?

MS: A Editora Bezerra de Menezes foi criada para ampliar 

nossos planos de divulgação da Doutrina Espírita e trazer 

subsídios para manutenção do Centro. O programa Presença 

Espírita está no ar desde 1992 e é gravado uma vez por 

mês. É transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio (1450 

AM) às quintas-feiras, às 16h. Inauguramos outro programa 

na Rádio ABC (1570 AM), de Santo André, aos sábados, das 

13h às 14h. Conseguimos conciliar essas atividades porque 

estou aposentado desde 1985 e me dedico todo tempo 

para essas tarefas, para mim, abençoadas e gratificantes.   

RR: Com todo esse conhecimento, como o senhor avalia 

a evolução e crescimento da doutrina ao redor dos 

tempos?

MS: Avalio com otimismo e vejo o progresso da doutrina 

em nosso país e no exterior. A doutrina se propagou 

rapidamente depois da era Chico Xavier, com os livros, 

e Divaldo Franco, com sua vibrante e confiante oratória, 

além de seu exemplo e conduta impecáveis.

  

RR: O ato da doação é um dos princípios de maior 

relevância na doutrina espírita. E o senhor exercita esse 

ensinamento com grande exemplo a muita gente com 

os trabalhos que realiza. Do ponto de vista espírita, 

comente sobre a importância de se dedicar ao próximo.   

MS: Sempre dizemos que o endereço de Deus é o próximo. 

Doar é sempre um ato de caridade e amor. Espiritualmente 

falando é uma grandeza sem par. Doar órgãos, doar 

sangue, doar-se constituem caminhos para a felicidade 

aqui e no Além. 

Miguel 
Sardano



Calendário JULHO | 2015

DIA HORA ATIVIDADE

02/Qui

03/Sex

04/Sab

05/Dom

07/Ter

09/Qui

10/Sex

11/Sab

14/Ter

16/Qui

17/Sex

18/Sab

21/Ter

23/Qui

24/Sex

25/Sab

26/Dom

28/Ter

30/Qui

15h00

20h30

20h00

18h00

17h00

20h30

20h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

10h00

20h30

15h00

20h30

Palestra - Cassio Branco Araújo - Receita para a prática da Doutrina Espírita

Palestra - Miguel Bove - Olhando para trás

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

17ª  FESTA JUNINA

17ª  FESTA JUNINA

Palestra - André Marouço - O Consolador prometido

FERIADO - CASA FECHADA

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

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Mediunidade ontem e hoje

Palestra - Carmen - Gentileza gera gentileza

Palestra - Julieta - Os remédios da alma

Palestra - Miguel Bove - A busca do melhor

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

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

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Bem sofrer e mal sofrer

Palestra - Wagner Ideali - Kardec esse desconhecido

Palestra - Sueli Fiuza - Elementos gerais do universo

Palestra - Jair Cusin - Auto amor

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Ronaldo Oliveiros - Doenças psicossomáticas e as curas - 1ª parte

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Palestra - Gislaine Carli - Quando o pouco é muito

Palestra - Lisa Rebouças - O espírito imortal

Palestra - Edson Sardano - Justiça Divina

Nesta edição da Reencontro em Revista acrescentamos algumas atividades recreativas sobre 
o Espiritismo, nos moldes que trabalhamos no REECRIAR, para que o público infantil possa se 

entreter aprendendo um pouco sobre a doutrina.
É muito importante que os pais incentivem e, se necessário, colaborem na execução das tarefas, 

participando desse processo de evolução e educação que leva a criança e o adolescente ao 
amadurecimento dos sentimentos nobres e maior compreensão dos sentimentos equivocados.

“A criança e o adolescente, que se apresentam ingênuos, puros, na acepção de desenvolvimento 
dos erros, nem sempre o são em profundidade, porquanto o Espírito que neles habita é viajor de 
longas jornadas, em sucessivas experiências, nas quais nem sempre se desincumbiu com o valor 
que seria esperado, antes contraindo débitos que devem ser ressarcidos na atual existência. Em 
razão disso, torna-se necessária e indispensável a educação no sentido mais amplo e profundo, 

de maneira que lhes sejam lícitas a libertação dos vícios anteriores e a aquisição de novos valores 
que os contrabalancem, superando-os.”

(Divaldo Franco, pelo espírito de Joanna de Ângelis)

Participe do REECRIAR, confira nossos encontros no calendário trimestral.
Esperamos você.
Eliane e equipe

Atenção: para assistir as palestras não há mais a necessidade da retirada de convite.
A entrada é 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal, açúcar e farinha),

que deverá ser depositado no recipiente localizado na entrada do salão.



2- O Cristo

CAPÍTULO 1 - NÃO VIM DESTRUIR A LEI   

 Substitua os  símbolos  pelas  letras  e  descubra  qual é a frase que Jesus 

 resume os dez mandamentos:

   8 

“ Jesus Cristo não veio  destruir a lei de  Deus recebida  por

Moisés. Ele  veio  cumpri-la, desenvolvê-la e mostrar  o  seu 

verdadeiro sentido.”



Distribuição gratuita. Todos os direitos reservados. www.passatempoespirita.com.br

“ A frase -Fora da Caridade não há salvação- estabelece que

todos  os  filhos  de  Deus, independente  da  crença, podem 

chegar a suprema felicidade através da prática da caridade.” 

5- Fora da Igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação

 Siga o labirinto  e  descubra qual  desses  jovens, pela prática da caridade,

 alcançou mais rápido a felicidade suprema. 

amerão: F pç elic ua i Sda  devlaS

   100 CAPÍTULO 15 - FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO

Distribuição gratuita. Todos os direitos reservados. www.passatempoespirita.com.br

O Cristo Fora da Igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação.
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DIA HORA ATIVIDADE

AGOSTO | 2015

01/Sab

03/Seg

04/Ter

05/Qua

06/Qui

07/Sex

08/Sab

10/Seg

11/Ter

12/Qua

13/Qui

14/Sex

15/Sab

17/Seg

18/Ter

19/Qua

20/Qui

21/Sex

22/Sab

24/Seg

25/Ter

26/Qua

27/Qui

28/Sex

29/Sab

30/Dom

31/Seg

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

11h00

11h00

17h00

10h00

20h00

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

Ativação Energética com Palestra - Eliane Provasi - Relacionamentos

Módulo II - 1ª aula 

Palestra - Carmen - Viva em paz

Módulo II - 1ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 1ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Rosangela - A felicidade não é deste mundo. E agora?

Palestra - André Marouço - Nos passos do Mestre

Módulo III - 1ª aula

Módulo Preparatório - 1ª aula  

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

Ativação Energética com Palestra - Miguel Bove - Perfeição versus perfeccionismo

Módulo II - 2ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Assumindo a responsabilidade pela própria felicidade

Módulo II - 2ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 2ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Julieta - Renovação Interna - Trocando erros por acertos

Palestra - Luiz Cairo - Como afastar energias negativas e obsessoras

Módulo III - 2ª aula

Módulo Preparatório - 2ª aula  

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

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 - Espiritismo uma obra de libertação

Módulo II - 3ª aula 

Palestra - Jair Cusin - Dr. Bezerra de Menezes - Nascido em 29/08/1831

Módulo II - 3ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 3ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Lisa Rebouças - Dr. Bezerra de Menezes 

Palestra - Cassio Branco Araújo - Desencarne

Módulo III - 3ª aula

Módulo Preparatório - 3ª aula  

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

Ativação Energética com Palestra - Geisa Quental - Confiando no universo

Módulo II - 4ª aula 

Palestra - Gislaine Carli - Onde está o seu tesouro

Módulo II - 4ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 4ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Sueli Fiuza - Humildade

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais              

Módulo III - 4ª aula

Módulo Preparatório - 4ª aula  

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

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

Ativação Energética com Palestra - Lucimara Gallicia - Curar as dores da alma

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo II - 5ª aula
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Calendário SETEMBRO | 2015

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

14/Seg

15/Ter

16/Qua

17/Qui

18/Sex

19/Sab

20/Dom

21/Seg

22/Ter

23/Qua

24/Qui

24/Qui

25/Sex

26/Sab

27/Seg

29/Ter

30/Qua

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

17h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

20h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

Palestra - Antonio Demarchi - Aprendendo a Agradecer

Módulo II - 5ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 5ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Rosangela - A doença como caminho

Palestra - Carmen -  O mito da perfeição eterna                

Módulo III - 5ª aula

Módulo Preparatório - 5ª aula  

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

Ativação Energética com Palestra - Miguel Bove - Crenças e carma

FERIADO - CASA FECHADA

Palestra - Luiz Cairo - Como afastar energias negativas e obsessoras

Módulo II - 6ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 6ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Julieta - Superando mágoas e culpas

Palestra - Lucimara Gallicia - Discordância íntima anula a paz

Módulo III - 6ª aula

Módulo Preparatório - 6ª aula  

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

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 - Espiritismo uma obra de libertação

Módulo II - 6ª aula 

Palestra - Gislaine Carli - A identificação com o outro

Módulo II - 7ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 7ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Lisa Rebouças - O Perdão

Palestra - Jair Cusin - Se Deus é por nós, quem será contra nós

Módulo III - 7ª aula

Módulo Preparatório - 7ª aula  

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

Ativação Energética com Palestra - Lucimara Gallicia - Libertando-se das marcas das decepções

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo II - 7ª aula 

Palestra - Paulo Pio - Reforma íntima

Módulo II - 8ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 8ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Sueli Fiuza - A paz que tanto buscamos

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais              

Módulo III - 8ª aula

Módulo Preparatório - 8ª aula  

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

1º Movimento VOCÊ E A PAZ - São Paulo  

Módulo II - 8ª aula 

Palestra - André Marouço - O apóstolo da mediunidade

Módulo II - 9ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 9ª aula (somente para voluntários)
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Onde eu me encontro

Uma dor que fez aumentar a fé. Aguinaldo Bruno Cezar 
Damm, de 50 anos, passou por momentos delicados 
no final de 2012. Sua afilhada, Gabriella Dantas, de 

apenas 12 anos de idade, criada por ele e pelo tio Marcelo 
Dantas como filha, em um determinado dia acordou com 
uma dor intensa na perna, que se intensificou ainda mais 
nos dias seguintes.

Dessa dor vários outros sintomas surgiram e, junto 
com eles, uma verdadeira peregrinação entre consultas 
médicas, hospitais e exames. “Ela perdeu muito peso, 
passou a não se alimentar, chegou a ter picos de febre e 
sempre muita dor. Apesar desses sintomas todos, não se 
chegou a um diagnóstico”, explica.

Em paralelo a isso, a doença se agravou rapidamente. 
“Ela precisou ser internada imediatamente na UTI 
pediátrica e, após uma tentativa de entubação, não resistiu 
e desencarnou”, conta. Esse período - do primeiro sintoma 
ao desencarne - durou apenas três meses, contudo 
intensos e dolorosos. 

Somente após o desencarne surgiu o diagnóstico: 
tuberculose miliar, doença causada pelo bacilo da 
tuberculose, que se aproveita da queda da imunidade, 
ingressa na corrente sanguínea e causa danos a vários 
órgãos.

Diante dessa situação de extremo sofrimento, Aguinaldo 

procurou o Reencontro a fim de buscar apoio e suporte. “Era 
uma dor enorme, um sentimento de perda muito grande. 
E, além disso, eu precisava ajudar o tio da Gabriella, que 
juntamente comigo a criou, pois estava perdido”, conta.  

Inicialmente, ele passou pela Triagem e foi encaminhado 
aos tratamentos das Salas Azul e Verde. Em paralelo, 
realizou o tratamento à distância para o tio da adolescente, 
que estava com forte depressão. 

“Os tratamentos me ajudaram a lidar melhor com a 
dor, a entender essa situação sob uma nova ótica e 
me aproximaram do meu lado espiritual, junto com o 
Evangelho no Lar, que passei a realizar em casa. Aprendi 
a ter paciência e a dar outro valor às coisas e à vida. 
Hoje enxergo que tudo isso tem um motivo, uma razão 
de ser”, diz, enfatizando a importância do tratamento 
recebido no Reencontro: “O atendimento carinhoso desde 
o Acolhimento, passando pela Triagem e pelas salas de 
passe fizeram com que eu me sentisse amparado”, conta. 
Recentemente passou a participar do Estudo do Evangelho, 
às sextas-feiras, sob a coordenação de dona Carmen, que 
carinhosamente o chama de filho.

“A Gabriella foi um divisor de águas na minha vida, tanto 
o nascimento dela, como o desencarne. Foi uma grande 
lição de amor, aprendizado e evolução que levarei para 
toda minha vida. Muito obrigado minha filha!”, finaliza.

Amor, dor, 
aprendizado 
e evolução

Roger Hayas

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



Muita gente que frequenta o Reencontro já ouviu falar 
em DSB, mas não sabe qual o significado. DSB é a 
sigla de Desobsessão e consiste em um trabalho de 

limpeza energética direcionado às pessoas que necessitam 

reestabelecer o equilíbrio espiritual. 

A energia que acompanha pela lei da atração se acopla 

ao campo vibratório e assim pode causar perturbações 

emocionais, espirituais e, por vezes, afetar até o corpo físico. 

Dessa forma, a limpeza energética dos trabalhos atua tanto 

no assistido encarnado como no assistido desencarnado e 

ocorre por meio de passes, palestras e leituras edificantes.

“No caso do desencarnado obsessor, ele passa por um 

aconselhamento por parte dos voluntários doutrinadores. 

Depois é conduzido pelos instrutores espirituais para 

ser encaminhado também às palestras da casa e na 

espiritualidade, bem como a tratamento quando já está 

em condições para recebê-lo”, explica Wagner Ideali, 

responsável pelos cursos do Reencontro.

Libertação e evolução
Conheça como funciona o trabalho do DSB, sua importância 
para o equilíbrio espiritual e o papel do assistido no processo de 
melhora, trabalhando na sua reforma íntima

Roger Hayas
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Como funciona – Wagner completa que por meio do passe as 
energias espirituais (espíritos) que acompanham o assistido 
são conscientizadas do seu estado atual, ou seja, de não 
pertencentes mais ao plano físico. “Conversando com esses  
irmãos desencarnados, alertamos que essa aproximação 
não faz bem para ambos e mostramos um novo caminho, 
uma nova forma de encarar a realidade que eles vivem e, 
acima de tudo, mostrando a falta de Jesus no coração deles, 
eliminando o ódio, rancor e colocando mais amor”.

Porém, para o sucesso nos resultados é necessário 
também o envolvimento e dedicação do assistido, com 
a realização da tão falada reforma íntima.  “Por meio do 
estudo e conhecimento, o assistido compreende que é 
coautor dessa aproximação energética de perturbação, já 
que estamos falando da lei de afinidade. O que pensamos 
e o que sentimos é o que atraímos como companhia, por 
isso trabalhamos para ‘acordar’ tanto o assistido encarnado 
para a realidade dessa necessidade de mudança como o 
desencarnado para sair dessa simbiose prejudicial para 
todos”, completa Wagner.

Por dentro do Reencontro Por dentro do Reencontro

Direcionamento – Para passar pelo tratamento é necessária uma avaliação da Triagem, realizada por meio de uma entrevista 
prévia, às segundas e quartas-feiras. 

Coordenado por Maria Agustina Nieves Barreira, o DSB conta com o trabalho de aproximadamente 24 voluntários, entre 
médiuns de incorporação (psicofonia) e de doutrinação, responsáveis por conscientizar os irmãos desencarnados. Nesse 
trabalho procura-se ensinar que não existem vítimas, tampouco culpados; apenas aprendizes no caminho do perdão, 
desapego e amor. Com o tratamento o assistido passa a não ter mais a influência do desencarnado, mas é fundamental que 
ele faça sua parte, estudando a doutrina, usando a lei de orar e vigiar os pensamentos e a conduta diária.

Com a colaboração de Maria Agustina Nieves Barreira
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Joanna de Ângelis

Saudade de Jesus

No tumulto que assola em toda par-
te no planeta terrestre desequilibran-
do o comportamento humano, parece 
não haver espaço para a harmonia, 
tampouco segurança para a vivência 
espiritual que dignifica e tranquiliza o 
espírito. As distrações confraternizam 
com as tragédias e os sorrisos mistu-
ram-se às lágrimas numa paisagem 
de ilusão e dor que empurram suas 
vítimas para o desencanto, a satura-
ção, o empobrecimento moral, o va-
zio existencial.

Multiplicam-se, assustadoramente, 
os agentes da hipnose do consumis-
mo em fuga espetacular da realidade, 
transformando-se em mecanismos 
impotentes para preencher as lacunas 
da alma sedenta de paz.

Ignorando-se como adquirir a har-
monia íntima, a avalanche dos pra-
zeres apresenta-se como a melhor 
maneira de desfrutar-se das horas 
que se vive, não conseguindo, porém, 
proporcionar bem-estar por causa da 
sua fugacidade.

O número incontável de pessoas 
que não possuem, porque desconhe-
cem, o sentido profundo da reencar-
nação, encantam-se com essas fan-
tasias que logo são substituídas por 
outras, ansiosas e instáveis, que de-
saparecem na voragem dos conflitos 

em que sucumbem sem consciência 
do que lhes acontece.

Os espetáculos do gozo imediato e 
fugidio apresentam-se, sempre multi-
plicados, atraindo aficionados que se 
tornam vítimas do seu fascínio, logo 
transformado em solidão e mentira.

Os deuses da economia alertam e 
aprisionam os apaixonados pelo ter e 
pelo poder nos seus cofres e máqui-
nas de ações e de títulos, entusias-
mando-os a ponto de se escravizarem 
aos jogos das bolsas e negócios vari-
áveis que propõem, segundo eles, a 
felicidade. Firmam o conceito de que 
aqueles que são aquinhoados com a 
fortuna desfrutam da plenitude por-
que podem adquirir tudo quanto am-
bicionam.

Paraísos de indescritível beleza 
são-lhes oferecidos para os períodos 
de férias ou as permanentes férias, 
com a ausência dos sentimentos ele-
vados. Olvidam que dinheiro nenhum 
consegue apagar a culpa no imo, ofe-
recer afeto real e de profundidade.

Somente quando a razão abraça a 
emoção em perfeita identidade de 
propósitos é que se pode experimen-
tar plenitude que não tem a aparên-
cia das satisfações fisiológicas e das 
apresentações exteriores em que o 

orgulho e a presunção destacam-se 
na sociedade.

O homem e a mulher necessi-
tam de ideais engrandecedores para 
nutrir-se e crescer interiormente. As 
aspirações meramente materiais, as 
que promovem o exterior, assim que 
conseguidas perdem o sentido e os 
abandonam sem consideração.

É nesse sentido que o Evangelho 
faz falta à sociedade moderna.  

Quanta saudade de Jesus! A Sua 
mensagem de ternura e amor repas-
sada de misericórdia possui o condão 
mágico de alterar o significado de to-
das as existências.

A ingenuidade inserta na sabedoria 
dos Seus ensinamentos é um poema 
de atualidade em todos os tempos, 
que comove, propicia equilíbrio e res-
taura a compreensão em torno dos 
deveres que a todos cabe desempe-
nhar.

Porque elegeu os infelizes, er-
gueu-os do caos em que se encon-
travam ao planalto da dignidade 
libertadora, fez-se o mais desa-
fiador exemplo de bondade que 
o mundo conheceu, e tornou-se 
modelo para incontáveis discípu-
los fascinados pelo Seu exemplo, 
que tentaram repetir a incompa-

(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão me-
diúnica da noite de 20 de maio de 2015, no Centro Espírita Caminho da 
Redenção, em Salvador, Bahia)

Orientações Espirituais Orientações Espirituais

rável façanha da compaixão e da 
caridade.

Revolucionou as convicções, 
nas quais predominavam o ódio 
e a vingança e estabeleceu que 
o amor e o perdão constituem os 
elementos únicos, aliás, para a 
completude individual e coletiva.

Utilizou palavras simples para ex-
plicar os dramas complexos, assim 
como imagens do cotidiano para elu-
cidar os enigmas dos comportamen-
tos em desvario que predominavam, 
e ninguém jamais falou conforme Ele 
o fez, emoldurando as palavras com 
as ações candentes da compreensão 
do sofrimento humano.

Ninguém que valorizasse a pobreza 
e os testemunhos de dor como instru-
mentos de elevação moral como Ele 
o fez.

Nestes dias de complexas angústias 

não são diferentes as aflições que ne-
cessitam da presença e do socorro de 
Jesus. Pode-se afirmar que são mais 
afligentes, em razão das circunstân-
cias culturais e comportamentos alie-
nantes, dos desafios e dos impositi-
vos enfrentados, dos interesses em 
jogo sob o domínio do ego.

Todos esses fatores, porém, têm as 
suas raízes no cerne do espírito, re-
sultado do seu atraso moral, dos atos 
reprocháveis, do descaso pelos valo-
res dignificantes que devem servir de 
roteiro seguro para a evolução.

Ante à ausência dos afetos que le-
nificam as aflições morais, dos desas-
tres resultantes dos vícios e prisões 
emocionais, a figura inolvidável do 
Rabi faz muita falta aos deambulan-
tes carnais.

Incontáveis mulheres equivocadas 
e criaturas endemoniadas encon-
tram-se necessitadas do Seu amparo, 

cuja grandeza enfrentou a hipocrisia 
vigente em imorredouros testemu-
nhos de afetividade.

Ricos, como Zaqueu, e miseráveis 
como todos aqueles que Lhe busca-
ram o auxílio enxameiam e movi-
mentam-se sem norte ante a indi-
ferença dos poderosos, não menos 
atormentados.

Quanta saudade de Jesus!

Refugia-te no Amigo que não teve 
amigos e deixa que Ele te conduza.

Nada te perturbe ou confunda a tua 
mente, face à corrosão do materialis-
mo dominador.

Medita na Sua vida de dedicação a 
todos os infelizes, que somos quase 
todos nós, e propaga-a, porquanto, 
jamais, como na atualidade, Jesus ne-
cessita ser conhecido para que a exis-
tência humana passe a ter sentido na 
sua imortalidade.

Feliz Dia dos Pais!
Mais de 600 vozes felicitam você, 
Divaldo Franco, pelo Grande Pai 
que você é para cada uma delas!
Que Deus continue iluminando seu caminho, trazendo muita paz e saúde!

Homenagem do
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17ª Festa Junina   Os três finais de semana da já tradicional festa junina do 
Reencontro foram um sucesso! O grande público que prestigiou a festa reiterou a aprovação 
que os moradores da Mooca e região têm pela festa. Neste ano, uma novidade: o palco e 
a disposição de algumas barracas foram alterados a fim de proporcionar mais conforto aos 
visitantes. Toda a renda obtida com a festa é destinada às obras assistenciais da casa, bem 
como a melhorias e manutenção dos trabalhos.

Nossos agradecimentos aos 
patrocinadores das barracas do 

churrasco e da esfiha

Bazar Especial 
do Dia das Mães
Em comemoração a uma das datas 
mais festejadas do calendário, o Reen-
contro promoveu, no dia 25 de abril, 
mais uma edição especial do Bazar do 
Dia das Mães com produtos produzi-
dos carinhosamente pelas integrantes 
do Grupo Amor e Boa Vontade, que 
se reúnem semanalmente. Mais uma 
vez o bazar foi um sucesso e a renda 
obtida com a venda dos itens foi inte-
gralmente destinada às obras sociais 
apoiadas pelo Reencontro. 

Uma comemoração para lá de especial

Palestras especiais     Em complemento às comemorações pelos 20 anos do Reencontro, durante o mês de maio a 
casa contou com uma série de palestras especiais. No total 9 convidados prestigiaram a data com suas apresentações: Toninho 
Laferreira, Lucimara Gallicia, Cristina Cairo, William Sanches, Suely Caldas, André Marouço, Miguel Sardano, Cassio Branco e 
Ronaldo Oliveiros. O Reencontro agradece imensamente a cada um deles pela parceria e apoio na divulgação da doutrina.

Os 20 anos de trabalho do Reencontro contaram com uma comemoração à altura! No dia 9 de maio a Casa do Cristo Redentor, em 
Itaquera, foi palco da festa que celebrou a data. Os trabalhos foram abertos por Eliane Provasi, seguida de apresentações de Miguel 
Bove e Wagner Ideali. O presidente do Reencontro, Jonas Pinheiro, falou sobre a história e a evolução dos trabalhos da casa. O 
encerramento se deu com uma emocionante mensagem psicofônica de Toninho Laferreira da Casa do Cristo. Em seguida, uma bela 
cerimônia espiritual foi realizada no bosque da casa, com a montagem dos portais que representam os quatro elementos (água, fogo, 
terra e ar), nos quais os trabalhadores passavam a fim de renovar as energias. Por fim, um almoço condecorou o grande dia.

Novos voluntários
Em abril, 22 novos voluntários passaram a integrar o 
time de trabalhadores do Reencontro. Eles concluíram 
o Módulo Preparatório e já iniciaram suas atividades 
voluntárias nos vários trabalhos que a casa oferece aos 
assistidos. Parabéns a todos e sejam bem-vindos!

Grupo Fraterno realiza primeira visita
O Grupo Fraterno de Visitas do Departamento Social, presidido pela Dona 
Carmen, foi criado com o objetivo de realizar visitas a instituições filantrópicas, 
hospitais e assistidos que estejam necessitando de ajuda. A primeira 
visita, que ocorreu no dia 11 de junho, foi ao Abrigo Bezerra de Menezes, 
localizado no bairro da Penha. Na ocasião, foram entregues as doações 
recebidas pela Dona Carmen. A instituição, fundada em 1946, tem mais de 
200 funcionários e abriga também 200 idosos, divididos em duas unidades, 
Penha e Itaquaquecetuba, que contam com um médico diariamente no 
local, uma farmacêutica, uma equipe de enfermagem, além dos funcionários 
responsáveis pela limpeza, cozinha, compras etc. Mensalmente são gastas 
2500 fraldas e cada idoso custa à instituição R$1.800,00 mensais.

Aconteceu

EQUIPE DO BINGO

VINHO QUENTE E QUENTÃO

BINGUETES

DOCES

EQUIPE DO CAIXA EQUIPE DO CAIXA

FOGAZZA

BEBIDAS

ESFIHA

CACHORRO QUENTE

PESCARIA

CHURRASCO

CALDO VERDE E BOLINHO DE BACALHAU

PIPOCA EQUIPE DO APOIO

DELÍCIAS DO MILHO



O Reencontro é uma Associação sem fins lucrativos que promove assistência espiritual, física e emocional 
aos seus voluntários e frequentadores.
Fundado em 1995 e tendo como base doutrinária o Espiritismo, o Reencontro oferece tratamentos baseados 
em passes bioenergéticos, palestras e cursos com foco na mudança de atitudes e na reforma íntima.
Localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, o Reencontro realiza aproximadamente 3.000 atendimentos 
semanais gratuitos, com uma média de 140.000 atendimentos anuais, além de promover campanhas 
sociais para arrecadação de alimentos, roupas, fraldas, leite em pó, material escolar, dentre outros, para 
duas entidades filantrópicas:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

CPF ou CNPJ:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

E-MAIL:

FONE RESIDENCIAL:

CONTRIBUIÇÃO:

VALOR:

MENSAL TRIMESTRAL

PESSOA FÍSICA

FICHA DE ASSOCIAÇÃO

AJUDE O REENCONTRO A AJUDAR QUEM PRECISA.

PESSOA JURÍDICA

Nº

SEMESTRAL ANUAL

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

SECRETARIA
Dinheiro / Cheque
Débito / Crédito

DEPÓSITO
BANCÁRIO

DÉBITO
AUTOMÁTICOPAGAMENTO:

Data Assinatura

CEP:

ESTADO:

CELULAR:

FONE COMERCIAL:

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

Se você tiver interesse em tornar-se um Associado 
do Reencontro para ajudar a manter a Casa e 
ampliar nossos atendimentos, favor preencher 
e entregar na Secretaria a ficha abaixo com as 
informações de sua contribuição regular.

Você também pode fazer contribuições espontâneas 
diretamente na Secretaria ou através de depósito 
bancário em nome de:

Associação de Desenvolvimento Espiritual Reencontro
CNPJ 00.681.506/0001-03 - Banco Itaú - 341
Agência 3768 - Mooca - Conta: 24.901-7

Casa do Cristo Redentor
Localizada no bairro de Itaquera, em São Paulo, 
que abriga, educa e promove o bem-estar de 
crianças, adolescentes e famílias, carentes da 
região. www.casadocristoredentor.org.br

Mansão do Caminho
Entidade de Salvador, Bahia, dirigida por Divaldo 
Pereira Franco, que atende diariamente mais de 
3 mil crianças e jovens carentes.
www.mansaodocaminho.com.br

Eventos
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Movimento Você e a Paz 
chega a São Paulo
Iniciativa capitaneada pela Mansão do Caminho em 
prol de uma cultura de paz será realizada em São 
Paulo, em setembro, com organização do Reencontro

Um movimento ecumênico com um propósito 
claro e objetivo: a paz! Com esse foco a 
Mansão do Caminho criou o Movimento Você 

e a Paz, que em setembro chegará a São Paulo, sob 
coordenação e realização do Reencontro. 

A proposta do movimento iniciou-se em 1998 
em Salvador (BA) e hoje o “Você e a Paz” percorre 
o mundo, já tendo sido realizado em países como 
Paraguai, Estados Unidos, Colômbia, Portugal, 
Inglaterra, França, Áustria e Suíça. 

A iniciativa consiste em palestras públicas, 
proferidas por Divaldo Franco e convidados, com 
o objetivo de mobilizar e estimular as pessoas 
a uma profunda reflexão quanto à necessidade 
de renovação de sentimentos e mudança de 
comportamento a fim de superar a atual conjuntura 
de violência e agressividade pela qual a sociedade 
passa atualmente.

Participam da iniciativa líderes de várias religiões 
e filosofias a fim de que haja uma união em torno 
da busca da paz. A ação, sem caráter religioso ou 
político, reúne milhares de pessoas em várias 

cidades do país e do exterior, a favor da convivência 
pacífica e da construção de um mundo melhor. Trata-
se de uma mobilização conjunta, em que as pessoas 
externam seus sentimentos e desejos de um mundo 
com menos violência.

Justa homenagem - A Mansão do Caminho também 
lançou o “Troféu Você e a Paz”, para homenagear 
pessoas físicas e jurídicas que se destacam na criação 
da cultura da não-violência em três segmentos: 
“A instituição que faz”, “A empresa que viabiliza 
oferecendo recursos” e “A personalidade física que 
se doa”. A premiação, realizada durante o evento, 
reforça a intenção da Mansão do Caminho de 
contribuir para a construção de um Brasil melhor e 
uma humanidade mais feliz.

A primeira edição do Você e a Paz em São Paulo 
será realizada no dia 26 de setembro, em local a 
ser definido. Faça parte deste movimento e dê a 
sua colaboração em prol de uma sociedade mais 
fraterna, humana, justa e menos violenta!

26/09/15



Uma pesquisa científica ameri-
cana mostrou que pessoas 
que gastam seu dinheiro com 

experiências gratificantes como vivên-
cias de viagens, leituras de livros, visita 
a museus, ou seja, coisas abstratas, 
acabam sendo mais felizes do que as 
quem gastam com objetos e coisas 
materiais.

Fiquei aqui pensando como as 
palavras de Jesus continuam sendo 
tão atuais. Mesmo no episódio acima 
podemos lembrar quando Ele diz: 
não acumulei tesouros na Terra, mas 
no céu, ou seja, dentro de si, com 
atuações e objetivos na sua própria 
evolução. Situações abstratas acabam 
nos atingindo muitas vezes mais do 
que as materiais.

O amor é o ponto alto dos seus 
ensinamentos, todos nós sabemos 
disso, mas não o amor na sua 
expressão vulgar, mas sim na forma 
profunda de ver e viver a vida. Todos 
os nossos atos, sendo vividos em amor 
pleno, no exercício do perdão, da 
paciência, do ouvir e falar, do trabalho 
constante, são expressões do amor.

Esse amor vai pouco a pouco 
provocando mudanças em nós, o que 
chamamos de evolução. A mudança 
do planeta, da sociedade, evolução 
tecnológica e tudo mais sem o sentido 
do amor torna-se frio e sem valor. Por 
isso, podemos afirmar que Jesus é e 
continua sendo o farol do mundo.

Num momento da história do 
nosso planeta aparece o espiritismo, 
propondo algo mais na mensagem 
de Jesus. No capitulo VI, item 5 do 
Evangelho Segundo o Espiritismo, o 
Espírito da Verdade no ensina que 
devemos amar e nos instruir. Portanto, 
não foi Kardec, mas sim o Espirito 
de Verdade que nos pede amor e 
conhecimento.

Não poderíamos esperar menos 
dessa plêiade de espíritos que 
compõem o Espírito da Verdade, pois 
estamos falando de Sócrates, Platão, 
Santo Agostinho, Fénelon, entre outros 
grandes vultos de nossa história que 
tinham sabedoria, ou seja, vivendo o 
amor e procurando se instruir sempre. 
Disse Jesus: “Conheça a Verdade e ela 
vos libertará”.

O processo de instrução começa no 
dia a dia, passando pelas experiências 
educacionais, livros, palestras, cursos, 
ou seja, tudo que está à nossa volta. A 
vida é muito curta para perder tempo 
com as futilidades. Precisamos nos 
educar e usar nosso tempo com as 
coisas que venham somar na nossa 
evolução, tais como amar, trabalhar e 
aprender.

Alguém uma vez disse que a 
evolução é feita por duas asas. A 
primeira, e mais importante,  é a 
asa da moralidade, baseando–se no 
amor maior, essa é a mais difícil de 
se conquistar, pois é o motivo maior 
em nossas existências, para vencer 
os sentimentos negativos, sair do 
círculo vicioso de nossas vidas e ir para 
um círculo virtuoso.  A segunda é o 
conhecimento de si e do meio em que 
vivemos. Essa exige de nós vontade, 
persistência, muito suor para aprender. 
O importante é que o conhecimento 
sem o amor se torna algo frio e não 
é isso que o Espirito de Verdade está 
nos ensinando no texto do Evangelho.

Toda a doutrina espírita foi concebida 
com o uso da mediunidade. Isso é fato, 

Amar-nos e instruir-nos
Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento; 
E instruí-vos, eis o segundo!
Espírito da Verdade

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 

Reencontro

Texto inspirado mediunicamente
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Idealizando

não há como duvidar, assim podemos 
ver que o estudo dessa faculdade 
humana, para ser bem praticada, 
precisa ser conhecida, estudada 
para não cairmos no problema do 
misticismo, charlatanismo, dentre 
outras coisas, como também 
entender as mensagens com toda sua 
profundidade. 

Nos conta Yvonne A. Pereira no 
livro Devassando o Invisível: “O 
espírito do Dr. Bezerra de Menezes 
em 1915 na cidade de São Joao Del 
Rei, em Minas Gerais, através do 
médium Silvestre Lobato, anunciou 
o advento do rádio e da televisão 
asseverando que esse último invento 
facultaria o homem mais tarde captar 
panoramas e detalhes da própria vida 
no mundo invisível, antecipando, 
assim, que a ciência, mais do que a 
própria religião, levaria os espíritos 
muito positivos a admitir o mundo 

dos espíritos, encaminhando–os para 
Deus”.

O pobre médium foi na época 
acoimado de invigilante, convidado 
a orar e se tratar e o espírito 
comunicante “doutrinado” como 
mistificador. No entanto, parte do 
que foi dito já estamos presenciando 
no dia a dia. Não será difícil que a 
segunda parte venha ocorrer assim 
que o homem se tornar merecedor 
dessa graça de entrever o além-
túmulo por intermédio do aparelho de 
TV, como afirma a autora na página 
162 da 15ª edição do livro.

Importante que todos nós 
entendamos que a proposta do 
Espírito da Verdade não é a instrução 
na sua forma tradicional, competitiva, 
comercial e de orgulhoso saber, mas 
sim uma sede de conhecimento 
alicerçado no trabalho, renovação 
íntima tão necessária hoje. Amar e 

estudar sempre, evoluir com as duas 
asas que Deus nos oferece.

Vamos meditar a profundidade 
das palavras do Espírito de Verdade 
para entender melhor o que Jesus 
nos propõem quando diz “Conheça 
a verdade e ela vos libertará”, como 
também “Conheça a si mesmo”.

Um antigo dizia que queria ser 
Deus para mudar o mundo, para 
acabar com o sofrimento, com a dor 
e tudo mais que nos parece errado 
e muitas vezes ilógico e injusto. Ele 
sentou, meditou e pensou para, então 
concluir, mas se eu tiver o Seu Amor, 
deixaria tudo do jeito que está. A Lei 
de Causa e Efeito fazendo cumprir as 
leis maiores da vida.

Vamos como nos alerta Jesus: 
“Buscar o Reino de Deus nos nossos 
corações, pois o restante nos será 
dado em acréscimo”. 



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

início às 20H00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

11h00 às 12h00

início às 17h00

início às 10h00

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

DSB - Atendimento de Desobsessão 

Tratamento 

Passe Livre  

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra  

Triagem 

Passe Livre

Curso 

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

Tratamento 

Passe Livre  

Palestra 

Tratamento 

Passe Livre

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra

Passe Livre 

Curso

Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações

Triagem Crianças 

Tratamento Crianças

Passe Livre 

REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)

NOITE

NOITE

TARDE

NOITE

TARDE

NOITE

NOITE

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

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

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

Vocêparticipa
O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

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

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp


