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de sua natureza 
Divina e de sua 
verdadeira origem 
espiritual



Queridos amigos e companheiros, graças à inteligência 

suprema – Deus, nosso querido mestre Jesus, seus pa-

cientes e dedicados mensageiros espirituais de várias 

falanges especializadas, espíritos provenientes de outros 

planetas, nossos mentores individuais e todos os volun-

tários que estiveram ou ainda estão conosco – esta-

mos fazendo ANIVERSÁRIO.

Após 18 anos de trabalhos ininterrup-

tos nesta casa amada, vejo cla-

ramente como as decisões do 

presente podem alterar nosso 

futuro. Há 18 anos, me via 

profundamente abalado 

emocionalmente e espi-

ritualmente. Minha vida 

material e familiar estava 

ótima, porém, algo estava 

faltando e me consumindo 

por dentro, no âmago de meu 

espírito imortal. Saí à procu-

ra de ajuda, soluções e métodos 

rápidos de melhorar e sair daquela 

situação. 

Encontrei vários pontos de luz nesta cidade e fora 

dela, onde amados irmãos me esclareciam e, com pa-

lavras de encorajamento, incentivavam a trabalhar e a 

continuar minha busca (C.E.S.A. IRMÃ RENATA, CAMINHEI-

ROS, CHICO XAVIER, DIVALDO FRANCO).

Hoje, como um pai vê seu filho na adolescência, vejo 

com muita alegria como foi importante minha decisão 

de fundar esta casa, juntamente com outros valorosos 

companheiros, verdadeiros bandeirantes espirituais.

Ao mesmo tempo, sinto o quanto pesa esta grande 

responsabilidade de acolher, atender, entender, ouvir, 

orientar, esclarecer e amar a todos os que nos procuram. 

Ser o exemplo, sem ainda o merecer, e ter muito por 

fazer em termos de mudança de atitudes é um estímulo 

diário à reforma íntima, tão necessária e atual como 

nos tempos de Jesus e Kardec.

Sem o apoio e o desprendimento de 

devotados e abnegados compa-

nheiros de jornada, não tería-

mos chegado a este ponto. 

Por isso agradeço a todos 

pela oportunidade de es-

tarmos juntos novamente, 

rogando ao mestre Jesus 

e seus mensageiros que se 

façam presentes em todas 

as nossas atividades e lares.

Possamos estar juntos por 

mais 18 anos, melhorando a 

cada dia, progredindo e estudan-

do. Para chegarmos à condição ne-

cessária de não mais nos ferirmos e pas-

sarmos pelo estágio nesta nave mãe sem culpas, 

doenças, dificuldades e desafios de equilíbrio mental, 

emocional e espiritual.

Desejo a todos que as suas atitudes de hoje possam ser 

como esta pequena semente que é o REENCONTRO. E 

que sigam seu coração.

REENCONTRO - ONDE EU ME ENCONTRO.

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

Sugestões
O Reencontro quer ouvir sua sugestão ou opinião sobre o 
nosso trabalho para continuar melhorando o atendimento a 
todos os 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 os 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 limpesa, escritório, contas de água, luz e 
telefone, funcionários, impostos, etc.

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

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

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

A Direção

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

www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp

Queremos fazer uma revista cada vez melhor e 
desejamos que você nos ajude. Envie sua mensagem, 
comentário, sugestão de pauta ou crítica, pedido de 
anúncio para o e-mail revista@reencontro-sp.org.br.
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No dia 11 de maio acontece 

a eleição para formação de nova 

diretoria e conselheiros e seu 

voto é extremamente importante. 

Participe.

Atenção 

voluntários

15ª Festa JuninaNeste ano, a tradicional festa junina de rua do Reencontro acontece nos dias 29 e 30 de junho, além de 6, 7, 13 e 14 de julho. Venha deliciar nossas comidas e bebidas típicas e divertir-se com o famoso bingo, que sempre oferece prêmios incríveis! A partir das 18h, narua Sebastião Preto, Mooca(em frente a Sabesp). Programe-se.

No dia 24 de junho, o médium Divaldo Franco fará uma palestra no salão nobre do Clube  Atlético Juventus. O evento faz parte das atividades de comemoração dos 18 anos do Reencontro. Haverá venda de livros e Divaldo ficará disponível para autógrafos a partir das 19h.

Entrada franca. Não é necessário convite (ordem de chegada e número limitado de lugares).Rua Juventus, 690 - Mooca.

PalestraDivaldo Franco

Jantar 
Comemorativo

Participe dessa festa!

No dia 7 de junho o Reencontro 

realizará um jantar em comemoração 

a seu aniversário de 18 anos. O 

cardápio é completo - com salgados, 

saladas, massa, sobremesa e bebidas 

(água, refrigerante, vinho e cerveja) 

- pista de dança com DJ, sorteio de 

brindes e muita animação. O evento 

é aberto para voluntários, assistidos, 

alunos, amigos e familiares. Adquira 

seus convites no plantão de vendas 

na secretaria do Reencontro. 

Pagamento facilitado.

Buffet Riviera

Rua Padre Raposo, 1332 - Mooca

20:30 horas - Traje esporte fino

Encontro na

Casa do Cristo

Como parte das comemorações por seu 

aniversário, o Reencontro organiza, no dia 

19 de maio, uma Cerimônia Espiritual 

na Casa do Cristo Redentor para que 

os participantes vivenciem os cinco 

elementos: terra, água, fogo, ar e éter. 

O ritual começa às 10h e será seguido de 

um almoço, ao meio-dia. Para participar 

é preciso adquirir convites (R$18,00) 

na secretaria do Reencontro e o valor 

arrecadado será integralmente revertido à 

Casa do Cristo, que fica Rua Agrimensor 

Sugaya, 997 - Itaquera. Para quem 

preferir, haverá um ônibus fretado a 

R$14,00 por pessoa (ida e volta).

Eventos aberto a voluntários, familiares e 

frequentadores.

Depoimento
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O momento da transformação é agora
Depoimento do nosso presidente, Jonas Pinheiro, sobre a situação do planeta Terra 
e como devemos nos comportar.

Agenda

Estamos passando por horas decisivas do nosso querido planeta Terra. Por isso, precisamos e devemos estar ligados 
e conectados ao bem e às esferas superiores. Somente assim não seremos arrastados pela correnteza da enxurrada 
dos que ainda não sentiram este grande amor tocar seus corações perturbados e endurecidos que sofrem, assim 
como todos nós já sofremos um dia e, por que não dizer, como ainda sofremos em consequência de algumas de 
nossas atitudes que nos deixam envergonhados diante do mestre Jesus.

Somos todos companheiros, com o sincero desejo de servir, sem pretensões e reconhecimento. Atuamos como 
alavancas do progresso espiritual, cooperando na transformação do planeta.

Devemos, portanto, estar atentos e vigiar, para não repetimos os mesmos erros do passado e perder esta 
oportunidade que Deus nos concede de reparação e acerto da caminhada. Vamos banir de 
nossos vocabulários e pensamentos as criticas, o orgulho, a vaidade, o ciúmes 
a fofoca e os melindres. Precisamos cultivar e fortalecer sempre 
a tolerância, a fraternidade, o respeito, a humildade, 
a gratidão, o amor, a fé, a caridade, 
o otimismo, a confiança e, 
principalmente, 
o perdão.

Vamos utilizar nossas 
horas vagas para dar 
continuidade aos estudos, 
reforçando os meios de 
conseguirmos fazer a 
nossa reforma íntima e 
cumprir os compromissos 
assumidos no plano astral. 
Assim adquiriremos 
a autoridade moral 
necessária para nos 
ligarmos aos planos 
superiores e nos 
tornarmos inatingíveis às 
tormentas que procuram 
atrasar nosso progresso. 

Fazendo também uma 
assepsia em nossos lares 
regularmente, através do 
evangelho no lar, aplicamos 
uma vacina espiritual contra 
as fontes de desequilíbrio, 
ancorando a luz e a 
harmonia em nosso dia a 
dia. Nossa responsabilidade 
é muito grande. Temos as 
ferramentas, os meios e as 
condições para tomarmos 
decisões que contribuirão não 
só para nossa evolução, mas 
também para o progresso do 
planeta em que estamos.



O 
que fez, o que 

falava e como 

agia, era, e ainda 

é, o perfil de uma 

pessoa que semeia. 

Semeava o bem como quem 

lançava sementes do mais forte, 

mais rico e delicioso fruto: o amor!

Sua postura firme, em um corpo 

franzino, traduzia seu caráter 

integro.

Suas palavras, sem rodeios e 

floreios, eram sempre de espírito 

forte, determinado e dedicado.

Quando sorria seu riso era largo. 

Quando abraçava seu abraço era 

acolhedor como um abraço de mãe.

Exemplificava o bom trabalho, 

exemplificava a verdadeira dedicação.

Quando fazíamos algo que não era 

adequado, seus lábios não proferiam 

palavras de censura. Apenas um olhar 

e uma postura silenciosa e disciplinada 

nos fazia reconhecer uma pessoa que dava 

exemplo de adequação.

Com ela aprendemos e com ela, e por meio 

dela, saboreamos o fruto que ela nos deixou: o 

fruto bom do amor, da caridade, da virtude.

No entanto, como semeadora da Luz, Dona Nice 

nos deixou a semente da saudade e o fruto dessa 

semente também se transformou naquilo que ela 

sempre foi: AMOR!

Essa foi, essa É: 

Dona Nice.

Semeadora:
é assim que defino Dona Nice

Para mim, o Reencontro é como um grande cora-
ção a pulsar em amor, vindo de todos os corações 
que comungam, em uníssono, com o grande Astro 
Rei Jesus.

O Reencontro é mesmo um encontro e também 
um desencontro; mas, quando Deus determina, as 
coisas acontecem, como os homens e apesar dos 
homens.

Há dez anos, o Reencontro vem crescendo em 
união, entre trabalhadores e assistidos, sendo, na 
realidade, uma grande família.

Nossa Casa surgiu por meio de alguns corações 
de boa vontade que, por motivo de força maior, 
vinham de outro núcleo que não continuaram seus 
trabalhos. Trouxeram desse núcleo uma bagagem 
de aprendizado e souberam tão bem arregimentar 
para uma nova colmeia.

Com a ajuda do Plano Espiritual e a garra de 
um punhado de companheiros foram removendo 
dificuldades em busca de construir novo ninho de 
amor. 

Não citarei nomes, pois posso deixar algum, por 
um lapso de memória, e não quero ser ingrata com 
ninguém. Mesmo porque Jesus dizia: - Que a mão 
esquerda não saiba o que faz a direita.

Na busca, encontraram um velho prédio na Se-
bastião Preto, 47 e, na medida do possível, come-
çaram a reformá-lo.

Antes, uma querida companheira, Antonia, nos 
havia aberto as portas de seu lar, em Sto. André, 
onde ela e os filhos aplicavam passes e ofereciam 
tratamento espiritual. Depois, passaram a trabalhar 
no Reencontro.

Nem tudo foram flores; houve também os espi-
nhos, mas não nos esqueçamos de que os espinhos 
fazem parte dos grandes perfumes que exalam das 
rosas do amor.

Como foi dito antes, os desencontros se sucedem em toda a parte 
porque a plantação é livre, mas a colheita, obrigatória. E como a Dou-
trina Espírita é altamente democrática, devemos, com amor, respeitar 
as opiniões.

O Reencontro está aberto a todos, seja qual for sua 
filosofia. Afinal, religião verdadeira são os atos de 
seus seguidores. Nosso exemplo, onde estiver-
mos, é que fala alto, sem palavras.

Graças a todos os voluntários e aos assisti-
dos, o Reencontro é um celeiro de bênçãos. 
As sementes vão para as creches, os orfana-
tos, os asilos e para o Berço da Fraternidade, na 
cidade de Araras e outras. Os tratamentos espi-
rituais são como aragens divinas, balsamizando 
a vida que nos é concedida por Deus. Com isso, a 
luz vai se expandindo e as trevas, sumindo.

Que nosso coração esteja ligado com 
todos os que compreendem e, princi-
palmente, com aqueles que não.

Peçamos ao Pai que o Reencon-
tro, que está crescendo em Espiri-
tualidade na vertical, cresça ainda 
mais para poder acolher a todos 
com maior Amplidão. E que nossa 
consciência nos faça ver os gran-
des exemplos que nos rodeiam 
para seguir os seus passos. 
Esses exemplos espocam por 
toda parte do globo terrestre. É 
só querer enxergar.

Que o Reencontro seja um verda-
deiro reencontro de almas que se juntam 
em favor do bem!

Nice Pimentel Leitão

Homenagem
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Rosangela Aparecida da Silva | Coordenadora do Reencontro

Depoimento escrito pela Dona Nice em 2005 para celebrar os 10 anos do Reencontro.

Homenagem

Quando sorria seu riso era 
largo. Quando abraçava seu 
abraço era acolhedor como 

um abraço de mãe.

“
”

À nossa Casa
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A 
cada dia que passa, a cada nova 
geração, o homem vai tomando 
consciência de sua natureza 
Divina e de sua verdadeira 
origem espiritual.

Desde os tempos mais remotos das eras 
pré-históricas, vemos a evolução na Terra 
do Australopithecus, Homo Habilis, Homo 
Erectus, Homo Sapiens e, hoje, estamos 
vivendo a transição do Homo Sapiens para 
uma nova espécie.

HomoEspirituallis

Capa

Jonas Pinheiro | Presidente do Reencontro

Com uma visão liberta de preconceitos e com liberdade de 
expressão, ele tem certeza de sua imortalidade e de seu senso 
de responsabilidade global junto a todos os seus irmãos que 
estagiam nesta escola, o nosso querido e amado planeta Azul 
chamado Terra.

Daí, a orientação da espiritualidade na composição dessa 
figura que representa nossa confiança, fé, coragem e a certeza 
de um futuro melhor. Este futuro está à nossa frente, no espelho.

Levante sua cabeça, ombros para trás, estufe 
o peito, olhe para cima e, com a certeza de que 
este é o seu destino, escolha viver bem com o 
seu melhor.

O bem ou o mal, a alegria ou a tristeza, a coragem ou o medo, 
a prosperidade ou o fracasso podem ser simples escolhas de 
nosso dia-a-dia. Nós não estamos aqui para sofrer e sim para 
aprender a desenvolver nossas qualidades.

Liberte-se das amarras, dos traumas e dos conflitos do 
passado, pois eles já não servem mais. Faça uma limpeza em 
seus armários e em suas gavetas mentais e emocionais.

Aprenda a não mais se ferir.

Vamos procurar, a cada dia, fazer a escolha certa e ver, em 
tudo, o lado bom e belo.

Muita Paz e Luz.

O Homo Espirituallis, um ser em 
plena ascensão espiritual, que 
mantém seus pés na realidade 
das questões materiais e de nos-
so dia a dia, mas desprendendo-
se das amarras e das ilusões do 
cotidiano, ganha asas a caminho 
da espiritualidade superior ainda 
encarnado.
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Paulista, nascido em 1970, André Marouço é roteirista e diretor de O Filme 

dos Espíritos, lançado em 2011. A obra conta a história de um homem que, 

aos 40 anos, perde a esposa, o emprego e passa a acreditar que o suicídio 

seria o melhor caminho. Sua jornada muda e passa a seguir em direção à felicida-

de quando entra em contato com o Livro dos Espíritos e começa a compreender 

os mistérios da vida espiritual. André é formado em marketing pela Universidade 

Paulista, já passou por diversas emissoras de televisão e atualmente é diretor 

geral na TV Mundo Maior, Mundo Maior Filmes e Mar Revolto Produções. Ele esteve no Reencontro, no 

último dia 21 de março, para falar sobre relacionamentos, amor e seu encontro com a espiritualidade. 

Após a palestra, ele conversou com a revista do Reencontro. Leia abaixo os principais trechos.

R.: O que aconteceu nessa idade?
A.M.: Tinha um livro na casa da minha mãe, Os Mensa-
geiros, e toda vez que eu passava pela estante onde ele 
ficava, aquele livro mexia comigo. Até que eu e minha 
noiva, na época, sofremos um acidente e ela se machucou 
muito, mas eu tinha um amigo que dizia coisas muito boas 
naquele meu momento de sofrimento. Ele era espírita, en-
tão eu tomei coragem de abrir o livro e aí aconteceu algo 
parecido com o que aconteceu com Bezerra de Menezes 
quando ele narra o momento em que abriu o livro dos es-
píritos. Ele diz: “li aquilo tudo, mas nada daquilo era novo 
pra mim. Entretanto, nunca tinha lido aquilo”. Algo pare-
cido aconteceu comigo. Aquilo não era novo para mim, 
mas era a primeira vez que eu entrava em contato com 
aquele livro.

R.: E você teve também uma experiência importante 
aqui no Reencontro. Pode falar sobre isso?
A.M.: Nós estávamos no Reencontro divulgando o Filme 
dos Espíritos quando uma das trabalhadoras da casa me 
perguntou se eu queria tomar um passe. Aceitei e passei 
pelas três salas de passe. Na terceira, uma sala pequena, 
branca, onde se utilizavam cristais e havia um cheiro de 
eucalipto, um dos trabalhadores pegou o cristal e esfregou 
na minha perna direita, depois esfregou também no meu 
abdômen. Depois disso eu fiz a palestra, fui pra casa e no 

Tais Bahov

AndréMarouço
Diretor de “O Filme dos Espíritos” 
faz palestra no Reencontro

André conta como entrou em contato com a doutrina 
espírita, fala sobre a importância do amor para a vida 
e adianta como será seu novo filme

caminho comecei a sentir dor no meu abdômen. Dormi, no 
outro dia acordei e percebi que saiu muito sangue na urina. 
Fui a um médico e descobri que eu tinha expelido uma 
pedra enorme que eu nem sabia que tinha. Já na perna eu 
tinha uma dor muito grande, especialmente ao dirigir, que 
nunca falei pra ninguém. Desde esse dia do passe, nunca 
mais tive essa dor. 

R.: Depois de “O Filme dos Espíritos”, você vai iniciar ago-
ra um novo projeto. Pode falar um pouco sobre ele?

A.M.: Estamos em busca dos patrocínios que nos possibi-
litarão fazer um novo filme de temática espírita, que se 
chama Causa e Efeito. É a história de um policial que tem 
seu filho e sua esposa mortos num acidente de carro. Ele 
se desencanta com a justiça e se torna um justiceiro. No 
decorrer da história caem as fichas e ele começa a retornar 
para sua essência, apaziguar-se, harmonizar-se com a lei 
dos homens e a lei divina, conduzido por um trio de reli-
giosos: um padre, um pastor e um espírita.

R.: O roteiro é seu?

A.M.: É sempre um roteiro feito por muitas mentes, ou seja, 
é um roteiro intuitivo. Os espíritos vão passando para mim 
a história e eu vou colocando no papel com o meu conheci-
mento, pequeno ainda, de cinema e de televisão.

REENCONTRO: O que é o amor pra você?
ANDRÉ MAROUÇO: Amor é doação e servidão. É uma busca 
incessante para se alcançar aquilo que o criador espera de 
nós. Os espíritos nos dizem que nós ainda estamos muito 
distantes de compreender de fato o que é o amor e nos 
dizem que o mais próximo disso é o sentimento que a mãe 
tem por seus filhos. Então, acho que é um trabalho grande, 
que vamos ter de fazer, de educação e de superação do 
nosso egoísmo e do nosso orgulho para aí nós entrarmos 
em contato com a verdadeira essência do amor.
 
R.: Durante sua palestra você disse que precisamos olhar 
para nós mesmos e buscar nos modificarmos. Como você 
se volta pra você?
A.M.: É uma busca, quase um mantra. É preciso orar e vi-
giar, como Jesus tanto nos fala. Nós, que estamos encar-
nados em um planeta de provas e expiações, ainda que 

seja um planeta em evolução, temos momentos de altos 
e baixos. É natural, faz parte do nosso atual estágio. No 
entanto, se nós tentarmos, sempre num momento de de-
sorientação, de perdição, de dificuldade, orar, entrar em 
contato com a divindade e vigiar, ter uma atitude mais 
cristã, naturalmente esses problemas vão diminuindo. Isso 
não significa que nós não os teremos, mas as soluções nos 
chegam.

R.: Como foi esse encontro com a divindade na sua vida?
A.M.: Eu nasci numa família católica, estudei num colégio 
de freiras, mas aos oito anos de idade, por um problema 
de saúde na família, nós conhecemos a umbanda. Foi ali 
que eu desenvolvi minha mediunidade e, aos oito anos de 
idade, já dava passividade na umbanda. Aos 15 anos me 
afastei e voltei a exercer a espiritualidade em um novo en-
contro com a doutrina dos espíritos, por volta dos 19 anos.

Entrevista Entrevista



anúncio premium Valter

Calendário

01/Qua
02/Qui

03/Sex

04/Sab

06/Seg
07/Ter
08/Qua

09/Qui

10/Sex

11/Sab
13/Seg
14/Ter
15/Qua

16/Qui

17/Sex

18/Sab

19/Dom
20/Seg
21/Ter
22/Qua

23/Qui

24/Sex

25/Sab

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

30/Qui
31/Sex

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

15h00
20h30
20h00
20h00
20h00
11h00
17h00
20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
20h30
20h00
20h00
17h00
20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
20h30
20h00
20h00
11h00
17h00
09h00
20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
20h30
20h00
20h00
11h00
17h00
10h00
20h00
20h30
14h30
20h00

20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
20h30
20h00
20h00
20h30
11h00
17h00
20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
20h30
20h00
20h00
14h00
16h00
17h00
20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
20h30
20h00
20h00
11h00
11h00
15h00
18h00

20h00
20h30
14h30
20h00
15h00
20h30
20h00
20h00
18h00
10h00
17h00

FERIADO - CASA FECHADA
Palestra - Gisleine Quintaneiro - Técnicas da Gratidão
Palestra - Carmem - Medo
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Módulo III - 8ª aula
Módulo Preparatório - última aula
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - A era do Espírito
Módulo I - 10ª aula 
Palestra - Jonas  - O Reencontro
Módulo I (tarde) - 9ª aula
Módulo II - 9ª aula
Palestra - Eliane - Trabalho Voluntário
Palestra - Dr. José Carlos De Lucca - Alguém me Tocou (retirar convite na secretaria)
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Módulo III - 9ª aula
Ativação Energética com Palestra - Jair Cusin - Conquista da Serenidade
Módulo I - 11ª aula 
Palestra - Paula Zamp - Musical (retirar convite na secretaria)
Módulo I (tarde) - 10ª aula
Módulo II - 10ª aula
Palestra - Miguel - Tempo Certo
Palestra - Claudio Palermo - Tema Livre (retirar convite na Secretaria)
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Módulo III - 10ª aula
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
Ativação Energética com Palestra - Geisa - Força Espiritual
CERIMÔNIA ESPIRITUAL - 18ª Aniversário do REENCONTRO e Apresentação dos Novos Voluntários
Módulo I - 12ª aula 
Palestra - Lucimara Gallicia - O movimento da Vida pede ousadia e determinação (retirar convite na secretaria)
Módulo I (tarde) - 11ª aula
Módulo II - 11ª aula
Palestra - Julieta - Pensar é criar - O poder dos pensamentos      
Palestra - Valcapelli - Bate Bapo com Val (retirar convite na secretaria)
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Módulo III - 11ª aula
Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)
Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - A imortalidade da alma
TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral (retirar convite na secretaria)
Módulo I - 13ª aula 
Palestra - Luiz Eduardo - Aprendendo a Viver 
Módulo I (tarde) - 12ª aula
Módulo II - 12ª aula
FERIADO - CASA FECHADA
CASA FECHADA

CASA FECHADA
Módulo I - 14ª aula 
Palestra - Miguel - Quem são os regenerados
Módulo I (tarde) - 13ª aula
Módulo II - 13ª aula
Palestra - Sueli Fiuza - Muitas moradas na casa do pai
Palestra - Gislaine Carli - Resignificando as nossas defesas
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Módulo III - 12ª aula
JANTAR COMEMORATIVO DOS 18 ANOS DO REENCONTRO  
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Pré-ocupação
Módulo I - 15ª aula 
Palestra - Carmem - Mágoa
Módulo I (tarde) - 14ª aula
Módulo II - 14ª aula
Palestra - Julieta - Os Remédios da alma  
Palestra - Claudio Palermo - Tema Livre (retirar convite na Secretaria)
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Módulo III - 13ª aula
TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS
TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES
Ativação Energética com Palestra - Luiz Eduardo - Aprendendo a Viver
Módulo I - 16ª aula (última)
Palestra - Lucimara Gallicia - Se há amor, vença os preconceito... (retirar convite na secretaria)
Módulo I (tarde) - 15ª aula
Módulo II - 15ª aula
Palestra - Carmem - Egoísmo
Palestra - Miguel - Servilismo
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Módulo III - 14ª aula
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)
Reunião do Grupo de Captação de Recursos
Ativação Energética com Palestra - Geisa - O sentido da Vida
Não teremos atividade no Reencontro (CASA FECHADA)
PALESTRA - DIVALDO PEREIRA FRANCO - CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS 
Palestra - Wagner Ideali - O que é mediunidade
Módulo I (tarde) - 16ª aula (última)
Módulo II - 16ª aula (última)
Palestra - Gisleine Quintaneiro - Superando sombras
Palestra - André Marouco - Causa e Efeito na sua vida (retirar convite na secretaria)
Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)
Módulo III - 15ª aula
15ª  FESTA JUNINA
TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral (retirar convite na secretaria)
15ª  FESTA JUNINA

DIA DIAHORA HORAATIVIDADE ATIVIDADE

ATIVIDADES DE MAIO | 2013 ATIVIDADES DE JUNHO | 2013
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Entrevista

Divaldo

Em 04 de junho de 2005, antes de proferir sua palestra para o Reencontro, Divaldo Pereira Franco 
nos concedeu uma rápida entrevista:

Entrevista

REENCONTRO: Gostaríamos que contasse como o senhor 

escolhe o assunto de uma palestra, já que o tema não é 

fornecido antecipadamente.

DIVALDO FRANCO: Normalmente eu deixo o tema para o 

momento, porque às vezes anunciamos um tema e o públi-

co está com outro tipo de necessidade. Quando os benfei-

tores chegam, uma hora antes, e começam a acompanhar 

a entrada dos convidados, eles me inspiram uma temática 

que possa melhor orientar as ansiedades das vidas.

Hoje, por exemplo, desde cedo, a mentora espiritual Joan-

na de Angelis sugeriu-me que fizesse uma abordagem a 

respeito da obsessão, porque a obsessão, hoje, é de natu-

reza epidêmica, conforme Kardec teve a oportunidade de 

referir em “A Gênese “, quando procurou demonstrar que, 

periodicamente, hordas de espíritos invadem a terra, ge-

Pereira Franco

D
ivaldo Pereira Franco, mais conhecido como Divaldo Franco ou simplesmente Divaldo, nasceu 

em Feira de Santana, 5 de maio de 1927, é professor, médium e orador espírita brasileiro. Di-

valdo é um verdadeiro apóstolo do Espiritismo, com mais de 50 anos devotados à mediunidade 

e, há mais de 60 anos, um importante orador espírita. Dos seus 85 anos, 65 foram devotados à causa 

espírita e às crianças excluídas das periferias de Salvador, na Bahia. Para este último fim fundou, em 15 

de agosto de 1952, junto com Nilson de Souza Pereira, a casa de assistência Mansão do Caminho, 

responsável pela orientação e educação de mais de 33 mil crianças e adolescentes carentes.

rando situações calamitosas. Nós vivemos um desses mo-

mentos cíclicos, com os transtornos de comportamentos, 

os desvios de conduta, as enfermidades cardiovasculares, 

o câncer, as doenças infecto-contagiosas, as neuroses e a 

psicose profundas, a violência, a ansiedade, o stress, que 

tornaram a terra um caldeirão de sofrimento. Em toda essa 

balburdia, incluem-se as influências de espíritos perturba-

dos e perturbadores.

Advertir as pessoas para que não se desesperem, encon-

trando no Evangelho de Jesus a diretriz para a própria fe-

licidade, é uma terapia que não pode ser adiada. Por essa 

razão, iremos abordar a visão moderna da psiquiatria em 

torno  dos transtornos de comportamento, com a inclusão 

dos fenômenos obsessivos.

R.: Como  o senhor consegue se lembrar de tantas datas, 

teorias, tantos nomes e fatos em suas conferências? 

D.F.: Joanna de Angelis é a mentora que programa as ati-

vidades espíritas a que me vinculo e, de acordo com o 

tema, ela convida espíritos especia-

listas naquela área. Muitas vezes, eu 

ouço quando eles dão os nomes, as 

datas e, em outras oportunidades, eu 

tenho a sensação de ver uma fita de 

teletipo, na qual estão anotados os 

nomes. Como eu sou uma pessoa de 

cultura rudimentar, muitas vezes eu 

pronuncio equivocadamente o nome, 

que é de natureza secundária, mas os 

dados são corretos. 

R.: Gostaria de pedir uma mensagem especial para a Fa-

mília REENCONTRO. (Gentilmente, ele parou um segun-

do, inspirou profundamente...E falou): 

D.F.: Vale a pena amar em qualquer circunstância; desa-

mados, em solidão, em afetividade, tocados pela dor ou 

pelo desencanto, a nossa atitude é amar. Quando nós 

amamos, transcendemos a nossa capacidade pessoal e 

quando queremos ser amados, nós permanecemos no es-

tado de infância psicológica.

O amor é a resposta de Deus às ne-

cessidades da vida. Se, por acaso, 

somos hostilizados, perseguidos, em 

nada devemos alterar a nossa postura 

de amor.

Aqueles que nos perseguem, nos 

maldizem, não nos conhecem e têm o 

direito de nos ver pela ótica que lhes 

é peculiar. Talvez, se convivessem um 

pouco mais conosco, mudariam de 

atitude e, por certo, teriam uma com-

preensão mais misericordiosa para as nossas deficiências 

– em vez de nos perseguir, ajudar-nos-iam.

Então, direi aos queridos leitores que sejamos nós aqueles 

que dispuseram a honra de amar, em qualquer situação.

“O Amor é a resposta de 
Deus às necessidades da vida”

Divaldo Franco 
faz palestra em 

comemoração aos 
18 anos do Reencontro 
dia 24/06, a partir das 
19h, no Clube Atlético 

Juventus
Roseli Bernardo dos Santos
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Casado, três filhos, empresário e presidente do Reen-
contro. É carismático, brinca muito, simpático, fácil de 
conversar e de quem se gostar. Firme e sério nas de-

cisões administrativas e nos trabalhos espirituais, recebe 
críticas e elogios, como toda pessoa que toma decisões 
. É o comandante da Casa que vem crescendo desde sua 
fundação e cooperando na cura de milhares de pessoas.

Muitos dizem: “Puxa! Ele é o Presidente? Mas como é 
novo!” É novo, sim, para tal função, mas sua história no 
espiritismo vem de família, desde o berço. Filho da Dona 
Nice, pessoa conhecida e respeitada no meio espírita, teve 
em casa o exemplo. Assistiu e ouviu muito sobre espiritis-
mo ao acompanhar a mãe nos trabalhos que ela realizava 
no Centro Espírita Santa Aliança Irmã Renata, quando fi-
cava fazendo lição na livraria enquanto esperava por ela.

A vida na infância não foi das mais fáceis. Com o desen-
carne do pai cedo, aos 06 anos, ele, a mãe a a irmã pre-
cisaram morar em um quarto na casa dos avós maternos, 
pois o dinheiro era pouco e essa ajuda era indispensável. 
Era feliz, brincava no quintal da casa onde havia muitas 
árvores de frutas, ajudava a cuidar da plantação de verdu-
ras e legumes e também dos coelhos e das galinhas que 
criavam. A avó, Júlia, muito dócil e bem pequena, baixi-
nha, trabalhava muito e estava sempre alegre. O avô, João, 
fazia pão no forno a lenha que tinha no quintal da casa. 
Ainda hoje, o Jonas se lembra do cheiro do pão assando e 
fica com muita saudade. Dos avós paternos, também guar-
da boas lembranças, pois a família toda ia de trem todos os 
domingos para Itaquera almoçar com eles. O avô, também 
João, era bravo, mas muito engraçado. Fumava charuto 
sem parar, enquanto a avó, Dona Estefânia, lavadeira, era 

muito forte e despachada.  Relembrando, comenta: “Como 
é bom se recordar das pessoas queridas e dos momentos 
felizes que vivemos, os quais, muitas vezes, nem nos dá-
vamos conta de serem tão bons “.

Aos doze anos, começou a trabalhar como atendente em 
uma mercearia. Gostava muito, pois, lá, comia bastante e 
ainda ganhava e levava para casa o final das peças de frios 
que não podiam mais ser fatiados. Tirava a casca, picava 
e comia puro, no sanduíche, ou misturado na comida. “Era 
uma delícia”, diz. Aos quatorze anos, começou a trabalhar 
com carteira assinada no escritório de contabilidade de sua 
irmã, na Penha. Andava da Vila Aricanduva, onde  mora-
va, até o final da Guaiaúna, onde ficava o escritório. Para 
economizar, ia almoçar em casa todos os dias. Até os 20 
anos, trabalhava de dia e estudava à noite. Foi com essa 
idade também que conseguiu alugar uma casa, de quarto, 
sala e cozinha, para ele e a mãe morarem. Nessa época, 
por falta de tempo, trabalhava esporadicamente no Cen-
tro, ajudando no trabalho de assistência social, montando 
e distribuindo cestas, cadastrando famílias, enfim, no que 
fosse necessário.

Estudou Administração até o segundo ano, mas precisou 
parar porque não conseguia pagar a faculdade. Foi, en-
tão, trabalhar com vendas de material de alojamento para 
construtoras. Estabilizado financeiramente, casou-se aos 
29 anos com Miriam Helena Rocha, dirigente de um Tem-
plo budista, o BSGI do Brasil. Feliz no casamento e com a 
família, tranquilo profissionalmente, já com uma empresa 
de Comunicação Visual, com boa saúde, sentia, no entan-
to, um vazio, uma angústia que não sabia explicar; faltava 
alguma coisa e ele não sabia o que era. Ouvindo no rádio 

o programa do Gaspareto, teve afinidade com as suas ideias e, 
como não se sentia bem emocionalmente, foi procurar o Centro 
Caminheiros. Lá chegando, passou pela triagem, foi encaminhado 
para falar com o Kalunga, mentor da casa que lhe indicou um 
tratamento no pronto socorro mediúnico. Logo na segunda se-
mana de tratamento, o coordenador do trabalho o escolheu para 
colaborar. Lá ficou por 4 anos, sendo que, no último ano, par-
ticipava de um grupo que estava sendo preparado para fazer o 
planejamento e a abertura de uma nova casa, junto com espíritos 
de outras dimensões, extraterrestres. Esse grupo era coordenado 
pelo espírito de um médico alemão, mentor da casa, designado 
para esse trabalho. Durante um ano, 21 pessoas foram treinadas 
pelo referido médico para que desenvolvessem um trabalho de 
cura a ser aplicado na nova casa.

O grupo se reunia uma vez por semana na casa de uma pessoa 
do grupo, a Antônia, em São Caetano, local escolhido e preparado 
pelos mentores para dar 
início aos trabalhos.

Começaram devagar, 
atendendo a amigos, fa-
miliares e conhecidos com 
problemas de saúde. Cres-
ceram...

Após muita procura, e 
sempre com a orientação 
do plano espiritual, um 
dos membros do grupo, 
que não quer ser identifi-
cado, localizou a casa ade-
quada. Comprou o imóvel 
e o cedeu ao grupo para 
utilização em regime de comodato, isto é, com a finalidade de 
uso específico para trabalhos gratuitos de ajuda física e espiritual. 
Esse objetivo foi descrito em estatuto e registrado em cartório.

Preparados, os 21 membros oficializaram, fundaram e inaugu-
raram, na Mooca, o REENCONTRO- Associação de Desenvolvimen-
to Espiritual. 

No início, todo o trabalho foi feito pelo grupo e por voluntários. 
O espaço para atendimento era pequeno , mas, com o auxílio 

Perfil

Um presidente jovem
e bem preparado

Roseli Bernardo dos Santos

de todos foi sendo reestruturado e foi crescendo, 
ampliando e melhorando até como está hoje.

O Jonas, inicialmente indicado pela espiritua-
lidade e após, por eleição da diretoria, é o pre-
sidente da casa desde a sua fundação, em 7 de 
Maio de 1995. 

Desde então, a casa se renova sempre. Hoje 
nosso objetivo principal é cultivar a pureza dou-
trinária do Espiritismo, codificado por Allan Kar-
dec,  e seguindo os preceitos dos Evangelhos de 

Jesus.  Dá apoio psicológico e para o autoconhe-
cimento com cursos e palestras.

Até hoje, continua renovando com o incentivo 
à leitura e ao estudo, tendo a consciência de que 
o conhecimento é essencial para a evolução.

 Jonas, continue no caminho da prosperidade e 
conte com a energia, as vibrações de luz e o amor 
de todos nós, trabalhadores do Reencontro.

Começaram devagar, 
atendendo a amigos, 
familiares e conhecidos 
com problemas de saúde.



Jonas Pinheiro, presidente do Reencontro, foi um dos ho-
menageados pelo Troféu Você e a Paz 2012, entregue por 
Divaldo Franco durante o 15º Movimento Você e a Paz, que 
reuniu grande público na Praça do Campo Grande, centro 
de Salvador, em dezembro de 2012. 

“Eu recebi o prêmio, mas acho importante que ele seja 
estendido a todos os colaboradores e voluntários da casa, 
porque se não fosse ela eu não estaria em paz”, reforça Jo-
nas. “As pessoas vêm ao Reencontro e procuram se colocar 
à disposição da espiritualidade achando que vão ajudar os 
outros, mas é o contrário. Nós saímos muito mais ajudados 
e equilibrados daqui”, garante. 

O Reencontro conta hoje com mais de 400 voluntários e 
uma média de 3 mil frequentadores por mês. Segundo seu 
presidente, a casa é um lugar para que essas pessoas se 
reencontrem, sintam que são essências de vida e que têm 
poder para a mudança. 

A paz, segundo ele, deve ser encarada como um 
hábito a ser mantido primeiro consigo mesmo, depois 
com a família e em seguida com todas as pessoas que 
fazem parte de nossas vidas. Como? Fazendo como 
Jesus nos ensinou: orando e vigiando. “A paz, assim 
como todas as atitudes novas, vem do pensamento, da 
palavra e da ação”, reforça Jonas. 

Movimento Você e a Paz
Criado e idealizado por Divaldo Franco há 15 

anos, o Movimento Você e 
a Paz busca promover a 
paz e um mundo me-
lhor em bairros de 
Salvador e comuni-
dades carentes da 
Bahia. Por meio de 

Uma homenagem à paz

Aconteceu

Presidente do Reencontro recebe troféu Você e a Paz, 
idealizado por Divaldo Franco

eventos organizados durante todo o ano, pessoas de diferentes Estados, corren-
tes religiosas ou partidos políticos se juntam para ouvir uma palestra ou escutar a 
uma apresentação de música tendo sempre como temática principal a promoção 
da paz. 

No mês de dezembro é organizado um único e grandioso evento, sempre na 
Praça do Campo Grande, em Salvador, para encerrar os trabalhos do ano e ho-
menagear pessoas que trabalharam pela paz. No último ano, por exemplo, par-
ticiparam deste evento o cantor Nando Cordel e a Banda dos Fuzileiros Navais da 
Marinha do Brasil, além do próprio Divaldo.

“Esse movimento leva a mensagem de paz para pessoas que não têm esperança 
e com a mensagem de Deus e de Jesus essas pessoas se sentem confortadas”, conta 
Jonas. Ele lembra, por exemplo, que já viu um traficante se aproximar do Divaldo, 
após um desses eventos organizados pelo Movimento, começar a conversar, se con-
verter e virar voluntário de uma casa espírita. 

Inspirados pelos resultados desse trabalho, o presidente do Reencontro e 
dirigentes de outras casas espíritas estudam a possibilidade de trazer 

o Movimento Você e a Paz para a cidade de São Paulo. “A ideia 
desse movimento é abranger todas as religiões e partidos, 
sem uma bandeira específica. A bandeira específica é a paz. 
E essa bandeira é universal.”

Produção mínima 100 unidades, CONSULTE!

BRINDES PERSONALIZADOS COM SUA MARCA



20

Virgínia Audino Tozati, casada, 
duas filhas, e Maria Henriqueta 
Barreira Ferreira (a Tata), 
casada, dois filhos. Elas estão 
sempre presentes em todos os 
momentos; desde o trabalho 
duro do início, de limpar, 
organizar e construir, até as 
horas felizes de conquistas, 
brincadeiras e confraternizações. 

Elas fazem parte do grupo, 
composto por 21 pessoas, que 
fundou o Reencontro.

Assim como o Jonas, 
trabalhavam no PS do Centro 
Caminheiros e, durante os 
trabalhos habituais, foram 
convidadas pelo médico alemão, 
mentor dos trabalhos, a fazer 
parte do grupo que estava 
sendo preparado para iniciar e 
desenvolver o trabalho de cura 
aqui no Reencontro.

Já nessa época, o grupo foi 
instruído a trabalhar com os 
cristais e com a cromoterapia - 
utilizavam lanternas com filtros 
coloridos que eram aplicados 
nos chacras dos assistidos. 

Após treinado e organizado, a Associação de 
Desenvolvimento Espiritual Reencontro foi fundada e 
os trabalhos começaram.

Virginia e Tata se lembram com saudade e satisfação 
desse tempo, quando tudo foi construído com a 
participação e, principalmente, união de todos. Cada 
um dos associados comprou o cristal e a lanterna com 
a qual iria trabalhar e uma cadeira para o assistido. 
Além disso, cada um colaborava trazendo vassouras, 
rodos, produtos de limpeza, materiais e móveis 
necessários, descartáveis, além de pagarem uma 
mensalidade para a manutenção.

Inicialmente, o imóvel necessitava de muitas 
reformas. No entanto, o clima era de cooperação, 
amor e muita alegria, tanto às terças-feiras, dia de 
atendimento, quanto aos sábados, dia de limpeza, 
feita pelos próprios trabalhadores.

Havia um espaço preparado para o acolhimento dos 
assistidos e uma sala para os passes.

A sala verde e a azul eram em um local bem 
reduzido. A orientação era de que o tratamento 
deveria ser feito em quatro vezes e o número 
de depoimentos de resultados positivos obtidos 
aumentava a cada dia.

Segundo Virgínia, a cada sessão de atendimento 
dobrava o numero de assistidos. “Após seis meses, 
tivemos de passar a atender em dois dias – terças e 
quintas à noite – e isso vem sendo ampliado até hoje. 
Eliane Provasi, coordenadora externa (Acolhimento) 
e da Vibração, foram as primeiras a chegar e 
permanecem até hoje”.

Diz ainda que o Reencontro nunca aceitou dinheiro, 
apenas doações em produtos e gênero alimentícios. 
Só a partir de 1997, com o crescimento do número 
de voluntários e de assistidos, foi criada a Secretaria 
e houve necessidade da contratação de funcionários. 
Ela, a pedido da espiritualidade, começou a trabalhar 
na administração, tendo participado da implantação 
de todos os trabalhos desenvolvidos na casa.

A lanchonete, que a princípio 
era arrendada, passou a ser de 
responsabilidade do Reencontro. 
Depois veio a livraria, também com 
CDs e presentes na linha mística. Em 
1998, começaram as palestras.

Ao final de todos os meses, acontecia 
a festa dos aniversariantes do mês: 
“Nós, trabalhadores, trazíamos bolo, 
lanches, salgadinhos e refrigerantes”.

“Era uma farra! Todos nos divertíamos muito”, diz a Tata, que já fez 

de tudo: trabalhou em todas as salas e foi testemunha de muitas 

curas e aprendizados, sendo que o maior índice de melhora assistiu 

na desobsessão. Adora uma bagunça e está sempre disposta a 

ajudar. Tata lê muito e participa de todas as palestras e de todos os 

trabalhos em que possa aprender algo.

Inicialmente, o imóvel 
necessitava de muitas reformas. 
No entanto, o clima era de 
cooperação, amor e muita 
alegria...

Instalações do Reencontro
Trajetória

Virgínia e Tata
As batalhadoras de todas as horas

Roseli Bernardo dos Santos



Devemos abraçar com coragem, 
força e determinação essa bendita 
oportunidade, dentro de uma meta 
maior sob os ensinos de Jesus ali-
cerçados nos princípios do Espiritis-
mo moderno, como nos fala Léon 
Denis. 

Oportunidade de nos reencon-
trarmos dentro de nós mesmos 
para aplicar tudo aquilo que já sa-
bemos, mas, ainda por um motivo 
ou outro, não colocamos em prática.

Bendito seja esse dia que nos reencontramos para iniciar esse 
momento de reerguimento de nós mesmos.

Que a doutrina de Kardec baseada nos ensinos de Jesus possa 
continuar a nos oferecer a Luz que nos permite e nos esclarece 
as mudanças necessárias para alcançarmos aquele tão espera-
do final feliz para a nossa existência rumo ao infinito de nossa 
evolução.

Que Jesus, nosso Mestre, nos ampare e nos abençoe hoje e 
sempre.

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

Fale conosco e saiba mais 
sobre os nossos benefícios:

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

O começo é sempre muito difícil. To-
mar decisões, estabelecer propósitos 
e criar oportunidades exigem discer-

nimento, além de sensibilidade, conheci-
mento e humildade para dar e principal-
mente receber ajuda física e espiritual.

Quantas encarnações nós já tivemos? Quantas ilusões, 
quantos desenganos, sofrimentos e contratempos...

Um dia, em algum momento perdido no tempo, en-
contramos a Luz do Divino Mestre e acordamos. Num de-
terminado momento, que um dia vamos saber quando 
isso ocorreu, a Doutrina Espírita iluminou nosso ser com 
ensinamentos novos e esclarecedores.

Hoje uma nova oportunidade nos é oferecida e pode-
mos entender esse momento como uma retomada do 
reencontro com o nosso Mestre Maior, Jesus.

Os companheiros estão tendo essa oportunidade agora 
aqui no Reencontro e deveríamos refletir sempre sobre ela.

Estamos comemorando os 18 anos de existência do Re-
encontro na Terra, existência em que o Reencontro está 
carregando a grande tarefa e responsabilidade de ampa-
rar, dirigir e orientar a nós, seres comprometidos com a 
espiritualidade Maior.

Nós, que somos esses seres que nos desviamos do ca-
minho inúmeras vezes, mas como o amor do PAI é infini-
to, as oportunidades estão agora sendo oferecidas nova-
mente para enfim nos reencontrarmos, propiciando uma 
nova oportunidade de trabalho redentor.

Agradecimento

Assistida e colaboradoraAldren Prado

Acredito que, a princípio, apenas o altruísmo foi suficiente para 
que os fundadores desta casa soubessem por onde começar e 
projetassem sonhos e ideais. Se soubermos onde podemos atuar, 
basta a disposição e o desprendimento para que tudo aconteça.

A união e o esforço mútuo permitiram que o Reencontro se 
tornasse um abrigo acolhedor, tratando os assistidos com cari-
nho e respeito, curando as enfermidades com passes e cuidando 
principalmente da energia, mantendo-a elevada e equilibrada.

Contando com o carisma, a compreensão, o entusiasmo entre 
tantos outros substantivos, este projeto evoluiu. Aos poucos, os 
grupos foram se formando, as palestras e os cursos enriquecendo 
os assistidos com conhecimento e satisfação, o que possibilitou 
que muitos se tornassem voluntários.

Com tanta dedicação e carinho, os resultados não teriam sido 
diferentes. 

Todos esses frutos foram distribuídos, levando esperança às 
crianças, fé aos adultos, enaltecendo o grande propósito de me-
lhorar o padrão mental e evoluir espiritualmente.

Os eventos, sempre preparados com alegria, puderam trans-
mitir aos frequentadores a essência da Família Reencontro, ser-
vindo a todos com muito amor e muita ternura, refletindo ainda 
nas entidades beneficiadas pelas doações por meio das festas e 
campanhas.

A gratidão é imensa; aos fundadores que fizeram deste sonho 
a realidade de muitos outros; aos voluntários, pela dedicação e 
principalmente pelo comprometimento; àqueles cujos caminhos 
tomaram rumos diferentes; àqueles que, em um plano superior, 
irradiam luz e energia auxiliando nos trabalhos; e aos colabo-
radores, por identificarem a necessidade e importância desta 
união, contribuindo tão significativamente.

Que Deus continue abençoando e tocando em cada coração 
deste lar!

Vamos nos reencontrar? Página mediunicamente inspirada por Wagner Ideali

Alguém que ama o Reencontro.

Quando se trata de uma organização como 
esta, a orientação do plano espiritual é um fa-
tor importante e agrega valores imensuráveis. 
No entanto, o pilar fundamental foi a dedicação, 
impulsionada pelo grande senso de caridade e da 
necessidade de fazer com que o bem prevaleces-
se e prosperasse.

É certo que não sabemos sobre o futuro, mas 
podemos ter a certeza de que teremos a colheita 
que cultivamos. 



Horários ATENDIMENTO E CURSOS

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

20h00 às 21h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

14h30 às 15h30

14h30 às 15h30

14h30 às 16h30 

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

14h30 às 16h00

14h30 às 16h00

15h00 às 16h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

11h00 às 12h00

início às 17h00

início às 10h00

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

DSB - Atendimento de Desobsessão 

Tratamento 

Passe Livre  

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra  

Triagem 

Passe Livre

Curso 

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

Tratamento 

Passe Livre  

Palestra 

Tratamento 

Passe Livre

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra

Passe Livre 

Curso

Triagem Crianças 

Tratamento Crianças

Passe Livre 

REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)

NOITE

NOITE

TARDE

NOITE

TARDE

NOITE

NOITE

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

REENCONTRO
Associação de Desenvolvimento Espiritual

EU APOIO A
MANSÃO DO CAMINHO

1º
2º

3º

RIFA
Chevrolet Cobalt LTZ 1.4
2013 Okm

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

R$100,00
VALOR DO NÚMERO

(total de 10.000 números)

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

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

24 títulos

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

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

Informações: (11) 2028-5222


