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

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

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

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

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

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

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

A Direção

Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual
Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-5222 - E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br
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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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20 Eventos
O grande protagonista do Reencontro

Ao folhear nossa revista, nesta edição histórica no mês 
em que comemoramos 21 anos de atividades, sinto uma 
pontinha de orgulho. 

Com muita alegria e gratidão, revejo e relembro vários 
momentos de nossa casa, quantos encontros de almas 
afins, reencontros de amigos de longa data e desencontros 
ao nos depararmos com alguns desafios em nossa jornada 
que devemos acertar e corrigir hoje e agora. Ou, ainda, 
amigos que ainda não se encontraram e não conseguem 
se estabelecer em nenhum lugar.

Amigos de longa data foram se juntando a este sonho, 
que só virou realidade pela generosidade dos corações de 
uma legião de benfeitores, nossos queridos voluntários, 
dedicados, comprometidos, alegres e felizes por fazerem 
parte deste reencontro. A misericórdia e bondade divina 
permitiram-nos mais esta nova oportunidade.

Além de vários emissários divinos, juntaram-se a nos 
nesta empreitada os nossos mentores. Em nome de Jesus, 
acolhemos e atendemos milhares, centenas de milhares de 
pessoas nesta jornada. Além de nossa própria melhora, nosso 
próprio equilíbrio vem sendo restabelecido pouco a pouco.

O amor de Deus tem nos sustentado, o amor de Jesus nos 
mantém no caminho; como abelhas vamos ao encontro do 
mel, pois ‘meu jugo é suave, e o meu fardo é leve’.

Coordenadores, especialistas em cada tipo de caso, de 
tratamento, professores, estudiosos, equipes de várias 
escalas e níveis estão ao nosso lado, fortalecendo e 
mantendo nossos objetivos e propósitos firmes.

Ao longo dos anos, nossa missão foi ficando cada vez 
mais clara: além de tratarmos os efeitos de nossos atos 
impensados, nossas limitações, podemos fazer melhor, ou 
seja, tratar a causa.

Ao voltarmos nossos investimentos em cursos, um ensino 
com mais qualidade e profundidade, vamos seguindo 
o conselho dos sábios da antiguidade: CONHECE-TE A TI 
MESMO. E nos conhecendo melhor, aprendemos a viver 
melhor, a ter gratidão pela vida, por tudo, pelas vitórias, 
pelas derrotas, pelos aprendizados e pelos desafios. 
Mais alertas vamos APRENDENDO A NÃO NOS FERIR 
MAIS. Reencontro com Deus, reencontro com Jesus e, 
principalmente, reencontro consigo mesmo.

Jesus nos conduz nesta caminhada, neste desafio, para 
que possamos ser dignos de um dia sermos chamados 
de cristãos. De trabalhadores das primeiras horas deste 
planeta de regeneração.  

Quero deixar registrada minha profunda gratidão e 
respeito por todos os queridos voluntários, membros da 
Diretoria e Conselho Administrativo, deixando meu pedido 
de desculpas pelas minhas falhas e limitações.

Gratidão também aos amigos que foram chegando, nos 
trazendo lições, apoio, carinho e confiança no que temos 
feito, como: Divaldo Franco – mestre, amigo, mentor e pai 
adotivo; José Carlos de Lucca e Antônio Carlos LaFerreira – 
amigos de todas as horas, companheiros de longa data, 
porto seguro nas horas difíceis e irmãos verdadeiros. 
Virgínia e Eliane, as colunas de nossa casa, sem elas não 
chegaríamos onde estamos, irmãs em Cristo. Nice - mestra, 
amiga, companheira, mãe. Além de tantos outros queridos 
como Miguel e Terezinha Sardano, Valcapelli, Cristina 
Cairo, Irineu Gasparetto, Wagner Ideali e muitos que estão 
em meu coração que receberam todas nossas vibrações de 
saúde, paz e equilibrio para continuarem seus trabalhos.

Muito obrigado a todos!!!

Jonas Pinheiro - Presidente do Reencontro

21 anos do Reencontro



Família unida também na espiritualidade

Eu e o ReencontroNotas

Eles são muito conhecidos no 
Reencontro. Não é para menos, 
já que frequentam a casa há 17 

anos. Casados há 38, Sueli e Luiz 
Carlos Fiuza conheceram o Reencon-
tro por meio de uma amiga que era 
voluntária. “Frequentávamos uma 
casa de Umbanda Missionária, que 
não estava nos satisfazendo”, conta 
Sueli.

A primeira impressão do Reencon-
tro agradou o casal, que logo iniciou 
os tratamentos. Em 1999, resolve-
ram fazer os cursos. “Comecei a tra-
balhar em 2000, logo após concluir 
o Preparatório. O Luiz começou em 
2001, pois não conseguiu terminar 
junto comigo, voltando assim que 
pode para concluir o Preparatório e 
logo depois começou a trabalhar”, 
explica Sueli. Nesses anos todos, o 
casal passou por vários cursos e tra-
balhos, dentre os quais no Salão de 
Passes, Ativação Energética, DSB e 
atualmente Sueli está trabalhando 
como coordenadora na Sala Azul e 
Luiz Carlos como voluntário na Sala 
Verde.

Após aposentar-se, Sueli passou a 

dedicar mais tempo ao Reencontro, 
trabalhando também no período 
da tarde. “Além dos trabalhos que 
desenvolvia, fui convidada a mi-
nistrar o Módulo 1 à tarde e tam-
bém a apresentar palestras”. No 
ano passado foi convidada por Lisa 
Rebouças, uma das voluntárias res-
ponsáveis pelos cursos da casa, para 
ministrar os Módulos 1, 2, 3, 4 e 5 às 
quartas-feiras à tarde.

O envolvimento com a casa não 
se restringiu ao casal. As filhas 
também se envolveram com o Re-
encontro. Uma delas, Ariane, hoje 
atua na Secretaria, também passou 
pelos cursos e trabalhou no Salão de 
Passes. A outra filha, Alessandra, fez 
também todos os cursos e trabalhou 
na Sala Verde e UTI,  mas como pre-
cisou estudar Medicina em Campi-
nas, foi se tornando cada vez mais 
difícil vir para São Paulo. O sobrinho, 
Marcus Vinicius, também fez os cur-
sos junto com as primas e se tornou 
voluntário no Salão de Passes, UTI e 
Sala Verde.

“O Reencontro foi muito importan-
te para mim especialmente, pois a 

minha caminhada espiritual se ini-
ciou aos 16 anos pela dor. Passei por 
vários locais, mas sempre buscando 
respostas, que muitas vezes não en-
contrava. O Luiz sempre estava co-
migo. Quando cheguei ao Reencon-
tro, estava muito perdida, mas com 
a ajuda das palestras, tratamentos 
e muita persistência fui melhoran-
do e agradeço a Deus, ao Mestre 
Jesus e aos meus mentores por me 
terem trazido até aqui. Aprendi no 
Reencontro a caminhar sozinha, 
sem amuletos, idolatrias e somente 
seguindo as orientações que nosso 
Mestre Jesus nos deixou e as intui-
ções passadas pelos meus mentores 
espirituais. Foi com essa segurança 
que comecei a ministrar palestras 
e cursos. Foi um passo muito im-
portante em minha vida. Além de 
tudo isso consegui levar toda minha 
família. Muitas mudanças ocorre-
ram no Reencontro desde quando 
iniciei, mas sempre foquei o meu 
compromisso com a espiritualidade, 
pois foram eles que me ajudaram a 
chegar até aqui e a buscar sempre a 
minha reforma íntima”, relata.

Roger Hayas
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Inscrições para os cursos do 
segundo semestre
Fique atento, porque em julho serão abertas as 
inscrições para os cursos do segundo semestre 
oferecidos pelo Reencontro, com início em agosto:
- Módulos II e IV - para assistidos da casa
- Módulo V (Joanna de Ângelis) - para voluntários 
- Módulo VI (Gênese) - para voluntários 

Mais informações na secretaria.

18ª Festa Junina
Neste ano a tradicional festa junina de 
rua do Reencontro será realizada em 
três finais de semana, nos dias 18, 19, 
25 e 26 de junho e 2 e 3 de julho. As 
famosas barracas do churrasco, esfiha, 
milho verde, caldo verde, cachorro 
quente, fogazza, vinho quente, dentre 
outras terão as delícias de todos os 
anos. E, claro, a grande atração das 
noites, o bingo, que animará o público. 
Em caso de chuva, haverá estrutura de 
tendas para que nada atrapalhe a festa. 
Traga sua família e venha se divertir 
com a gente!

No dia 7 de maio, o Reencontro comemora 21 
anos. E para celebrar a data, foi realizado um 
encontro na Casa do Cristo Redentor, em Itaquera. 
Houve uma cerimônia espiritual, seguida de um 
almoço especial.
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Sob a ótica do Espiritismo Jesus Cristo é 
o ser mais sublime que Deus ofereceu 
à criatura humana para lhe servir de 

modelo e guia

Capa

Jesus
um espírito superior da ordem mais elevada

Roger Hayas e Paula Munhoz

Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.

É a partir desse mandamento de Jesus Cristo que se entende quem é o Espírito 
de Verdade, como citado nas obras de Allan Kardec.

Em uma definição bem simplista pode-se dizer que Ele é um espírito puro que 
representa o caminho e o meio para chegarmos até Deus. Em um de seus 

ensinamentos Ele disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai 
ao Pai senão por mim”, ou seja, seguir os seus passos e seus ensinamentos é a 

única forma de se conseguir alcançar a nossa tão difícil reforma  
íntima e subir na cadeia evolutiva espiritual. 
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Documentário retrata tema
Sua missão durante os seus 33 

anos de vida foi disseminar os en-
sinamentos do nosso Pai. A Dou-
trina Espírita trata Jesus de forma 
realista, diferente da que se cos-
tuma aprender na escola e ouvir 
os antepassados falarem. Para 
os espíritas ele nasceu da união 
entre um homem e uma mulher 
e não como forma de milagre, 
como conta a Igreja Católica. 

De origem muito humilde, Jesus 
Cristo nasceu em Belém, região 
da Judeia, e não tinha a aparência 
que se vê por aí. O nosso mestre 
tinha estatura mediana, pele mo-
rena e olhos acastanhados, exata-
mente as mesmas características 
físicas que as pessoas da época 
apresentavam. Para disseminar 
os ensinamentos foram necessá-
rios apenas três anos, exatamen-
te dos 30 aos 33, para que por 
meio de suas parábolas os seus 
ensinamentos fossem espalhados 
pelos povos e estão aí, até hoje, 
sendo passados de geração para 
geração. 

“Jesus foi um espírito superior 
da ordem mais elevada, colocado 
por suas virtudes bem acima da 
humanidade terrestre. Sua mis-
são, pelos inúmeros resultados 
que produziu, foi daquelas que 
somente são confiadas aos men-
sageiros diretos da Divindade. Je-
sus não foi o próprio Deus, foi um 
enviado de Deus; foi um Messias 
divino”, explica Allan Kardec em 
suas obras. 

Kardec ainda explica que de 
todas as faculdades que se reve-
laram em Jesus, nenhuma estava 
fora das condições da humanida-
de e podiam ser encontrada tam-
bém no homem comum. Jesus 
contava com uma superioridade 
de essência moral e de qualida-
des fluídicas muito elevada. São 
as qualidades que caracterizam o 
estado dos espíritos puros. 

“Jesus Cristo é o ser mais su-
blime que Deus ofereceu à cria-
tura humana para lhe servir de 
modelo e guia. Jesus é o ser hu-

mano, enquanto que o Cristo é o 
pensamento cósmico. Jesus é o 
ser incomparável que todos nós 
amamos, mas que não é Deus. 
Para nós, é filho de Deus, como 
todos o somos. Jesus é o médium 
de Deus. O Cristo não é um ser, 
é um arquétipo transcendental, 
não é um indivíduo personificado. 
Quando o apóstolo Paulo diz: é 
Cristo que vive em mim, ele fala do 
psiquismo divino que nele se en-
contrava”, explica Divaldo Franco.

Sobre a volta de Jesus, Divaldo 
diz: “Nós acreditamos que a pro-
messa do Consolador, que está 
em João 14:16, foi personificada 
pela volta dos espíritos a partir 
dessa avalanche de mensagens 
que constituem hoje o Espiritismo. 
A volta do Cristo não é o retorno 
de Jesus corporificado. Trata-se do 
seu pensamento, que volta me-
diante às lições do bem, da soli-
dariedade, construindo um mun-
do melhor. Desse modo, acredito 
sim, que o Cristo já voltou”.

Realizado pela Fundação Espírita André Luiz 
e Mundo Maior Filmes, o filme Nos Passos 
do Mestre retratou pela primeira vez uma 
análise da jornada de Jesus na Terra sob o 
ponto de vista do Espiritismo.

Principais pontos abordados O objetivo do filme é a 
reconstrução de Jesus como personagem histórico por meio de 
uma análise profunda e racional. Assim, aborda passagens que 
envolvem a vida do Cristo sem o apego a dogmas e contesta 
racionalmente: A virgindade de Maria; o batismo de Jesus; Suas 
curas e milagres; a traição de Judas, a ressurreição de Lázaro 
e do próprio Jesus, entre outros temas importantes analisados 
sob os aspectos educacionais e morais da obra do Cristo.

O filme deixa claro que Jesus em momento algum quis 
criar qualquer religião, mas sim disseminar o amor e a paz. 
A reencarnação e a mediunidade também são tratadas, 
mostrando que tanto o Velho Testamento como o Novo 
atestam as duas realidades.

A ideia é mostrar a sabedoria do maior filósofo, cientista, 
pacifista, médico e pedagogo de todos os tempos, Jesus Cristo.

O longa, que esteve nos cinemas brasileiros nos meses de março e abril, desmistificou muitas das 
mensagens contidas nos textos sagrados e que até hoje ainda são mal compreendidas. Para isso, a 
equipe de produção foi até o Egito, Jerusalém, Turquia e Itália para mostrar os lugares mais significativos 
da história Cristã.

“Aquela imagem de Jesus sofrendo na cruz, do Cristo dogmático, milagroso, vai abrir espaço para a 
imagem do Mestre Jesus e sua mensagem vai mudar a vida de muita gente”, afirma o diretor André 
Marouço, que também dirigiu Causa e Efeito (Paris Filmes 2014), que ganhou como o segundo melhor 
filme em 2014 pela votação do Guia Folha/UOL; e O Filme dos Espíritos (Paris Filmes), que venceu como 
Melhor Roteiro no Festival Sesc Melhores Filmes 2012.
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Entrevista

Reencontro em Revista: Você tem formação em História. 
Chegou a exercer a profissão?
Luiz Cairo: Não. Sou Bacharel em História e estou me 
formando em Psicanálise Integrativa, área em que pretendo 
me dedicar. Trabalho há muitos anos com a linguagem do 
corpo e a Psicologia da Correlação, de Cristina Cairo.

RR: Você hoje é assessor direto da presidente do Instituo 
Brasileiro de Linguagem do Corpo Cristina Cairo. Como 
sua vida foi direcionada para esse tema?
Luiz Cairo: Apesar de sermos primos de primeiro grau, não 
tínhamos contato na infância e nem na adolescência. Fui 
conhecê-la verdadeiramente há dez anos, quando comecei 
a participar de seus cursos. Como a Cristina Cairo precisava 
de um assessor masculino, convidou-me  para trabalhar 
com ela. Eu não era feliz nos empregos anteriores, e 
segundo meu mapa astrológico, eu não poderia trabalhar 
com homens, fato este que eu desconhecia. Quando 
comecei a trabalhar com a Cris, percebi que eu tinha mais 
harmonia para trabalhar com mulheres. Devido a isso, 
senti prazer em me aprofundar nos conhecimentos que ela 
ensinava, me tornando palestrante e terapeuta.

RR: De que forma o corpo reage à série de questões pelas 
quais passamos todos os dias?
Luiz Cairo: O corpo reage química, energética e 
espiritualmente, pois os pensamentos, as palavras e as 
ações produzem enzimas em nosso organismo, ou seja, o 
corpo é reflexo da mente.

RR: Um dos temas de palestras que você ministra está 
ligado à prosperidade no amor e na espiritualidade, 
direcionada exclusivamente para homens, no qual 
aborda questões como saúde física e emocional, o poder 
do perdão, como ser feliz. Comente sobre isso.
Luiz Cairo: Os homens são muito reservados em seus 
sentimentos e isso gera transtornos emocionais e físicos. 
Não são todos os homens que se sentem à vontade na 
frente de uma mulher palestrando sobre esse tema, assim 
eles “travam” e não conseguem conversar e expor seus 
sentimentos, muitas vezes devido ao preconceito social.

RR: Em parceria com Cristina Cairo, vocês dão consultoria 
amorosa pela linguagem do corpo. Como as dificuldades, 
incompatibilidades e traumas podem ser vencidos com 

Luiz Cairo

Palestrante e terapeuta do Instituo Brasileiro de Linguagem do Corpo 
Cristina Cairo, Luiz Cairo trabalha questões voltadas à prosperidade 
no amor e na espiritualidade para o público masculino, dentre 

outros temas. Nesta entrevista à Reencontro em Revista ele fala sobre 
relacionamentos, linguagem do corpo, incompatibilidades, traumas, drogas, 
álcool e intolerância.

“O corpo é reflexo da mente”

Entrevista

um conhecimento mais amplo da espiritualidade?

Luiz Cairo: Todas as pessoas se baseiam, inconscientemente, 

nos modelos que seus pais deixaram. Por isso, orientamos 

a todos como eliminar mágoas inconscientes contra os pais 

e descobrir o seu verdadeiro “EU”, para poder se identificar 

inconscientemente com pessoas que não sejam iguais aos 

seus pais. É comum as pessoas se relacionarem copiando 

os padrões de sua própria família.

RR: A dependência de drogas e álcool é um problema que 

atinge muitas famílias, muitas vezes com finais trágicos 

e muito dolorosos. Ainda sob a ótica da espiritualidade, 

como é possível vencer esse problema tão sério?

Luiz Cairo: Todos os dependentes químicos e até os que 

se utilizam de medicamentos de tarja preta, devido às 

patologias psíquicas, são médiuns de grande capacidade 

de cura pelas mãos e de vidência. Por isso, sempre 

recomendamos que a família conduza esses membros a 

fazer caridade, para despertar o amor, o perdão e com 

isso, a própria cura.

RR: No mundo atual, com tanta intolerância, desigualdade 

e dificuldades de entendimento, de que forma as pessoas 

podem viver mais harmonicamente e felizes a partir de 

uma visão mais abrangente da vida?

Luiz Cairo: Aprendemos, no Instituto Brasileiro de 

Linguagem do Corpo Cristina Cairo, que semelhante atrai 

semelhante e que enquanto existirem intolerâncias e 

falta de amor de um lado, existem milhares de pessoas 

tolerantes que desenvolveram grande amor pela 

humanidade. Portanto, quem cruza o nosso caminho, 

vibra na nossa frequência e somos nós mesmos que 

devemos mudar para melhor e elevar nossas frequências 

vibracionais pelo autoconhecimento e pelo perdão.



Onde eu me encontro

Um tumor no cerebelo, conhecido como schwannoma, 
aproximou Pedro Roberto Ragnolli do Reencontro há 
três anos.

Logo após a descoberta, no final de 2012, ele precisou 
ser submetido a uma cirurgia delicada para retirada parcial 
do tumor, que aconteceu no início de 2013 e o deixou 
durante um tempo impossibilitado de andar. Diante disso, 
ele se sentiu muito deprimido e uma amiga resolveu trazê-
-lo ao Reencontro. 

Após passar pela Triagem, ele foi direcionado aos 
tratamentos das Salas Azul, Verde e DSB. “Comecei a me 
sentir mais fortalecido emocionalmente e, aos poucos, o 
movimento das pernas foi voltando”, conta. 

Porém, em junho de 2014  foi necessária uma nova 
cirurgia e, dessa vez, as sequelas foram a paralisação 
de todo lado esquerdo do corpo. Por conta disso, Pedro 
ficou por volta de um ano afastado do Reencontro. Depois 
desse tempo, mesmo com dificuldade de se locomover, de 
se comunicar e de enxergar, em função da paralisia que 

fez com que ele perdesse a visão do olho esquerdo, ele 
voltou a frequentar a casa. Nesse período, tem passado 
por uma recuperação difícil, mas se sente mais equilibrado 
emocionalmente. Fisicamente vem melhorando a 
movimentação e a comunicação dia após dia.

Atualmente, Pedro continua em tratamento nas Salas 
Azul, Verde, DSB, TCI, além de assistir as palestras com 
frequência. “A ajuda que o Reencontro tem me dado é 
muito importante. É como nossa família nos dando apoio 
e conforto. Nos dias de vir à casa fico mais animado”, diz. 

Ele revela o desejo de se tornar um voluntário do 
Reencontro. “Antes da segunda cirurgia trabalhava como 
voluntário no Poupatempo de Itaquera escrevendo cartas 
para pessoas que não podiam ou não sabiam escrever. 
Atualmente, pela dificuldade de movimentação e por 
motivos burocráticos, não posso mais fazer esse trabalho, 
mas mesmo assim vou até lá para manter minha mente 
focada, distrair e conversar com as pessoas. Tenho um 
grande desejo de me tornar um voluntário e assim que for 
possível vou iniciar os cursos”.

O apoio para um momento difícil

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



Calendário MAIO | 2016

DIA HORA ATIVIDADE

01/Dom

02/Seg

03/Ter

04/Qua

05/Qui

06/Sex

07/Sab
09/Seg

10/Ter

11/Qua

12/Qui

13/Sex

14/Sab

16/Seg

17/Ter

18/Qua

19/Qui

20/Sex

21/Sab

23/Seg

24/Ter

25/Qua

26/Qui
27/Sex
28/Sab
30/Seg

31/Ter

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

10h00
20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

20h30

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo I - 9ª aula
Palestra - Carmen - Tudo Passa
Módulo III - 9ª aula
Módulo III - 9ª aula
Palestra - Julieta - O poder da verdadeira prece
Palestra - André Marouço - Chico Xavier o apóstolo da mediunidade
Curso - Série Psicológica Joanna de Angelis - 7ª aula          

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

CERIMÔNIA ESPIRITUAL - 21ª Aniversário do REENCONTRO (Local: Casa do Cristo Redentor - Itaquera)
Módulo I - 10ª aula
Palestra - Cristina Cairo - O poder da Meditação
Módulo III - 10ª aula
Módulo III - 10ª aula
Palestra - Lisa Rebouças - Parábola dos Talentos: Interpretação
Palestra - Lucimara Gallicia - Sono, sonhos e sonambulismo
Curso - Série Psicológica Joanna de Angelis - 8ª aula          

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Moacir Costa de Araújo Lima -  Quântica: Espiritualidade e Saúde
Módulo I - 11ª aula
Palestra - Miguel - Preocupação
Módulo III - 11ª aula
Módulo III - 11ª aula
Palestra - Sueli Fiuza - A lei do Amor
Palestra - Valcapelli - A espiritualidade como caminho de auto conhecimento
Curso - Série Psicológica Joanna de Angelis - 9ª aula          

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 - Sorria quando puder, chore quando precisar
Módulo I - 12ª aula
Palestra - Luiz Cairo - Prosperidade financeira com espiritualidade
Módulo III - 12ª aula
Módulo III - 12ª aula
FERIADO - CASA FECHADA
CASA FECHADA
CASA FECHADA
Módulo I - 13ª aula
Palestra - Gislaine Carli - Cérebro - agente ou gerente do espírito

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.

DIA HORA ATIVIDADE

JUNHO | 2016

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

26/Dom
28/Ter

30/Qui

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

18h00
17h00
20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

18h00
10h00

17h00
20h30

15h00

20h30

Módulo III - 13ª aula
Módulo III - 13ª aula
Palestra - Julieta - A humildade na conquista da cura
Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais              

Curso - Série Psicológica Joanna de Ângelis - 10ª aula          
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen

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

Ativação Energética com TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Jonas (Trazer uma garrafa de água mineral)

Módulo I - 14ª aula 

Palestra - Miguel - Mágoa
Módulo III - 14ª aula
Módulo III - 14ª aula
Palestra - Rosangela - Deixe de ser seu próprio inimigo
Palestra - Jair Cusin - Por que esquecer?
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen

Curso - Série Psicológica Joanna de Ângelis - 11ª aula          

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 
TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS
TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES
Ativação Energética com Palestra - Geisa Quental - Conexão com sua alma
Módulo I - 15ª aula 

Palestra - Carmen - Vivência e experiência
Módulo III - 15ª aula
Módulo III - 15ª aula
Palestra - Prof. Sergio Alabi - Laços de família
Palestra - Lucimara - Magnetismo, atração sexual e evolução
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen

Curso - Série Psicológica Joanna de Ângelis - 12ª aula          

18ª  FESTA JUNINA
18ª  FESTA JUNINA
Módulo I - 16ª aula 
Palestra - Luiz Cairo - Prosperidade financeira com espiritualidade
Módulo III - 16ª aula
Módulo III - 16ª aula
Palestra - Lisa Rebouças - Desigualdade das riquezas
Palestra - André Marouço - Céu, inferno, purgatório
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen

Curso - Série Psicológica Joanna de Ângelis - 13ª aula          

18ª  FESTA JUNINA
TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral

18ª  FESTA JUNINA
Palestra - Gislaine Carli - O dia
Palestra - Sueli Fiuza - O que é realmente ser humilde
Palestra - Humberto Pazian - A caminho da felicidade

1700

CONVÊNIOCONVÊNIOCONVÊNIO
ESTACIONAMENTO COBERTO,

COM SEGURO E AINDA LEVA A CHAVE.
RUA MADRE DE DEUS, 1700 - ABERTO TODOS OS DIAS. 
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Calendário JULHO | 2016
DIA HORA ATIVIDADE

01/Sex

02/Sab

03/Dom

05/Ter

07/Qui

08/Sex

09/Sab

12/Ter

14/Qui

15/Sex

16/Sab

19/Ter

21/Qui

22/Sex

23/Sab

26/Ter

28/Qui

29/Sex

30/Sab

31/Dom

20h00

20h00

18h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

20h00

20h30

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

10h00

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

Curso - Série Psicológica Joanna de Ângelis - 14ª aula          

18ª  FESTA JUNINA

18ª  FESTA JUNINA

Palestra - Miguel - Solidão

Palestra - Eliane Provasi - Emoções e saúde

Palestra - Lucimara - Mediunidade e Psicoterapia

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

Curso - Série Psicológica Joanna de Ângelis - 15ª aula          

FERIADO - CASA FECHADA

Palestra - Jair Cusin - Auto amor como caminho

Palestra - Julieta - Marcas da vida atual e de vidas passadas

Palestra - André Marouço - Conhecerei a verdade

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

Curso - Série Psicológica Joanna de Ângelis - 16ª aula          

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Miguel Sardano - Ninguém pode servir a dois senhores

Palestra - Gislaine Carli - Com viver

Palestra - Lisa Rebouças - A gratidão

Palestra - Paulo Pio - Reforma Intima, o caminho seguro para a felicidade

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Desperte para a vida

Palestra - Paula Zamp - Musical

Palestra - Sueli Fiuza - O poder da fé

Palestra - Valcapelli - Ser humilde

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 - Ronaldo Oliveiros - Doenças psicossomáticas e as curas - 3ª parte

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral

DISPONÍVEL PARA:

PARA BAIXAR, FOTOGRAFE O CÓDIGO 
ABAIXO COM O LEITOR DO SEU 
CELULAR.

Baixe o aplicativo Tutti Pizza 
no seu celular, em alguns 
toques tenha uma pizza 
irresistível na sua mesa!

Faça seus pedidos pelo Aplicativo 
da Tutti Pizza e aproveite as 
promoções exclusivas. 

Esse ano a Tutti Pizza comemora 30 anos e para celebrar 
essa  data, lança o Aplicativo Mobile, uma forma rápida, 
moderna e confiável de fazer pedidos diretamente do seu 
celular Iphone ou Android.

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.





Eventos

Uma casa como Reencontro, que desenvolve um 
trabalho de desenvolvimento e evolução espiritual, não 
poderia existir se não fosse o trabalho de seus voluntários. 
São eles que tornam possível levar o suporte necessário a 
cada assistido, a cada ação social e a cada projeto de apoio.

Mais do que isso, os voluntários são os verdadeiros 
protagonistas de todos os trabalhos que a casa desenvolve, 
assumindo um papel de destaque e representando a 
filosofia do Reencontro.

Por esse motivo, para que a casa possa continuar sua 
trajetória de promover esse trabalho iniciado há mais 
de 20 anos, é fundamental que os voluntários estejam 
plenamente envolvidos com os trabalhos e, sobretudo, 
estejam dispostos a desenvolver suas tarefas com 
responsabilidade e doação.

A casa depende disso; os assistidos dependem disso; 
as entidades beneficiadas com as campanhas e doações 
realizadas dependem disso. 

Os eventos desenvolvidos são fundamentais para 
a manutenção da casa e para o apoio que é dado 
sistematicamente a entidades como a Casa do Cristo 
Redentor, em Itaquera, e a Mansão do Caminho, em 

Salvador. Essas entidades contam com o apoio do 
Reencontro, que tem essa missão e tarefa de continuar 
seu trabalho. 

A festa junina é um dos eventos mais importantes 
da casa, responsável por suportar parte substancial dos 
trabalhos e do apoio a essas entidades. Trata-se de um 
evento vultoso, que exige o envolvimento de muitos 
voluntários em várias frentes de trabalho. 

Por isso, você está convidado a envolver-se com essa e 
outras iniciativas. Doe um pouco do seu tempo em prol de 
um trabalho que beneficiará muita gente. 

Você, voluntário, é o Reencontro. Está em cada ação, 
evento, vitória e realização que a casa conquista. Cada 
um dos avanços obtidos nessa trajetória é também seu, é 
também resultado do seu trabalho. 

O Reencontro agradece imensamente a cada voluntário 
por tornar viva uma missão tão importante e convida você 
a fazer parte desse grupo. Matricule-se nos cursos do 2º 
semestre. Quem tiver interesse em participar da festa 
junina como voluntário nas barracas, procure a secretaria 
e indique sua disponibilidade. Esperamos você!

O grande protagonista do Reencontro

Roger Hayas
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Sensação de vazio, falta de ob-
jetivos na vida, sem horizontes 
definidos; tristeza, transtorno 

do pânico, depressão; doenças ima-
ginárias; doenças estabelecidas, que 
necessitam de cuidados imediatos; 
doenças graves. Esses problemas 
podem ser gerados por uma série de 
energias que, se não trabalhadas ou 
renovadas, acabam se acumulando 
em nossos níveis energéticos poden-
do trazer doenças para o corpo físico.

Para trabalhar essas energias, es-
pecialmente quem esteja passando 
por problemas físicos, emocionais e 
espirituais, o Reencontro disponibi-
liza a Terapia de Cura Integral (TCI), 
um tratamento intensivo para situa-
ções que apresentam uma necessi-
dade de cuidados imediatos, pois se 
agravaram no corpo físico ou emo-

cional de forma mais acentuada, e 
dependem de um atendimento mais 
intensivo e direto auxiliando aqueles 
que sentem a necessidade de mu-
danças e reformulações em sua ca-
minhada evolutiva.

Na Terapia de Cura Integral, além 
do tratamento físico, desperta-se a 
mente do assistido para o autodes-
cobrimento, a aceitação e o autoa-
mor, fatores importantíssimos no 
processo de cura.

“Nossas emoções se refletem de 
acordo com as nossas crenças e a 
forma como lidamos com as expe-
riências que nos testam em deter-
minados momentos de nossa exis-
tência. Somos seres integrais e, se 
alguma área da vida não está bem, 
irá se refletir em outras áreas do 
campo energético. Somos seres em 

constante construção e aprendiza-
do, combatendo crenças arraigadas 
e desfrutando novos conhecimentos 
que podem demorar um pouco no 
processamento de nossa reforma 
íntima”, explica Eliane Provasi, vice-
-presidente do Reencontro.

Atendimentos – A TCI acontece às 
terças e quintas-feiras, das 20h30 às 
21h30, e é necessário passar pela 
Triagem para o encaminhamento. 
De acordo com a situação avaliada, 
os assistidos são indicados para uma 
avaliação com o coordenador dos 
trabalhos, Jonas Pinheiro. 

O tratamento também pode ser 
realizado à distância, também às 
terças e quintas-feiras das 20h30 às 
21h30, para aquelas pessoas que se 
encontram acamadas, hospitaliza-
das ou residem distante, sendo que 

Mudança interior e renovação 
de atitudes
Conheça o tratamento da Terapia de Cura Integral 
e suas indicações

Roger Hayas
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Por dentro do Reencontro Por dentro do Reencontro

o parente receberá  da Triagem a 
orientação necessária para os proce-
dimentos.

Tratamento mensal aberto a to-
dos - Para o público em geral que 
queira participar, uma vez ao mês, 
no último domingo, acontece um 
Trabalho de Terapia de Cura Integral, 
no qual é realizado um passe se-
guido de uma palestra, que finaliza 
com uma visualização e energização 
da água que é trazida pelo assistido 
nesse dia.

“É importante destacar a diferença 
entre o atendimento presencial indi-
vidual, que é indicado pela Triagem e 
avaliado pelo coordenador da TCI, e o 
trabalho mensal no último domingo 
do mês, que é aberto a todos e não 
necessita de avaliação ou indicação 
da Triagem”, enfatiza Eliane.

Lição de casa - A TCI é um progra-

ma de mudança interior e renovação 
de atitudes, associado ao trabalho 
de cura ativa entre as equipes espi-
rituais, mentores e assistido. Aquele 
que realmente quer ser curado, tem 
de fazer sua parte e trabalhar ativa-
mente a sua reforma interior. Por 
isso, Eliane destaca a importância da 
atenção a algumas questões para a 
efetividade do tratamento. “Qual-
quer tratamento de ordem espiritual 
exige das pessoas uma reavaliação 
de sentimentos e pensamentos, uma 
nova postura diante da vida, a tão 
falada reforma íntima. Por isso, pe-
dimos aos assistidos a prática da pre-
ce diária, do agradecimento, buscar 
momentos de prazer e relaxamento, 
cultivar bons pensamentos, boas pa-
lavras e boas atitudes, trabalhar com 
alegria e boa vontade, treinar a paci-
ência e tolerância, cultivar o sorriso e 
a gentileza e saber perdoar”.

Jonas Pinheiro, coordenador do 
TCI destaca, ainda, outros comporta-
mentos importantes para a busca da 
cura. “Entregar-se a Deus, confiando 
e já agradecendo pela melhora e 
pela cura; meditar sobre as dificulda-
des atuais, mas visualizando e men-
talizando um corpo saudável e per-
feito; veja-se em paz, alegre, com fé 
e coragem para enfrentar o dia a dia, 
confiante no melhor que a vida tem 
reservado; agradecer por tudo que 
temos e somos”. Além disso, com-
pleta ele, “durante a semana é mui-
to importante cultivar a prática da 
oração, preparando-se para um novo 
dia e, ao deitar, agradecer a Deus por 
mais um dia de conquistas, de conví-
vio e de glória; procurar manter bons 
pensamentos, bons sentimentos, 
boas palavras e boas ações; e traba-
lhar sempre com alegria e disposição 
(arar é orar)”.
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Bendize as provas afligentes que te pungem o coração 
e te inquietam a mente. Sob o açodar do sofrimento o ser 
humano vê-se conduzido a reflexões que o esclarecem a 
respeito do sentido da existência corporal. 

A vida no corpo físico possui um significado profundo que 
deve ser observado, que é o da evolução. Natural que se 
anele pela saúde perfeita, por ocorrências jubilosas, pe-
los encantamentos e distrações que produzem o prazer e 
mantêm a leviana superficialidade das coisas nenhumas 
que contribuem para o bem-estar momentâneo. 

É, normalmente, quando se está nas paisagens ricas de 
gozo que surgem os abusos, aumentam as aspirações do 
prazer, a fim de evitar-se o tédio e suas várias manifesta-
ções. O Espírito é criado sem experiências que lhe devem 
constituir o patrimônio imortal. Toda e qualquer realização, 
quando repetida sem alteração dá lugar à indiferença, dei-
xando de produzir novas sensações e emoções. A mono-
tonia substitui a alegria infrene inicial e as novidades e, 
graças à sua continuidade, perde o brilho, o fascínio. 

Surgem ambições mais audaciosas, o ócio estimula atitu-
des atrevidas, radicais, e acumpliciamento com o desres-
peito ao comportamento dos outros, ao ludíbrio, ao crime 
na busca de gozos novos e mais fortes. Nascem, então, 
as intrigas, as traições, as infâmias, os problemas de alta 
gravidade que entorpecem os sentimentos, ludibriam a 
dignidade e induzem a situações de conduta lamentável. 

É inevitável que se vivendo no Universo regido pela or-
dem e por leis de equilíbrio, o infrator não seja convidado 
ao resgate, à correção dos atos reprocháveis. Eis a causa 
das atuais aflições. Nada obstante, quando convocado à 
regularização, mas prossegue na marcha da desobediên-
cia e da soberba, seja recambiado à escola terrestre sob 
injunção penosa, amargurado nas expiações incoercíveis. 

A verdade é que ninguém consegue ludibriar a divina 

legislação. Aparentando uma força e um poder que não 
possui, já que a organização fisiológica, acostumada a 
suportar situações vigorosas, é muito frágil em relação 
às infecções, aos processos degenerativos, à debilidade, 
reduzindo-a ao estado de fragilidade extrema. Ademais, 
o fenômeno biológico da morte sempre está presente na 
maquinaria física... E os transtornos emocionais de tão fácil 
ocorrência, os distúrbios mentais, as limitações do soma, 
que o precedem? 

Provas e expiações constituem os regularizadores da 
existência plena ou aparentemente desventurada. 

   *

Agradece a Deus a tua momentânea aflição, seja de qual 
expressão se constitua. Autopenetra-te mentalmente em 
uma autoanálise honesta e pergunta-te qual é a mensa-
gem que te está sendo enviada. Indaga-lhe onde necessi-
tas e como reparar a sua causa, a fim de libertar-te. Com 
sinceridade busca compreendê-la, e ao detectar-lhe a nas-
cente, sem qualquer ressentimento, corrige o fator de de-
sintegração e rejubila-te. No entanto, se não conseguires 
encontrá-la de imediato, não te envolvas nos tecidos som-
brios da melancolia ou do desespero, permanecendo ale-
gre, isto é, consciente de que se trata de uma ocorrência 
transitória e benéfica. Tem a certeza de que sairás da si-
tuação melhor do que no momento quando se te instalou, 
num instante em que não esperavas tal acontecimento. 
Notarás um amadurecimento psicológico fascinante, que 
te permitirá harmonia interior, compreensão do sentido de 
viver e estímulo para valorizar apenas aquilo que seja de 
duração real: os valores do Espírito! 

É justo que se aspire pela paz, no entanto, apoiando-se 
no amor, que é o seu alicerce. De maneira alguma se pode 
desfrutar de serenidade sem o concurso da afetividade 
correta, do sentimento de amizade fraternal, sem a gene-

Joanna de Ângelis

Orientações Espirituais

Provas e expiações Página psicografada pelo medium Divaldo Pereira Franco, na 
reunião mediúnica da noite de 3 de janeiro de 2016, no Centro 
Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.

rosidade do sorriso rico de ternura, sem a consciência do 
dever cumprido corretamente. O amor fomenta a compre-
ensão das situações mais embaraçosas, porque dulcifica 
aquele que o cultiva. Retira do psiquismo os miasmas do 
ressentimento e de outras paixões que vitalizam vidas mi-
croscópicas na área das viroses e no sistema emocional. 
Porque compreende, o amor é suave bálsamo para todas 
as feridas do corpo e da alma. Quando tudo estiver bem 
na tua jornada agradece a Deus e cuida-te, porque são 
concessões que recebes de Deus para multiplicá-las em 
chuvas de bondade e de simpatia, beneficiando o solo dos 
corações para a ensementação da plenitude. 

Não existe dor sem causa, nem alegria sem título de me-
recimento. Em ambas as situações, mantém-te vigilante, 
porque ninguém passa pelo mundo sem as suas vivências, 
e a dor faz parte do processo iluminativo. O aperfeiçoa-
mento moral do Espírito é da sombra para a luz, do bruto 

para o sublime. O estado de angelitude começa na primei-

ra molécula que irá constituir o ser, prosseguindo, indefini-

damente, no rumo da perfeição relativa que a todos está 

destinada. 

Jesus foi peremptório quando propôs: “Sede perfeitos 

como o Pai Celestial é perfeito.” 

   *

Se estás sob o ardor de alguma provação alegra-te, por 

te encontrares no rumo libertador. Se te encontras aureo-

lado pela fortuna da alegria, da juventude, das facilidades, 

mantém-te atento e aplica com sabedoria esses bens da 

vida para apresentação de resultados mais tarde. Resguar-

da, pois, a tua consciência, de remorsos e arrependimen-

tos, enquanto brilha a luz da tranquilidade e da inocência 

nos teus sentimentos. Mantém-te criança... 
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Desafios à fé Página psicografada pelo medium Divaldo Pereira Franco, na 
reunião mediúnica da noite de 17 de abril de 2016, no Centro 
Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.

Agora, quando despertas do letargo em que te encontra-
vas entre alternativas de fé e de prazer, de crenças e de 
luxúrias, preparando-te para realmente seres feliz, seguin-
do Jesus, alguns desafios se apresentam ameaçadores e 
temes tombar nos mesmos desvãos ilusórios que te assi-
nalam a existência.

Antes o mundo te atraía, como ainda prossegue de certo 
modo, ao favorecer-te gozos imediatos e inebriantes, que 
encharcam a alma e ao mesmo tempo atormentam-na em 
falsa realidade a respeito da vida, e acreditavas, em con-
flito íntimo, que algo maior e mais plenificador deveria 
existir que te preenchesse o vazio existencial.

Acabas de defrontá-lo, está diante de ti.

Naqueles momentos, recebias carinhosa inspiração que 
te convidava a reflexões mais profundas e mais duradou-
ras.

No passado acreditavas que o júbilo decorrente das fugas 
psicológicas seria, talvez, a única maneira de fazer-te feliz. 
Embora não te assinalassem a ganância nem a mesqui-
nhez, tinhas a ambição de conseguir os valores que propi-
ciam o encantamento e compram, no jogo das paixões, as 
mais diversas falsas alegrias.

  À medida  que a existência te dizia sem rebuços que o 
sentido de viver era de natureza transcendente, passaste 

a anelar sem muita convicção pelas emoções relevantes 
de natureza interior e a buscar a paz em forma de ingênua 
alegria nos refolhos da alma. Não estavas acostumado, 
porém, às suaves expressões da vida, mas às sensações 
fortes, mesmo que momentâneas e desgastantes.

Os velhos e doentios hábitos empurravam-te para a re-
petição dos dislates que te distraíam, ao tempo em que te 
amarguravam de maneira peculiar, impondo-te mais am-
plas e variadas necessidades...

Sorrias e choravas entre triunfos e insucessos que te 
assustavam, perdido na multidão que exploravas e ator-
mentava-te, enquanto experimentavas melancolia e dor 
de incompletude.

Esse é o prêmio da ilusão festiva e embriagadora, que 
sempre deixa um travo de amargor nos que a fruem.

Oravas, vez que outra, pedindo socorro no palco asfixian-
te das fugas emocionais, disfarçadas como  conquistas de 
pequenas vanglórias.

Por fim, a dor dilacerante da recusa que te foi imposta 
mais de uma vez, abriu-te uma ferida no orgulho dalma, 
que trazias do pretérito e estás optando por Jesus.

Tiveste momentos de sofrimento que pareciam intérmi-
nos e algumas ideias de que a vida sem determinadas sa-
tisfações não tinha qualquer sentido. Sentias-te diferente, 
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por mais que desejasses querer ser igual à multidão ou 
melhor na usança dos seus fenômenos, apelando, então, 
para o pranto refrescante sobre a ardência das frustrações. 
E, de certo modo, ainda sentes, porque não te encontras 
realmente integrado no novo programa que ora abraças.

A solidão era tua parceira, aliás, de maus pendores, pro-
duzindo-te agonias.

...E foste ouvido, atendido com tesouros iluminativos e 
oportunidades únicas de sublimação e paz.

Resolveste investir a existência na conquista da ordem 
nova de valores: Jesus!

Os teus guias espirituais atenderam-te além-do-corpo, 
reapresentando-te afetos de outras existências, ricos de 
ternura e também com sede de amor, tarefas suaves e 
encantadoras, convites ao treinamento da renúncia e a 
mudanças de comportamento.

O homem velho, conforme o conceito do Evangelho, de-
verá dar lugar ao novo, que se te desenha para o futuro.

Ninguém que esteja na Terra, que se encontre em pleni-
tude como pensavas. Todos estão em conserto, com as su-
blimes exceções, porém, assinalados pelas dores próprias 
do processo da evolução.

Querias exemplos que te auxiliassem as forças ainda 
cambaleantes e despertaste onde a placidez do amor di-
minui o incêndio da loucura.

Nem todos porém, logram, como tu, fazerem o melhor, 
porém, estão tentando.

Alinha-te com aqueles que são exemplos, mesmo sofren-
do e serás infinitamente ditoso. 

   *

Há inúmeros desafios à fé na atualidade, como em todos 
os tempos de alguma forma aconteceram.

Uma cultura, como a atual, que despreza a ética e trans-
forma o amor em prazer atormentado e insaciado, exige 
mudança de hábitos mentais.

No pensamento estão as matrizes da liberdade como as 
da prisão sem grades.

Enquanto a concupiscência é parceira contínua das ex-
periências humanas, e se apresenta na condição de meta 
a ser alcançada e mantida, o amor fraterno se apresenta 
com força para diluir o vício pela ternura e bondade.

As ambições do poder para ter e desfrutar serão substitu-
ídas pelo ser e socorrer.

Preencher os espaços mentais com as informações da 
imortalidade constitui outro convite para a conquista e 
preservação da felicidade.

Amar indistintamente sem posse, sem dúvida, é diretriz 
de segurança.

Nunca temas, pois, o amanhã nem a solidão, porque o 
Senhor da Vida cuidará de providenciar o indispensável 
para que vivas em alegria com ternura no coração.

As dificuldades de agora, transforma-as em ensejos de 
aprimoramento interior e sincero com manifestações fes-
tivas.

O amor cantará junto ao teu coração, alma querida, sen-
do-te sustentação de todos os momentos.

Terás, sim, os elementos necessários a uma existência 
ditosa e receberás recursos inesperados para que te desin-
cumbas dos compromissos da fé. Mas que darás ao Senhor 
de ti mesmo, como recíproca de amor? Não seria ideal que 
te desses qual Ele o fez por ti? Isso não implica em aban-
donares outros nobres ideais.

Tens diante de ti tudo quanto poderias desejar e em al-
gum momento do passado querias, que agora te chega 
de surpresa e encantamento. Mas não te esqueças que é 
investimento do Mundo Maior.

O teu destino, escreve-o, agora, nas estrelas, e avança 
aureolado de luz.

Tudo que pediste está sendo-te concedido.

Chegará o momento de devolveres, de prestares conta, 
qual ocorreu na Parábola dos talentos.

Alma querida!

Não tergiverses e deixa-te arrastar pela correnteza de 
luz e melodia à Nova Úmbria, onde alcançarás o estado 
numinoso.

    *

 Os desafios à fé apresentam-se também sutilmente: 
melancolia, saudade das ilusões, solidão nos momentos 
de reflexão, sonhos e desejos dos prazeres que exaurem...

Evita-os, não lhes dando campo, a fim de que, na con-
dição de parasitas perversos, não dominem o teu coração 
alegre e jovial, nele enraizando-se...

O hino do amor é uma imolação pessoal, sem palavras, é 
doação de vidas à  Vida.

Segue, pois, que o Senhor te espera no termo da jornada.

Joanna de Ângelis

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
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Aconteceu

Campanha do material escolar
Mais uma vez os assistidos e voluntários do Reencontro 
fizeram a diferença na campanha do material escolar. Foram 
arrecadados 1633 lápis, 9700 folhas de papel sulfite, 203 
apontadores, 975 borrachas, 119 canetas esferográficas, 
106 colas bastão, dentre vários outros itens. Todo o material 
arrecadado foi enviado à Fraternidade Casa do Cristo Redentor, 
entidade apoiada pelo Reencontro que atende a mais de 700 
crianças carentes. O Reencontro agradece a cada um dos 
doadores.

Campanha dos Ovos de Páscoa
Outra campanha realizada no início deste ano foi a de arrecadação 
de Ovos de Páscoa.  Foram recebidos 265 ovos, que também foram 
destinados à Fraternidade Casa do Cristo Redentor e fizeram a alegria 
das crianças atendidas pela instituição. 
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Rifa de Páscoa
A tradicional Rifa de Páscoa do Reencontro foi um sucesso e novamente fez três ganhadores. Confira os felizardos com 
base nos números da Loteria Federal de 23 de março.

Bazar do Dia das Mães
Realizado com produtos desenvolvidos pelo grupo Amor e Boa Vontade, o Bazar do Dia das Mães ocorreu no dia 30 de abril 
no Reencontro. Toda a renda obtida com as vendas dos produtos foi destinada às obras assistenciais do Reencontro. 

Conclusão do Módulo 
Preparatório
Mais um grupo de 32 pessoas somaram-se 
aos voluntários do Reencontro. 
Eles acabaram de concluir o Módulo 
Preparatório e estão aptos a atuar nos 
trabalhos desenvolvidos pela casa. Sejam 
bem-vindos!

3º Prêmio: Rita Martani Biava
(1 ovo de Páscoa de 500g)

2º Prêmio: Carlos Martins Coelho
(1 ovo de Páscoa de 1 kg)

1º Prêmio: Marcial Prieto Gonzalez
(1 cesta com produtos de Páscoa)



Conversando com um amigo, que 
não é espírita, fui abordado com a 
pergunta: “se existe a reencarna-
ção, não há necessidade de tanta 
preocupação em se corrigir, mudar 
nossas más tendências, pois pode-
mos deixar para as próximas reen-
carnações, e viver o hoje como for 
possível...”

Eu fiquei a pensar... Nós, espíri-
tas, temos total certeza na reencar-
nação, sabemos de fato que tudo 
na Doutrina Espírita tem profundas 
ligações com o processo maravilho-
so da reencarnação. A filosofia e a 
religião espírita estão de uma for-
ma ou outra ligadas ao contexto da 
reencarnação. Toda explicação das 
disparidades humanas tem suas ra-
ízes nas sucessivas existências, pois 
está alicerçada nos ensinos de Jesus 
de semear e colher.

Assim, meu amigo acaba dizendo 
uma verdade, pois muitos espíritas 
acabam se conformando com as 
coisas e deixando tudo para a próxi-
ma existência, de uma forma meio 

que automática, como se a mesma 
fosse um simples trocar de roupa.

Importante que reflitamos que a 
preparação da nossa reencarnação 
requer um profundo estudo por 
parte da Espiritualidade Maior, le-
vando em conta inúmeros fatores 
tais como: nossas necessidades es-
pirituais, materiais, emocionais, psi-
cológicas, provas, expiações, méri-
tos, entre outros, que tornam esse 
processo muito complexo. Tudo é 
devidamente preparado, inclusive 
as pessoas à nossa volta, os relacio-
namentos, vivências, entre tantas 
outras coisas que não são possíveis 
relacionar aqui neste texto.

Tudo é minuciosamente plane-
jado para a nossa existência ser a 
melhor para nós e, na maioria das 
vezes, jogamos tudo no lixo.

Frente a tudo isso, deveríamos 
dar uma atenção maior à nossa 
vida, vendo nela uma oportunidade 
bendita, uma escola para o nosso 
aprendizado, como nos ensina An-

dré Luiz: A vida é sempre o resulta-
do de nossa própria escolha.  Acima 
de tudo, a prática da caridade na 
sua mais profunda concepção de-
veria ser uma constante em nossas 
vidas.

Infelizmente, perdemos muito 
tempo com nossas lamentações, 
frustrações, falta de amor, preo-
cupações com situações de pouco 
ou quase nenhum valor para nosso 
espírito, atitudes de pouco valor es-
piritual. 

Trabalhando em satisfazer muitas 
vezes nosso egocêntrico sistema de 
vida, buscamos no dia a dia apenas 
e tão somente os resultados mate-
riais da vida, perdendo na maioria 
das vezes o nosso bem mais precio-
so, o tempo. 

Tempo, esse bem que não volta 
mais. Tempo gasto com situações 
que não somam valores para nos-
so ser, apenas vivendo situações 
muitas vezes baseadas em vulgari-
dades, frivolidades e nada que ve-

E o tempo levou...
Deixai os mortos enterrarem os seus mortos
Jesus
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e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 

Reencontro

Texto inspirado mediunicamente

nham somar a não ser novos com-
promissos espirituais problemáticos 
para a próxima encarnação.

Não podemos e não devemos 
deixar nada para a próxima encar-
nação, até porque quando será essa 
próxima encarnação? Poderá demo-
rar muito, vamos então aproveitar 
o hoje. Já aprendemos que o ontem 
já passou e o amanhã poderá não 
acontecer. O que interessa é o ago-
ra, construir no dia a dia o Reino de 
Deus dentro de nós, como nos ensi-
na nosso Mestre Jesus.

Quando os espíritos nos aconse-
lham a viver em torno da mudança 
íntima, isso tem um aspecto muito 
profundo, pois no dia a dia pen-
samos, falamos e agimos, mas na 
maioria das vezes de forma discor-
dante entre esses três momentos 
em nossa vida. Não nos ensinam os 
espíritos a fazer mudanças que ve-

nham atropelar nossas responsabi-
lidades e tarefas, mas essa mudan-
ça está no íntimo do nosso ser, dia 
a dia, passo a passo. Assim, vamos 
aproveitando melhor o nosso pre-
cioso tempo. Nessa luta constante 
que vamos travar dentro de nós, 
provocamos mudanças internas que 
resultam em mudanças externas, 
que refletem em nosso psicosso-
mático e finalmente no somático. O 
que isso significa? Saúde, esse bem 
precioso que todos buscamos.

Tempo perdido pode resultar em 
saúde perdida, mas o tempo usado 
com sabedoria, abreviamos proble-
mas e exercitamos o bem para co-
nosco e, acima de tudo, para com o 
próximo. Pensamento é vida, já nos 
dizia Emmanuel. 

Agora ficou claro para mim o que 
Jesus nos ensinou: Deixai os mortos 
enterrarem os seus mortos...

Vamos viver o hoje para resgatar 
o ontem e preparar o amanhã, mas 
sempre, como nos ensina Jesus, um 
dia após o outro.

Trabalho constante, estudar sem-
pre, amar acima de tudo e perdoar 
quantas vezes for necessário, nos 
ensina Jesus. Assim estaremos ca-
minhando para um uso proveitoso 
do nosso tempo. Não permitindo 
que irmãos ainda que não entende-
ram a palavra do Cristo e vivem na 
escuridão de suas angústias e ilusão 
venham desiquilibrar nossas vidas, 
mas sim vamos atrair os espíritos 
que sintonizam com nossos ideiais 
maiores e compartilhar pensamen-
tos elevados e produtivos para uma 
vida melhor.

Assim refletindo no que disse 
meu amigo, pensei cá com os meus 
botões: Meu Deus, como fico per-
dendo tempo...

Idealizando
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Trabalhando em satisfazer muitas vezes nosso 
egocêntrico sistema de vida, buscamos no dia a dia 

apenas e tão somente os resultados materiais da vida, 
perdendo na maioria das vezes o nosso bem mais 

precioso, o tempo.
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Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações
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REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento
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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
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www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp


