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Por Dentro do Reencontro Eu e o Reencontro
Os eventos mantêm a casa e o 
apoio às obras assistenciais

Há 17 anos o casal Rita Martani e Rogerio 
Biava conheceu o Reencontro. E uma bela 
história se construiu

Contribuição espontânea

Valor sugerido

R$ 2,00

Responsável por profundas mudanças de 
ordem emocional e espiritual, a energia 
é trabalhada no Reencontro por meio da 
Cromoterapia e se conecta por intermédio 
dos chacras. Entenda como funciona

Poder transformador
Energia
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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

Sumário

Vocêparticipa

Nainternet

O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp

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

Diretoria
Presidente: Jonas Pinheiro Leitão Junior
Vice-Presidente: Eliane Aparecida Provasi
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2ª Tesoureira: Julce Maria S. Madureira
Secretária: Sueli Aparecida Trujillo
2ª Secretária: Abigail Montanaro G. Dadde

Conselho
Presidente: Maria Odete Gonçalves Lhano
Secretário: Iwarte Fagundes Junior

Expediente
Coordenação: Durval Heitzmann Júnior
Jornalista responsável: Roger Hayas - MTb. 30.647/SP - rogerhayas@hotmail.com
Capa: Banco de imagens Depositphoto  
Projeto gráfico e diagramação: Preview Design - atendimento@previewdesign.com.br
Revisão final: Maura Hayas - MTb.: 30.168/SP
Equipe: Ariane Fiuza, Bolivar Pereira, Eliane Provasi, Elisabete Sacon, Margareth Guerra 
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Nada é sólido, 
tudo é energia

Queridos amigos, realmente é incrível 
pensarmos que estamos folheando esta 
revista, mas que ela não é sólida. A mesa 

que apoia a revista, suas roupas, seus dedos e 
olhos físicos não são tão físicos assim. 

Somos uma fonte de energia que faz parte do todo 
e do Universo. E uma energia que vibra, pulsa em 
ondas e isto a faz visível e palpável.

Os físicos quânticos descobriram que os átomos 
físicos são feitos de vórtices de energia que estão 
constantemente girando e vibrando. Somos seres 
de energia e vibração, irradiando nossa própria 
assinatura energética única.

Nikola Tesla, gênio e inventor austríaco, considerado 
o melhor inventor do século XX, intitulado o 
“cientista que iluminou o mundo”, afirma: “Se você 
quer conhecer os segredos do Universo, pense em 
termos de energia, frequência e vibração”.

O corpo humano é formado por sistemas 
cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, 
sensorial, dentre outros. Cada um deles envolve 
órgãos que atuam para a realização das funções 
vitais. Os órgãos são formados por células; elas 
são feitas de moléculas que provêm de átomos, 

que são partículas subatômicas feitas de ENERGIA. 
Somos ENERGIA PURA, centelhas Divinas.

Criamos nosso mundo, nossa realidade. Ainda não 
conseguimos entender profundamente todas as 
nossas potencialidades. Temos o poder de mudar 
a realidade ao nosso redor, em nosso corpo, em 
nossa mente e espírito.

Tudo que vemos no mundo físico começou como 
uma ideia, que evoluiu, cresceu até dar a ilusão 
de um objeto físico. Literalmente nos tornamos a 
maioria do que pensamos. 

Buda disse: “Nós somos o que pensamos. Tudo o 
que somos surge com nossos pensamentos. Com 
nossos pensamentos fazemos o mundo”. 

Vigiar e orar pensamentos, palavras e ações. Hoje, 
mais do que nunca, no nível de entendimento que 
já possuímos, devemos tomar as rédeas de nossa 
vida. Escolher a saúde, a alegria, a felicidade, o amor 
como companheiros diários de nossas vidas, pois 
por meio dessas energias atraímos semelhantes e 
as potencializamos, vivendo e proporcionando um 
mundo melhor para nós e para os que virão.

Muita Paz e Luz.

Jonas Pinheiro
Presidente do Reencontro
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9ª Festa Italiana 
Se você gosta da culinária italiana não pode perder a 9ª 
Festa Italiana, festa de rua que acontecerá nos dias 20 e 
21 de maio (sábado, a partir das 18h, e domingo, a partir 
das 12h). Venha apreciar delícias como macarrão, frango 
com polenta, fogazza, antepastos, pizza, vinho, doces 
típicos e muita alegria no tradicional bingo. Aproveite e 
traga a família!  

19ª Festa Junina 
Junho chegando e a tradicional Festa Junina do Reencontro 
será realizada nos dias 24 e 25 de junho, 1º, 02, 08 e 
09 de julho, sempre aos sábados, a partir das 18h, e 
domingos, a partir das 17h. Em um ambiente familiar 
e muito divertido, venha apreciar delicias como esfiha, 
churrasco, fogazza, quentão, vinho quente, lanche de 
pernil, lanche de calabresa, milho verde, pamonha, curau, 
bolinho de bacalhau, caldo verde, cachorro quente, doces 
diversos, frutas caramelizadas, favo, crepe, dentre outras 
delícias, além de brincadeiras para a criançada, pesca e o 
tradicional bingo. Venha se divertir com a gente!  

Cursos 2º semestre
Em agosto serão iniciadas as aulas dos módulos do 
segundo semestre. As matrículas poderão ser feitas a 
partir de julho na Secretaria.  As inscrições custam
R$25 e acompanham um livro e cada aula fica em 
R$20 (com apostila). Cada módulo tem duração de 
16 aulas. Confira os dias das aulas e venha aprimorar 
seus conhecimentos sobre a Doutrina.  

Módulo II

Módulo IV

Módulo VI

Módulo VI

2ª feira

4ª feira

6ª feira

4ª feira

noite

noite

noite

tarde



Há 17 anos, por indicação de uma amiga, o casal 
Rogério Biava e Rita Martani conheceu o Reencontro. 
“De cara, achamos um lugar bem diferente de outros 

locais que conhecíamos. Tinha um trabalho mais light, no 
sentido de não se ter contato com voluntários trabalhando 
incorporados. Isso despertou curiosidade e interesse”, 
contam. 

Na época eles estavam tentando engravidar e o Reencontro 
veio como um complemento ao tratamento médico. 
“A Rita foi encaminhada para tratamento na Sala Verde 
e Pêssego, ainda com a Dona Nice. Não tivemos filhos, 
e isso foi mais um aprendizado: aprender a entender e 
administrar as situações adversas”, diz Rogério. 

Em paralelo ao tratamento, o casal começou a se envolver 
com os trabalhos da casa, o que os aproximou ainda mais 
da Doutrina. A participação nos cursos foi algo automático. 
“Sentíamos vontade de fazer parte daquilo tudo e de 
alguma maneira retribuir tanta coisa boa que estava nos 
acontecendo”, relata o casal. 

E dali em diante o envolvimento só aumentou. Rogério 
trabalhou no Salão de Passes, cuidou das crianças enquanto 
os pais passavam pelos tratamentos, atuou no DSB, Sala 
Verde, Passe Infantil e REECRIAR. “Nas festas, só não dancei 

quadrilha, mas trabalhei no apoio, barracas diversas e até 
cantei bingo. A Rita trabalhou no Salão de Passes Adulto, 
Passe Infantil, REECRIAR, ajudou nos cursos Preparatório e 
DSB. Nas festas, trabalhou na barraca do doce e no bingo. 
E também participamos do Conselho Deliberativo”, relata 
Rogério. 

Atualmente, Rogério trabalha no Passe infantil e REECRIAR 
(turma de jovens) e Rita coordena o Passe Adulto às terças 
e o Passe Infantil aos sábados, além do REECRIAR.

“O Reencontro representa uma parte muito importante 
da nossa vida. Aqui temos amigos, temos um trabalho 
voluntário e, mais,  um lugar onde buscamos progredir 
a cada dia. Toda dificuldade que temos nos trabalhos, no 
trato com assistidos e até com outros voluntários, nos faz 
crescer e aprender. O Reencontro é uma escola”, diz Rita.

“O maior legado do aprendizado desses anos todos foi 
compreender que ninguém tem a solução dos nossos 
problemas. Diferentemente do que muitos pensam, eu 
descobri que nós mesmos temos a força que precisamos 
e foi o Reencontro que me mostrou isso. As dificuldades 
sempre vão existir, mas a maneira de encará-las é a 
grande sacada”, conclui Rogério.  

“As dificuldades sempre vão existir, mas a 
maneira de encará-las é a grande sacada”

Eu e o Reencontro

Roger Hayas
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Poder transformador
Roger Hayas e Elisabete Sacon

Energia
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Entenda a importância da energia na esfera emocional 
e espiritual e como este fator funciona nos trabalhos 
espirituais realizados pelo Reencontro

A Física define energia como 
a capacidade de gerar força 
num determinado corpo, 

substância ou sistema físico, de 
modo que este conceito está ligado a 
ação ou movimento, mas também a 
vigor, firmeza e força.

Só que a energia não está presente 
apenas nas questões de ordem física. 
Todo o resto possui energia e este 
fator proporciona trocas o tempo todo. 
Na natureza há as fontes naturais de 
energia como, por exemplo, o aroma 
das plantas e flores, o ar, a água, 
a vibração do som, a luz do sol. E é 
por esse motivo que muitas pessoas 
se sentem revitalizadas após um 

período em contato com a natureza, 
florestas, praias, ou qualquer outro 
ambiente onde se encontre energia 
em abundância.

O que acontece é que a energia ao 
mesmo tempo em que revigora 
também pode desanimar, ou 
seja, depende da esfera com a 
qual o indivíduo se conecta. Isso 
explica o motivo de que em certas 
ocasiões as pessoas sentem-se mal 
e desvigorados em alguns locais 
ou perto de algumas pessoas sem 
motivo aparente. Do mesmo modo, 
pode-se sentir acolhido e cheio de 
vigor em locais ou ao lado de pessoas 
que emanam boas energias.

“Com o desenvolvimento científico 
e os avanços tecnológicos, cada 
vez mais se estuda sobre energias 
no complexo humano, como o 
pensamento emite energias, como 
se sintoniza e absorve energias do 
ambiente. Para a Doutrina a questão 
energética do ser humano é tão ou 
mais importante que o componente 
material (físico, orgânico). A natureza 
é um imenso oceano de vibrações e 
energias onde os seres transitam, 
influenciando e sendo influenciados 
por essa torrente energética e 
vibratória”, destaca Carlos Augusto 
Parchem, da Sociedade Espírita 
Fraternidade. 

Relação entre energia e passe – 
No passe a energia magnética e 
espiritual é transmitida por meio da 
imposição de mãos com o propósito 
de atenuar problemas físicos e 
espirituais. Foi ensinado e praticado 
por Jesus, que usava suas mãos 
para amenizar as dores e trabalhar 
nas curas que praticou enquanto 
encarnado no plano terrestre. 

Também conhecido por fluidoterapia, 
o passe é uma arma poderosa 
no tratamento das enfermidades 
espirituais em conjunto com a 

reforma íntima, um processo 
contínuo de autoconhecimento 
moral e espiritual, que consiste em 
uma transformação baseada nos 
ensinamentos da Doutrina Espírita.  
A prática do passe é um exemplo 
de utilização das energias no 
processo de cura física, emocional, 
no processo de renovação de 
pensamentos, amor e perdão.

Como isso ocorre – A energia se 
conecta e flui no corpo por meio 
dos chacras, que  são centros de 
forças localizados em diferentes 

partes do corpo. Os chacras têm  
formato côncavo e movimento 
giratório que, quando funcionam 
harmonicamente, acompanham o 
sentido horário. Agem como canais 
receptores e distribuidores de 
energias, captando do universo e 
do próprio meio ambiente, o que 
muitas vezes acarreta no acúmulo 
de energias densas, dependendo do 
estado vibracional em que a pessoa 
se encontra. Daí a importância de 
renovar e equilibrar as energias 
e, sobretudo, o padrão mental 
frequentemente.
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Capa Energia, poder transformador

Energia e cromoterapia
No Reencontro as energias são trabalhadas por meio da Cromoterapia, ou seja, a energização da Aura por 
meio das cores, nas diversas salas e dia de tratamento. Conheça um pouco mais sobre os trabalhos e o 
significado das cores que são utilizadas:

Algumas literaturas citam a existência 

aproximada de 10 milhões de chacras, 

como se cada poro de nosso corpo fos-

se um chacra, mas para efeito de tra-

tamentos energéticos, como os passes, 

são trabalhados os sete chacras princi-

pais e mais conhecidos:

Coronário: localizado no topo da ca-

beça. Está relacionado ao cérebro e a 

energia absorvida por esse chacra é ex-

pandida para a coluna vertebral, atin-

gindo todo o sistema nervoso central.

Frontal: está localizado na região fron-

tal (entre os supercílios) e é responsá-

vel por todas as funções da mente.

Laríngeo: Está localizado na laringe e 

relacionado à garganta.

Cardíaco: localiza-se na altura do cora-

ção, no centro do peito. É responsável 

pelas funções respiratórias e circulató-

rias, pulmões e coração.

Gástrico: localiza-se na região cor-

respondente ao estômago, acima do 

umbigo. É responsável pelas funções 

gastrodigestivas e cavidade abdomi-

nal: estômago, fígado, baço, vesícula 

biliar, intestinos. 

Genésico: Localiza-se nos órgãos re-

produtores (masculino e feminino). É 

responsável pela reprodução. 

Básico: Localiza-se na base da espi-

nha, na região do cóccix e é respon-

sável pelas funções excretoras, ossos, 

construção celular e temperatura do 

corpo. 

A importância do padrão vibratório  

Um exercício diário deve ser realizado 

no sentido de uma mentalização po-

sitiva constante de modo a garantir a 

sintonia com um patamar energético 

mais elevado, com a consequente 

absorção e metabolização de ener-

gias benéficas e reforçadoras de com-

portamento no caminho do bem. Ao 

mesmo tempo, deve-se evitar que o 

foco mental viaje por caminhos nega-

tivos e destruidores, evitando pensa-

mentos negativos, problemas, incon-

formismos, raiva, mágoa e rancor.  

“Pensamento no bem, pensamento 

calmo, pensamento positivo, pen-

samento criador, foco no amor e na 

caridade. Esse é o caminho da menta-

lização, da sintonia e da absorção das 

boas energias. As palavras expressam 

pensamentos. Que saiam de nossas 

bocas as boas palavras e de nosso 

coração as boas atitudes. Devemos 

sempre ter em mente que a energi-

zação que nos envolverá, depende 

apenas de nossa atitude mental e da 

aplicação prática na nossa vida. Nos-

so bem-estar depende apenas de nós 

mesmos”, completa Parchem.  

Violeta

 
Azul

 
 
Amarelo

 
Rosa

 
Verde

 
 
Índigo

Mostarda

Rubi

Energia

Energia de limpeza que transforma energias densas em novas energias, 
dando passagem para vibrações mais sutis. Transmutação e renovação.

Energia calmante que reequilibra, harmonizando as energias, renovando 
a paz interior. Aplicada em tratamentos de ordem emocional, buscando 
o equilíbrio emocional de quem a recebe.

Tem a função de estimular o campo mental, expandindo e incentivando 
pensamentos mais positivos.

Com a função de despertar sentimentos amorosos, reativa emoções positivas 
de autoestima, perdão, eliminando a sensação de ódio e rancores.

Energia restauradora que revitaliza o corpo físico. É a energia para atendimento 
específico de distúrbios de ordem física complementada com massagens, bastões 
e cristais, devidamente orientados para cada caso apresentado.

Caracteriza-se pela força e estímulo, encorajando para a busca de ideais.

Abertura da mente e fortificação e renovação de pensamentos 

Para abertura do canal do amor incondicional, que nos liga a energias superiores.

Objetivo

Passe Livre: 2ª a 6ª feira 
Ativação Energética: Sábado, 17h

Passe Livre: 2ª a 6ª feira 
Tratamento: 3ª e 5ª feira (adulto) 
    Sábado (infantil) 

Passe Livre: 2ª a 6ª feira

 
Passe Livre: 2ª a 6ª feira

 
Passe Livre: 2ª a 6ª feira 
Tratamento: 3ª e 5ª feira (adulto) 
    Sábado (infantil) 

Ativação Energética: Sábado, 17h

Ativação Energética: Sábado, 17h

Ativação Energética: Sábado, 17h

Salas / Dias de atendimento
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Entrevista

Ronaldo Oliveiros

Desde os 14 anos de idade Ronaldo Oliveiros 
estuda questões voltadas à espiritualidade. 
Hoje, ele realiza quase 300 palestras por 

ano falando sobre espiritualidade, meditação, 
magnetismo, relaxamento. Nesta entrevista, ele 
relata sua história com o espiritismo e aborda a 
influência que os espíritos exercem sobre as pessoas 
e a importância de terapias como a meditação para 
uma maior conexão consigo mesmo.

“É preciso olhar mais para si no sentido 
de desenvolver uma extraordinária boa 
vontade de melhorar”           

Revista do Reencontro: Como começou sua relação com 
o espiritismo?
Ronaldo Oliveiros: Aos 14 anos de idade comecei a 
ver luzes, e achava aquilo muito estranho. Depois via 
constantemente várias cores: azulada muito forte com 
um brilho muito acentuado, amarela dourada intenso 
e várias outras cores. Aonde eu ia lá estavam as luzes 
me perseguindo (essas luzes correspondem à aura do 
espírito), então eis que surgem os primeiros contatos com 
a espiritualidade. Depois eu conseguia penetrar em regiões 
espirituais com a mente, o que era absolutamente novo 
para mim, a isso o espiritismo chama de Desdobramento. 
Eu estando consciente de estar acordado em estado de 
vigília e, ao mesmo tempo, a mente cósmica penetra 
nessas regiões espirituais e, no caso, os benfeitores 
entrando em contato comigo; tenho registros de centenas 
e centenas de Desdobramentos. Havia muita confusão 

em minha mente, muitos desequilíbrios de ordem física 

e mediúnica, era sonâmbulo de sair para a rua e voltar e 

nada perceber. Imagine minha mãe fervorosa legionária da 

Igreja Católica, de repente se depara com um filho que fala 

com os espíritos. Um pouco mais tarde fui até aconselhado 

a submeter-me a uma bateria de exames psiquiátricos 

no Hospital das Clínicas, até que o médico me respondeu 

que clinicamente eu não tinha absolutamente nada e que 

deveria procurar um centro espírita, já que meu problema 

seria mediúnico e não físico ou mental.  Foi aí que senti a 

necessidade de levar cada vez mais a sério o que estava 

acontecendo comigo. Vim a descobrir o espiritismo por 

meio de um amigo e comecei a realizar os estudos e 

cursos e trabalhar em centros espíritas. Depois, passei 

a ser pesquisador espírita e estou até hoje na Doutrina. 



Entrevista - Ronaldo Oliveiros

RR: Qual a influência que os espíritos exercem 
sobre nós?
RO: Em uma pesquisa que fiz em manicômios, verifiquei 
por várias vezes que as pessoas chamadas injustamente 
de loucas, não passavam de desequilibrados mediúnicos. 
Pelo meu desenvolvimento investigativo, pude ver 
entidades espirituais circulando o psiquismo dessas 
pessoas que, infelizmente, a maioria já não consegue 
mais retornar ao convívio social por não ter mais 
controle de sua própria máquina mental e espiritual. 
Para um melhor esclarecimento, quando eu digo a 
palavra psiquismo quero dizer que a mente cósmica 
da pessoa está ligada a essas regiões espirituais quase 
ininterruptamente, via mediúnica, à qual essas entidades 
mais perversas praticamente comandam suas vidas! Na 
questão 459 do Livro dos Espíritos Kardec pergunta: “Os 
espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? 
Muito mais do que supondes, muito frequentemente 
eles que vos dirigem”. Convivi com os espíritos cerca 
de dez anos trabalhando em minha própria casa, no 
meu quarto. De um lado via os espíritos da luz que me 
intuíam, e do outro lado espíritos muitos necessitados 
ao qual eu passava a doutriná-los. Tinha muito medo 
e perguntava aos espíritos: o que eu devo fazer para 
atingir meu equilíbrio? E eles respondiam: “Obedeça”. 

RR: Hoje você se dedica exclusivamente a questões 
espirituais?
RO: Meu trabalho profissional me permite fazer meus 
horários sem interferências no trabalho de caridade 
e espiritual, portanto quase na totalidade do meu 
tempo dedico-me às palestras quase que diárias 
- são cerca de 290 por ano fora os seminários -,  na 
confecção de livros (ainda a publicar) e o trabalho da 
Reflexologia, terapia alternativa que auxilia meus 
trabalhos mediúnicos junto aos pacientes com os 
mais diversos desequilíbrios patológicos e físicos, 
espirituais, mediúnicos e psicológicos. Nos dias de hoje 
a espiritualidade nos ensina que é preciso olhar mais 
para si no sentido de desenvolver uma extraordinária 
boa vontade de melhorar.  Joanna de Ângelis diz que 
temos que aperfeiçoar nosso “Psicologismo”, ou seja,  
descobrir nossas próprias maneiras de como lidar 
psicologicamente conosco mesmos. A começar pelo 
autoconhecimento! 

RR: Suas palestras são voltadas a temas como 
meditação, magnetismo, relaxamento. Comente 
sobre a importância desses temas no bem-estar e na 
evolução espiritual das pessoas.
RO: Hoje o mundo sofre cada vez mais mudanças 

psicofísicas e geopolíticas. A  humanidade passa também 
por profundas transformações de natureza moral, e é esse 
o cerne da questão! Tudo está em constante mudança, 
estamos numa época como se as pessoas vivessem na 
famosa corda bamba, se não se equilibrarem, caem! 
Ou, ainda, vivemos atualmente na separação do joio 
e do trigo! É do ponto de vista psicológico e espiritual 
que estou me referindo. Então para que tenhamos uma 
qualidade de vida melhor e equilibrada, façamos uso de 
alguns recursos. A meditação é uma terapia alternativa 
de grande valor para a alma, pois nela reside o contato 
direto com a vida Crística que habita todos os seres 
(Deus amor, verdade e luz). Na meditação conseguimos 
alcançar nossa verdadeira natureza que é divina, é a 
total ausência do ego. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, 3 mil pessoas cometem suicídio por dia no 
mundo! Sem falar nas pessoas vítimas de depressão, 
que daqui a alguns anos será a doença do século. Por 
que as pessoas desistem de viver? Inconscientemente 
pela não aceitação de sua verdadeira natureza, negam o 
que são, e quando ocorrem fatos que não se submetem, 
preferem morrer. Kalil Gibran Kalil, famoso poeta 
libanês disse numa frase: “Viemos a essa terra por duas 
coisas: para nossa libertação e para a nossa elevação”.            
Veja que profundidade suas palavras. Libertação de 
quem ou do quê? De nós mesmos! Libertação de nossas 
aflições, de nossos diálogos internos destrutivos, de 
nossa dualidade. 

RR: Nesse contexto, qual a importância da fé?
RO: Quando falamos em fé já estamos dizendo: Creio 
em Deus que habita meu ser! Para isso, é preciso 
compreender a máxima de Sócrates “Conhece-te 
a ti mesmo que a Verdade Vos libertará”. Jesus é o 
grande modelo de conduta de comportamento, pois 
no Evangelho encontramos todas as diretrizes para 
a libertação de nossos infortúnios que nós mesmos 
criamos! Jesus utilizava-se da energia do Eros (Deus do 
amor), a energia da criação, da criatividade, da luz, do 
amor universal que permeia todo o multiverso! Com 
seus fluidos amorosos curava as pessoas penetrando 
em suas camadas mais densas e influenciando a 
autocura, (Evangelho Tua Fé te Curou). Essa força todos 
nós possuímos, mas grande parte da humanidade a 
utiliza para a satisfação sexual, libido, (Eros deriva 
erotismo), o que não tem nada de errado nisso. 
Mas somente para isso? Então a pergunta de maior 
relevância de nossas vidas é: qual o melhor caminho a 
ser seguido? O Caminho do Meio (Taoismo-Budismo)! 
É o caminho do bom senso, da sensatez, do amor, o 
caminho do equilíbrio!  
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CASA FECHADA

Palestra - Carmen Gomes - Mãe

Módulo V - 9ª aula

Módulo III - 9ª aula

Palestra - Julieta - Tudo o que as preces podem fazer por você

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo e as Leis Universais

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

Módulo V - 7ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Lucimara Gallicia - Dádivas Espirituais

CERIMÔNIA ESPIRITUAL - 22ª Aniversário do REENCONTRO

Módulo I - 9ª aula

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

Módulo V - 10ª aula

Módulo III - 10ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - Influência Espiritual

Palestra - Paulo Pio - Três passos para a reforma íntima

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

Módulo V  - 8ª aula

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

AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA CIDADE LINDA, QUADRA LIMPA

Ativação Energética com Palestra  - Geisa Quental - Transmutações

Módulo I - 10ª aula

Palestra - Ronaldo Oliveiros - Dez sinais indicando queda provável na obssessão

Módulo V - 11ª aula

Módulo III - 11ª aula

Palestra - Sergio Lucci - Nos dias atuais, porque o aumento da maldade está esfriando o amor de muitos

Palestra - Cesar Carvalho - A crise e nós

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

Módulo V - 9ª aula

9ª FESTA ITALIANA

9ª FESTA ITALIANA

Módulo I - 11ª aula

Palestra - Gislaine Carli - Ética e responsabilidade

Módulo V - 12ª aula

Módulo III - 12ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Bem sofrer e consolar, consoladores universais

Palestra - André Marouço - Paternidade missão Divina

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

Módulo V - 10ª aula

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

Ativação Energética com Palestra  - Wagner Ideali - Espiritismo hoje

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo I - 12ª aula

Palestra - Julia Nezu - A cada um segundo suas obras

Módulo V - 13ª aula

Módulo III - 13ª aula

Calendário

DIA HORA ATIVIDADE

MAIO | 2017

01/Seg

02/Ter

03/Qua

04/Qui

05/Sex

06/Sab

07/Dom

08/Seg

09/Ter

10/Qua

11/Qui

12/Sex

13/Sab

15/Seg

16/Ter

17/Qua

18/Qui

19/Sex

20/Sab

21/Dom

22/Seg

23/Ter

24/Qua

25/Qui

26/Sex

27/Sab

28/Dom

29/Seg

30/Ter

31/Qua

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

09h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

10h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

18h00

12h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00
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JUNHO | 2017

DIA HORA ATIVIDADE

01/Qui

02/Sex

03/Sab

05/Seg

06/Ter

07/Qua

08/Qui

09/Sex

10/Sab

12/Seg

13/Ter

14/Qua

15/Qui

16/Sex

17/Sab

19/Seg

20/Ter

21/Qua

22/Qui

23/Sex

24/Sab

25/Dom

25/Dom

26/Seg

27/Ter

29/Qui

30/Sex

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

18h00

10h00

17h00

20h00

20h30

15h00

20h30

20h00

20h00

Palestra - Eliane Provasi - O poder da prece

Palestra - Edson Sardano - Deus está vendo

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

Módulo V - 11ª aula

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Os eus que habitam em mim

Módulo I - 13ª aula

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo e as Leis Universais

Módulo V - 14ª aula

Módulo III - 14ª aula

Palestra - Julieta - Como acelerar o processo de cura

Palestra - Lucimara Gallicia - Vida afetiva - Reflexões e ajustes

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

Módulo V - 12ª aula

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

REUNIÃO DE DIRETORIA, CONSELHO E DEPARTAMENTOS DAS E DIJU

Ativação Energética com Palestra  - Humberto Pazian - Renascimento, criando uma nova vida

Módulo I - 14ª aula

Palestra - Jair Cusin - Esqueceras ofensas

Módulo V - 15ª aula

Módulo III - 15ª aula

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo I - 15ª aula

Palestra - Andrea Bien - Musical (Lançamento do novo CD)

Módulo V - 16ª aula

Módulo III - 16ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - O amor fonte de luz

Palestra - Miguel Bove - Dores da alma

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

Módulo V - 13ª aula

19ª FESTA JUNINA

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral

19ª FESTA JUNINA

Módulo I - 16ª aula

Palestra - Antonio Carlos Laferreira - Perturbações espirituais

Palestra - Sueli Fiuza - Como lidar com as perdas

Palestra - André Marouço - Vida a dois

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

Módulo V - 14ª aula

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.
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Calendário JULHO | 2017

DIA HORA ATIVIDADE

01/Sab

02/Dom

04/Ter

05/Qua

06/Qui

07/Sex

08/Sab

09/Dom

11/Ter

12/Qua

13/Qui

14/Sex

15/Sab

18/Ter

19/Qua

20/Qui

21/Sex

22/Sab

25/Ter

26/Qua

27/Qui

28/Sex

29/Sab

30/Dom

18h00

17h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

18h00

17h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

11h00

14h00

16h00

17h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

11h00

17h00

10h00

19ª FESTA JUNINA

19ª FESTA JUNINA

Palestra - Carmen Gomes - Você é feliz? O que é ser feliz 

Módulo Preparatório - 1ª aula

Palestra - Eliane Provasi - Influências

Palestra - Andrea Bien - Musical (Lançamento do novo CD)

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

Módulo V - 15ª aula

19ª FESTA JUNINA

19ª FESTA JUNINA

Palestra - Jair Cusin - Reforma íntíma

Módulo Preparatório - 2ª aula

Palestra - Julieta - Medo, confiança e segurança

Palestra - Lucimara Gallicia - A lei do retorno

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

Módulo V - 16ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Julia Nezu - O Cristo consolador

Palestra - Miguel Bove - Crítica

Módulo Preparatório - 3ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - A reencarnação

Palestra - Wagner Ideali - Culpa e perdão 

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

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Antonio Demarchi - Auto perdão

Palestra - Gislaine Carli - Olhos de ver e ouvidos de ouvir

Módulo Preparatório - 4ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Elementos gerais do universo

Palestra - André Marouço - Filhos cuidadores, uma missão de amor

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

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

Ativação Energética com Palestra - Geisa Quental - Amor e perdão

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral  





Além dos muros do Reencontro Roger Hayas

Por dentro do Reencontro

Promover a interação entre voluntários, estimulando 
o espírito da doação, divulgar os trabalhos que a 
casa oferece à comunidade e levantar recursos para 

a manutenção desses trabalhos, bem como das obras 
sociais que são apoiadas pelo Reencontro. Esses são os 
principais objetivos dos eventos que o Reencontro oferece 
à comunidade.

No decorrer do ano são várias as iniciativas, com destaque 
para a Festa Junina, Chá com Bingo e Movimento Você 
e a Paz em São Paulo. Somam-se ainda o Bazar do Dia 
das Mães, Cerimônia de Aniversário do Reencontro, Festa 
Italiana, Festa do Dia das Crianças, Megafeirão do Livro 
Espírita e Espiritualista, Bazar de Natal, Visita do Papai 
Noel.

“Alguns eventos têm como função angariar fundos para 
a casa e outros focam o lado social e espiritual, como a 

Cerimônia de Aniversário do Reencontro, a  Festa do Dia 
das Crianças e a Visita do Papai Noel, que incentivam o 
congraçamento entre as pessoas. Há, ainda, eventos de  
divulgação da Doutrina Espírita como Megafeirão do Livro 
Espírita e Espiritualista e O Movimento Você e a Paz em 
São Paulo”, destaca Eliane Provasi, vice-presidente do 
Reencontro.

Ela acrescenta que os eventos foram criados inicialmente 
quando a casa ainda não possuía nenhuma fonte de 
recursos para a manutenção. “Porém, ao tomarem 
impulso, também têm a finalidade da integração entre 
os voluntários e da casa com a comunidade. Isso pode 
ser visto com clareza nas festas de rua, quando há o 
apoio maciço da vizinhança, que colabora e prestigia. Os 
assistidos se oferecem como colaboradores nas barracas e 
alunos dos cursos também se agregam às nossas equipes 
participando ativamente”. 

Eventos promovidos pela casa têm a função de promover a interação entre 
voluntários, assistidos e a comunidade e contribuir para a manutenção e as 
obras assistenciais. Conheça como eles funcionam e a importância para a casa



Atualmente, os eventos, além de serem a principal fonte 
de recursos do Reencontro,  permitem à casa colaborar 
com entidades parceiras fixas, por meio de campanhas 
e doações específicas (leite em pó, produtos de higiene, 
alimentos, fraldas), que são destinadas à  Casa do Cristo 
Redentor e à Mansão do Caminho, além de outras 
instituições.

Estrutura necessária - Para a realização de um evento é 
necessário contar com uma estrutura complexa com equipes 
de trabalho que atuam desde questões burocráticas, como  
licença junto aos órgãos públicos (prefeitura, CET, PM), 
criação de cartazes de divulgação, controle de compras 
de produtos, se estendendo ao preparo dos alimentos, 
montagem de barracas e atendimento ao público. A 
necessidade de mão-de-obra é variável de acordo com o 
tipo de evento. 

“Hoje vemos em nossos eventos uma forma de divulgação 
da casa e dos trabalhos que realizamos. É muito comum 
num evento de rua, recebermos pessoas que passaram 
pela Avenida Paes de Barros, notaram a rua fechada e 
vieram conhecer a festa. Muito comumente se dirigem ao 
caixa ou à equipe de apoio buscando informações sobre as 
atividades e depois passam a ser frequentadores assíduos 
e futuros voluntários. Um dos eventos mais importantes é 
a Festa junina, por meio da qual criamos condições para 
a sustentação das nossas obrigações básicas mensais. Por 

essa razão, nossa busca por novos patrocínios que nos 
permitam ampliar essa tradicional festa”, destaca Eliane. 

Importância da participação dos voluntários - O sucesso 
dos eventos da casa deve ser dividido com os trabalhadores 
e com as equipes de trabalho do Reencontro. Eles são o 
núcleo que move essa engrenagem e a faz funcionar com 
maestria. Em um evento como a Festa Junina, por exemplo, 
são muitas as frentes de trabalho, dentre elas decoração 
das barracas, preparo dos alimentos e atendimento ao 
público. “Nossos voluntários se dedicam e se empenham 
com muito amor e garra”, agradece Eliane. 

Como ajudar - Além de colocar a mão na massa há outras 
maneiras de apoiar os eventos. “Temos um Departamento 
de Captação de Recursos e Eventos que está a disposição 
para sugestões e ideias. Aceitamos doações e patrocínios, 
tendo conosco há bastante tempo, a parceria do São 
Cristóvão Saúde e da Tutti Pizza, que engrandecem 
nossos eventos. Queremos aumentar esse time para 
poder aumentar e adaptar  também as nossas instalações 
prediais e assistenciais”, diz Eliane.

Os próximos eventos que integram o calendário da casa 
são a Festa Italiana e a Festa Junina. Junte-se à equipe do 
Reencontro e venha fazer parte desse time!  

Por dentro do Reencontro



Joanna de Ângelis

Orientações Espirituais

Silêncio para ouvir Deus
Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 9 de fevereiro de 2015, 
no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.
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Em todos os tempos, os emissários 
de Deus recomendaram o silêncio 
profundo, a fim de que se possa 

ouvir-Lhe a voz e senti-LO mais inti-
mamente.

Os ruídos e tumultos desviam o pen-
samento que se deve fixar no elevado 
objetivo de comunhão com a Divin-
dade, para poder-se haurir energias 
vitalizadoras capazes de sustentar o 
Espírito nos embates inevitáveis do 
processo de evolução.

Quando se mergulha no mundo ín-
timo, encontram-se as mensagens 
sublimes da sabedoria, aquelas que 
constituem o alimento básico de 
sustentação da vida e, sem as quais, 
os objetivos essenciais da existência 
cedem lugar aos prazeres trêfegos e 
enganosos.

Os distúrbios externos, produzidos 
pela balbúrdia, desviam a mente para 
os tormentos exteriores, que tornam 
a marcha física insuportável, quan-
do se constata a fragilidade das suas 
construções emocionais.

Em tentativa de atender a todas as 
excentricidades do vozerio do mundo, 
a mente desloca-se da meta essencial 
e perde o foco que lhe constitui o ob-
jetivo fundamental.

Quando o Espírito se encontra ator-
doado pela balbúrdia, o discernimen-
to faz-se confuso e os componentes 
mentais e emocionais deslocam-se 
da atenção que deve ser concedida 
ao essencial, em benefício das aqui-
sições secundárias, sempre incapazes 
de acalmar o coração.

Algumas vezes, alcança-se o topo do 
triunfo, meta muito buscada, a fama 
ligeira, a posição de destaque no gru-
po social, o riso bajulador e mentiro-
so, sob o pesado tributo dos conflitos 
internos que permanecem vorazes e 
desconhecidos, sempre em agitação.

Deus necessita do silêncio humano, 
a fim de fazer-se ouvido por quem 
deseje manter contato com a Sua Pa-
ternidade. A Sua mensagem sempre 
tem sido transmitida após a trans-
posição dos abismos externos e dos 
tumultos das paixões desarvoradas, 
permanecendo no ar, aguardando ser 
captada.

No imenso silêncio do monte Sinai, a 
Sua voz transmitiu a Moisés as regras 
de ouro do Decálogo, mas não deixou 
de prosseguir enviando novas instru-
ções para a conquista da harmonia, 
da plenitude.

Na antiguidade oriental, a Sua palavra 

fazia-se ouvir através dos sensitivos 
de vária denominação, conclamando 
à paz, à vitória sobre os impositivos 
exteriores predominantes no ser.

Nas furnas e nas cavernas, nas paisa-
gens ermas desvelava-se, oferecen-
do o conhecimento da verdade que 
deveria ser assimilado, lentamente, 
através dos tempos.

Mesmo Jesus, após atender às multi-
dões que se sucediam esfaimadas de 
pão, de paz, de luz, buscava o refúgio 
da solidão para, em silêncio, poder 
ouvi-LO no santuário íntimo.

Robustecido pelas poderosas ener-
gias da comunhão com o Pai, volvia 
ao tumulto e desespero das massas 
insaciáveis, a fim de diminuir-lhes as 
dores e a loucura que tomava conta 
do imenso rebanho.

Simultaneamente, porém, procla-
mou que o Reino dos Céus encontra-
-se no coração, no íntimo do ser. 

*
Nestes dias agitados, faz-se neces-
sário que se busque o silêncio para 
renovar-se as paisagens íntimas e 
ouvi-lO atentamente, pacificando-se.

À semelhança das ondas que permi-



Joanna de Ângelis

tem a comunicação terrestre, impres-
cindível que haja conexão para serem 
captadas. Estão carregadas de men-
sagens de todo jaez, mas, sem a sin-
tonia apropriada, nada transmitem, 
parecendo não existir.

Habitua-te ao silêncio que faz muito 
bem. Não temas a viagem interior, o 
encontro contigo mesmo, nas regiões 
profundas dos arcanos espirituais.

Necessitas ouvir-te para bem te co-
nheceres e traçares os caminhos por 
onde deverás seguir com segurança e 
otimismo.

Observarás que és um enigma para ti 
mesmo, que te encontras oculto sob 
sucessivas camadas de disfarces que 
te impedem apresentar a autentici-
dade.

De essência divina, possuis o conheci-
mento e és dotado de sabedoria que 
aguardam o momento de desvelar-
-se.

Reflexiona, portanto, quanto possas, 
a fim de libertar-te das algemas que 
te escravizam à aparência, sem con-
ceder-te o conforto do autoaprimora-
mento.

A multiplicidade das vozes que gritam 
em torno de ti, impedem-te a cons-
cientização dos valores que dignifi-
cam a existência.

Quando te habitues ao silêncio, sen-
tir-te-ás luarizado pelas claridades 
sublimes do amor de Deus e ser-te-á 
muito fácil a travessia pelas estradas 
perigosas dos relacionamentos huma-
nos.

Compreenderás que a paz defluen-
te da autoconquista, nada consegue 
abalar.

Com segurança e serenidade agirás 
em qualquer circunstância, feliz ou 
tormentosa, sem desespero, com ad-
mirável harmonia.

Torna o silêncio uma necessidade te-
rapêutica, abençoando-te a jornada, 
ao mesmo tempo em que te propicia 
alegria de viver.

Desfrutarás de contínua alegria, sem 
galhofas nem vulgaridades, em situa-
ção de bem-estar natural.

São Francisco de Assis buscava o acu-
me dos montes e as cavernas para, 
em silêncio, ouvir Deus.

Mas, não somente ele.

Todos aqueles que aspiram a plenitu-
de atendem aos deveres do mundo e 
refugiam-se no silêncio para os coló-
quios com Deus.

 
*

A exaustão que te toma o corpo e a 
mente, o vazio existencial que te vi-
sita com frequência, a apatia que te 
surpreende, a ansiedade que te atur-
de, são frutos espúrios da turbulência 
que te atinge.

Busca o silêncio e alcança-o.

Acalma-te e isola-te da multidão, 
uma e outra vez, e viaja calmamente 
no rumo do ser que és, e descobrirás 
tesouros imprevisíveis aguardando-te 
no interior.

Criado o hábito de incursionar, ba-
nhar-te-ás nas claridades refulgentes 
da palavra de Deus falando-te ao co-
ração.

Não postergues a luminosa experiên-
cia, iniciando-a quanto antes.  

Divaldo Pereira Franco, 90 anos 
de vida e dedicação ao ideal da 
divulgação do Espiritismo mundo 
afora e à obra social da Mansão do 
Caminho, que atende milhares de 
pessoas socialmente carentes da 
cidade de Salvador, Bahia.

5 de Maio - Aniversário de Divaldo Franco
Parabéns ao médium, orador espírita e grande 
amigo do Reencontro.



Onde eu me encontro

Mais uma etapa vencida

Roger Hayas

Esta edição do Onde eu me Encontro traz o relato da 
história de Dona Giustina. Ela é italiana, casada, mãe 
de duas filhas e orgulhosa do neto de 22 anos, que é 

chefe de cozinha num conceituado restaurante.

Dona Giustina chegou ao Reencontro em 2015 em busca 
de ajuda e conforto depois de ser diagnosticada com um 
câncer de pele no couro cabeludo. Depois de passar por 
uma consulta com um especialista, ela foi alertada sobre 
a necessidade de passar por uma cirurgia a fim de extrair 
o tumor, já que no local havia uma ferida grande que 
causava coceiras e desconforto e, se não tratada a tempo, 
poderia evoluir para uma metástase.

“Fiquei abalada com essa situação e também com receio 
sobre a cirurgia, que de acordo com os médicos seria 
bem delicada. Aí minha filha me incentivou a procurar o 
Reencontro em maio de 2015”, conta. 

De imediato, Dona Giustina passou pela Triagem e foi 

orientada a iniciar um tratamento na casa enquanto 
prosseguia os procedimentos médicos pré-operatórios. Ela 
conta que assim que retornou à consulta médica, a cirurgia 
foi marcada para agosto daquele ano e tudo ocorreu bem.

“Para minha grande surpresa o procedimento foi muito 
mais simples do que imaginavam, apesar da anestesia 
geral e dos 20 pontos que recebi. Foi realizada biópsia 
em que foi constatada que era um câncer superficial. 
Minha recuperação foi melhor do que o previsto e a 
própria dermatologista se interessou em saber onde 
fica o Reencontro. A cirurgia foi muito bem sucedida e a 
cicatrização ficou ótima”, diz. 

Hoje Dona Giustina agradece à casa pela atenção e 
tratamento que recebeu e comenta sorridente que na 
região cresceu até mais cabelo. “Continuo frequentando 
o Reencontro, assistindo palestras e indicando a todos que 
necessitam”, diz. O Reencontro parabeniza Dona Giustina 
por mais esta etapa vencida!  



Aconteceu

Campanha Material Escolar 
A Campanha do Material Escolar deste ano foi 
um sucesso! Por conta disso, todo o material 
arrecadado pôde ser destinado a duas entidades 
diferentes: Casa do Cristo Redentor e Igreja 
Renovação em Cristo, ambas contam com 
trabalho de acolhimento a crianças. Para se 
ter uma ideia do montante arrecadado foram  
1225 canetas, 137 colas bastão, 333 lápis preto, 
220 borrachas, dentre vários outros itens como 
papel sulfite, caderno, mochila, lápis de cor, giz 
de cera, estojo, régua e tesoura. O Reencontro 
agradece a todos por esta fundamental 
colaboração!  

Bazar Dia das Mães 
No dia 8 de abril aconteceu o tradicional 
Bazar das Mães, com produtos produzidos 
pelas voluntárias do grupo Amor e Boa 
Vontade. O evento foi um sucesso e toda a 
renda obtida será revertida para as obras 
assistenciais apoiadas pelo Reencontro. A 
casa agradece às voluntárias pela dedicação, 
empenho e amor e aos visitantes por 
prestigiarem a iniciativa!  

Doação de ovos atende duas entidades 
Poder transformar a Páscoa de crianças carentes em um momento 
mais alegre, divertido e saboroso é o objetivo da campanha anual 
de Páscoa, que arrecada ovos de 170g para as crianças da Casa do 
Cristo Redentor, entidade que conta com o apoio do Reencontro. 
E neste ano, graças à colaboração maciça de frequentadores, 
assistidos e voluntários, a campanha colaborou com mais 
uma entidade: o Grupo Esperança. No total foram arrecadados 
444 ovos de Páscoa. O Reencontro agradece a todos que se 
sensibilizaram com esta importante ação.  

1º Prêmio (nº134) 
Alexandra Spinel Baccile 
(Cesta com diversos produtos de Páscoa 
e coelho de pelúcia)

2º Prêmio (nº090) 
Cleide Favero S. de Oliveira 
(1 ovo de Páscoa de 1Kg e coelho 
de pelúcia)

3º Prêmio (nº752) 
Breno Augusto S. Veiga
(1 ovo de Páscoa de 500g e 
coelho de pelúcia)

Rifa de Páscoa 
No sorteio da Loteria Federal 
do dia 12 de abril foram 
conhecidos os ganhadores da 
Rifa de Páscoa deste ano.
A renda obtida contribui com 
a manutenção da casa e com 
as obras assistenciais apoiadas 
pelo Reencontro.  
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Energia, pensamento e vontade
A mente é o espelho da vida em toda parte
Emmanuel (Livro: Pensamento e Vida)

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 

Reencontro

Texto inspirado mediunicamente

A palavra energia vem sendo usada há muito tempo 
pela humanidade e no começo do século XX Albert 
Einstein nos apresentou a relação entre energia e 

matéria com a sua celebre equação: E = MC2, em que E é 
energia, M a massa, e C uma constante matemática. Fica 
patente então que tudo na natureza é energia em diferentes 
estados e formas.

Dentro da Doutrina Espírita a energia se apresenta de várias 
formas, e podemos citar a sua utilização nos trabalhos de 
cura com a aplicação de passes; no tratamento espiritual; 
como também na transmissão de pensamento, formando 
ligações mentais. 

André Luiz nos chama a atenção quando nos lembra 
das “formas pensamentos”, que são formas de energia 
adequadas a uma determinada circunstância.

Precisamos separar bem a palavra energia quando nos 
referimos à energia dentro do mundo material (eletricidade, 
magnetismo, nuclear etc.) e quando falamos da energia no 
aspecto espiritual (transmissão de energias no trabalho 
de cura, nos exercícios da mediunidade, trabalhos com 
Ectoplasmia, dentre outras formas de manuseio de 
energias). As energias que atuam no contexto espiritual são 
mais sutis do que as energias do mundo físico, por isso a 
necessidade de uma análise mais adequada.

Nas energias do mundo físico existem dispositivos e 
equipamentos para a sua produção e controle, mas as 
energias espirituais dependem fundamentalmente do 

nosso mundo íntimo, pois estão ligadas ao pensamento, 
vontade e ação.

As energias espirituais são controladas pelos espíritos, e elas 
podem ser benéficas, salutares ou às vezes desequilibradas 
e pesadas.

No livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, 
vamos ver uma afirmação do benfeitor Emmanuel: “Pensar 
é criar” (Emmanuel, Pão Nosso, cap. 15). Mas então o que 
é o pensamento? 

Pensamento é a faculdade de refletir de forma lógica ou 
não; força criadora, construtora, que molda a matéria, 
organizando formas abstratas ou concretas, que, juntamente 
com a vontade, organizam e constroem nossos objetivos.

O grande estudioso da Doutrina Espírita, Ernesto Bozzano, 
nos ensina que “o pensamento e a vontade são elementos 
plásticos e organizadores”. 

Quando pensamos nós estamos exercitando muitas vezes 
a vontade que gerencia o nosso ser, governando todos os 
setores da ação mental, mostrando a necessidade de vigiar 
e trabalhar, o que nos leva à necessidade constante de 
meditar sobre o que buscamos com os nossos pensamentos 
e, portanto, para onde estamos dirigindo as energias dessa 
atividade mental.

Instruir e educar é primordial dentro do ato de bem pensar, 
porque agregado à fé, a instrução e educação nos mostram 
como é importante relacionar nosso modo de vida com 
os nossos pensamentos. Novamente Emmanuel no livro 
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Idealizando

Pensamento e Vida, afirma que: “Para encontrarmos o bem 
e assimilar a luz, não basta só admitir a fé, mas buscá-la na 
perseverança e fervor”. 

Quando os pensamentos são de características elevadas, a 
energia resultante é também elevada e benéfica. Assim, 
no trabalho de cura e nos tratamentos espirituais serão 
manipuladas energias salutares e importantes para a 
melhoria física, espiritual, emocional e psicológica.

Dentro de toda essa análise sobre pensamento fica clara 
a necessidade do dever. Precisamos ter consciência 
que devemos submissão às Eternas Leis Morais, temos 
responsabilidades perante à vida, mas muitas vezes 
fugimos dentro de sentimento de culpa e atitudes infelizes, 
resultando desequilíbrios de toda ordem.

Muito importante para todos nós é reagir, saindo desse 
sentimento de culpa que não vai somar nada à nossa vida, a 
não ser desequilíbrio. Reagir para corrigir e nos fortalecer de 
amor e energias benéficas para seguir em frente.

Podemos perceber que vivemos rodeados de pensamentos, 
vibrações, energias de todo tipo a influenciar bem ou mal 
a nossa existência. Portanto, como é significativo o ato de 
pensar e seus reflexos em nossa vida. 

Como nos ensina Jesus, “orai e vigiai”. Orar é sem dúvida uma 
benção que nos ajuda a equilibrar nossos pensamentos e o 
ato de vigiar é o pensamento equilibrado energeticamente 
e que vai em busca de gerar atos positivos.

Ao preparar um artigo sobre Gandhi, um repórter ficou 
impressionado com o fato do líder indiano dirigir-se a 
grandes multidões sem consultar anotações. Quando 
perguntou à esposa de Gandhi como ele fazia isso, ela 
respondeu: “Bem, nós, pessoas comuns, pensamos uma 
coisa, dizemos outra e fazemos uma terceira. Mas para 
Gandhi são todas a mesma coisa”.

Em outra oportunidade ele, Gandhi, nos leva a refletir 
quando nos diz que: “as doenças são resultados não só 
dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos”, 
nossos pensamentos fixados em problemas, lamentações e 
comportamentos inadequados. Está provado até nos círculos 
da Medicina que pensamentos desequilibrados acarretam 
problemas psicossomáticos e, por fim, refletem na nossa 
saúde física, pois são “energias desiquilibradas” sendo 
atraídas por nós. Assim, Emmanuel foi muito feliz colocando 
o título do livro como: Pensamento e vida, porque nessa 
frase ele mostra como nosso pensamento, gerador de 
energia, vai agir em nossas vidas.  



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 21h30

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 21h30

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

início às 20H00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

11h00 às 12h00

início às 17h00

início às 10h00

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

DSB - Atendimento de Desobsessão 

Tratamento 

Passe Livre  

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra  

Triagem 

Passe Livre

Curso 

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

Tratamento 

Passe Livre  

Palestra 

Tratamento 

Passe Livre

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra

Passe Livre 

Curso

Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações

Triagem Crianças 

Tratamento Crianças

Passe Livre 

REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)

NOITE

NOITE

TARDE

NOITE

TARDE

NOITE

NOITE

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

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

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

Vocêparticipa
O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

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

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp


