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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.
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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.

Não temais, eis que vos trago boas novas
de grande alegria
Eventos

Uma vida dedicada ao próximo e
à Doutrina Espírita
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Coluna Idealizando

Programação de atividades do Reencontro

Eventos de fev/mar/abr/mai

A evolução da Psicologia Clássica para a
Psicologia Espírita

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
Diretoria
Presidente: Jonas Pinheiro Leitão Junior
Vice-Presidente: Eliane Aparecida Provasi
Tesoureiro: Marcos De La Vega

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: Preview Design
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
Ramos, Maria Odete Gonçalves Lhano, Tereza Emília Baliego Heitzmann.
Fotografias: Arquivo do Reencontro.
Impressão: AGNS Gráfica
Tiragem: 2500 exemplares
As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores.

Vocêparticipa
O Reencontro em Revista quer ouvir você
Ajude-nos a fazer uma revista cada vez melhor.
Envie sua mensagem, comentário, sugestão de pauta
ou crítica, pedido de anúncio para

revista@reencontro-sp.org.br

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br
facebook.com/reencontro.sp
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Editorial

Não temais, eis que vos
trago boas novas de
grande alegria
Nossas vidas podem ser resumidas em grandes
acontecimentos, descobertas, despertamentos, encontros,
desencontros e reencontros.
Situações especiais que nos marcam pela eternidade,
insculpindo em nossas almas os erros e acertos que nos
fazem sofrer ou sentir grande júbilo e alegria.
Conhecer DIVALDO FRANCO é um destes marcos em
minha vida.
Assim como Jesus dividiu minha existência em antes
e depois D´Ele, Divaldo marcou minha vida em antes e
depois.
De personalidade forte e marcante, trato fácil, bem
humorado, ao mesmo tempo firme e decidido.
Quando uma pessoa é boa, por si, já exala um perfume,
natural da benignidade e do ser pacífico que é, uma
atração natural, se destaca pelo altruísmo excepcional e
reflete uma personalidade forte, marcante, porém de um
caráter humilde. Nunca se vangloriando, pois caberá às
outras pessoas, mesmo que contrariadas, dar-lhe os fiéis
testemunhos de uma conduta digna e exemplar.
Amigo, companheiro, irmão, filho, mãe, pai (mais de 600
filhos), tio, avô, bisavô…(mais de 200 netos e bisnetos).
Agora, se for contar com filhos adotivos extemporâneos
como EU e muitos outros, perdemos a conta, pois somos
centenas de milhares.
Di, Painho Amado. Não há palavras que possam expressar
minha alegria e gratidão de poder conviver contigo,
de estar próximo a Ti, ouvir seus relatos, histórias, seus
exemplos.

Às vezes penso estar sonhando, andando pelas ruas
da Mansão do Caminho, num ambiente de paz, amor e
fraternidade; aquelas crianças lindas, alegres, inteligentes
e divertidas, parecem de outro mundo, difícil de acreditar
que já estamos vivendo isto na Terra.
E aqui deixo também meu tributo de gratidão às mãos
que construíram nossa querida Mansão do Caminho, o
amigo, mestre, irmão e verdadeiro discípulo de Francisco
de Assis, Nilson de Souza Pereira. Ombro amigo, sorriso
largo e abraços apertados.
Tenho a certeza que ainda não conseguimos ter
a dimensão e o tamanho da honra de estarmos
compartilhando e de mãos dadas, passo a passo, a jornada
de um missionário, um mentor de luz encarnado, ao nosso
lado e ainda negligenciamos esta oportunidade, pois você
se mistura conosco como se fosse um de nós... E sabemos
que está muito distante em termos de Evolução, Amor e
Desprendimento.
Pois não é mais você quem vive; é Cristo que vive em Ti.
Divaldo, painho amado, minha eterna gratidão, que você
continue sua jornada de braços abertos a dizer: não temais.
Eis que vos trago boas novas de Grande Alegria.
E o semeador, saiu a semear...
Jô - Filho da Alma

Jonas Pinheiro
Presidente do Reencontro
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Notas
Cursos 2º Semestre
Você que deseja continuar seus estudos para conhecer mais sobre
a Doutrina Espírita não perca a oportunidade. Confira as datas de
inscrição e os dias dos cursos do segundo semestre.
Módulos II, IV e VI, inscrições a partir de julho, com duração de 16
aulas cada módulo.
• Módulo II – 2ª noite, das 20h às 22h
• Módulo II – 4ª tarde, das 14h30 às 16h30
• Módulo IV – 4ª noite, das 20h às 22h
• Módulo VI – 6ª noite, das 20h às 22h
Atenção: o Módulo Preparatório Intermediário para os alunos que
concluíram o Módulo III e queiram iniciar estágio no Passe livre ou
Acolhimento será ministrado em julho com duração de 4 aulas.

20ª

sábados, às 18h
domingos, às 17h

23, 24 e 30 de junho
1º, 07 e 08 de julho

Campanha do Leite em Pó

Destinada à

Mais uma vez o Reencontro está apoiando a Mansão do Caminho na campanha do leite em pó.
O consumo da Mansão é enorme, por esse motivo são necessárias reposições constantes
para manter os estoques e, dessa forma, o atendimento às milhares de crianças e famílias
que recebem apoio da entidade.
As doações podem ser realizadas diretamente na secretaria do Reencontro ou na conta corrente

24.901-7 - Agência 3768 - Mooca - Banco Itaú - 341
Contamos com seu apoio.

CHURRASCO, ESFIHA, CALABRESA, PERNIL, CALDO VERDE, BOLINHO
DE BACALHAU, FOGAZZA, CACHORRO QUENTE, PAMONHA, MILHO
VVERDE, PINHÃO, CREPE, CHURROS, QUENTÃO, VINHO QUENTE,
DOCES,
ESPETO DE FRUTAS E BRINCADEIRAS PARA AS CRIANÇAS.
D
DO
O

DDivirta-se no nosso famoso bingo, com ótimas prendas!

Rua SebasƟão Preto, 47 - Mooca - Altura do nº 2050 da Av. Paes de Barros
R

Parceria

Realização

Reencontro
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESPIRITUAL

Capa

Uma vida dedicada
ao próximo e à
Doutrina Espírita
Ao completar 91 anos, Divaldo fala sobre a vida, sobre
a relação com a espiritualidade, o legado da Mansão
do Caminho, a evolução espiritual, os desafios e o que
espera do futuro

Roger Hayas

T

arde do dia 4 de abril, quarto 960 de um conhecido
hospital de São Paulo. É nesse local que um dos
maiores nomes do espiritismo mundial de todos os
tempos nos recebe com um sorriso largo e acolhedor, uma
aparência saudável, um semblante que transmite calma
e tranquilidade e um olhar alegre e receptivo, digno de
quem se coloca como um servo da vida. No dia seguinte a
esse encontro, ele, a pouco mais de um mês de completar
91 anos de idade, se submeteria a uma cirurgia para tratar
fortes dores na coluna e no nervo ciático.
“Preocupado?”, pergunta este repórter. “Nem um pouco!
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Agradeço a Deus pela oportunidade do aprendizado e por
estar em um hospital de segurança”, diz Divaldo com uma
tranquilidade e serenidade inabaláveis.
O quarto de um hospital não seria o lugar mais
confortável e aconchegante para uma entrevista. Não para
Divaldo. Para ele não há local ou momento apropriado;
para ele há trabalho a ser feito, há um desejo de servir
ao próximo e de disseminar os ensinamentos da Doutrina
como faz há muitos anos. Tanto que já fazia planos para as
viagens e palestras que tinha agendadas poucos dias após
o procedimento cirúrgico.

Sua disposição e disponibilidade são contagiantes.
São incontáveis convites para palestras que ele recebe
diariamente para os quatro cantos do mundo. E ele os
aceita sem pestanejar, mesmo com os recém-completados
91 anos. Boa parte deles dedicado à divulgação e
disseminação da Doutrina Espírita mundo afora.
“A lei de causa e efeito é tão natural. Não cancelei um
evento sequer. Viajei com dores, colocando emplastros
para aliviar e consegui”, diz. Depois da cirurgia a agenda
de Divaldo incluia viagens a Florianópolis, Camboriú (SC),
Campo Grande (MS), Rio de Janeiro e um roteiro de 20

dias pela Europa, passando por Alemanha, Luxemburgo,
Bélgica, Suíça, Áustria, Finlândia e Noruega. “Em muitas
viagens, é um dia em cada local, carregando mala, livros
para vender”, conta.
E bota dedicação aí: são mais 11 mil palestras, em mais
de 2 mil cidades em todo o Brasil e em 62 países. Só de
entrevistas como esta foram mais de 1100 em rádios, TVs,
revistas e jornais.
Os números dessa trajetória impressionam: Divaldo
conta com 202 livros publicados, com mais de 8 milhões
de exemplares vendidos. Desses, há 92 versões para 16
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idiomas (alemão, albanês, catalão, espanhol,
esperanto, francês, holandês, húngaro, inglês,
italiano, norueguês, polonês, tcheco, turco, russo,
sueco e sistema Braille). Além de 17 escritos por
outros autores sobre sua vida e sua obra. Tudo
o que é arrecadado com a venda dessas obras,
bem como os direitos autorais, são doados, em
Cartório, à Mansão do Caminho e outras entidades
filantrópicas.
O primeiro contato com a espiritualidade – Divaldo
é um médium com inúmeros recursos medianímicos
- psicofonia, vidência, psicografia, etc. -, educados à
luz da Doutrina. Ele conta que desde criança possui
mediunidade, mas ignorava completamente até
que, aos 14 anos, com o desencarne de um irmão,
experimentou um transtorno grave. Com passes de
uma senhora melhorou e foi convidado a frequentar
um centro espírita em 1945. “Aí comecei a
apresentar mediunidade. Em 1947, fui convidado a
uma palestra em Aracaju (SE) e aí começa a história
toda. Comecei a ler os livros de Kardec e tive um
fenômeno de desdobramento da personalidade.
Eu estava em um trem e tive uma espécie de
desmaio. Vi centenas de crianças, árvores, prédios
e um senhor de muita idade cercado de crianças,
o que identifiquei seria eu mesmo já envelhecido.
Recebi a mensagem que serei eu, um educador de
almas. Contamos aos amigos e eles acreditaram.
Em 1949, compramos uma casa com o dinheiro de
uma tômbola em Salvador. Quando vimos a área
identifiquei ser a mesma estrutura da Mansão do
Caminho hoje”.
Referência mundial – Divaldo é hoje o nome mais
representativo como difusor do Espiritismo em
âmbito global. “É uma responsabilidade muito
grande?”, pergunta o repórter.
“Encaro com muito cuidado, com muita seriedade,
me esforço para corresponder às expectativas e
não me dou o valor que as pessoas me dão. Fico
sem ter ideia do que isso significa. O Espiritismo é
como minha própria vida. Não me desvio da causa.
Tenho a virtude da perseverança, nunca desisti e
nunca desanimei. Estou servindo a uma causa, ao
Cristo. O maior desafio é arrumar o molde. Construir
um mundo novo. Joanna diz: ‘meu filho, olhe para
a sociedade com alegria, prazer, sem imaginar
que o outro vai te fraudar’. Quando eu transmito,
é honestamente o que eu vivo, o que sinto, o que
penso. Eu irradio pelo sentimento”.
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“Sou uma criatura normal com
paranormalidade. Nas situações
embaraçosas eu me pergunto: o que
faria Jesus? Faço uma visualização
terapêutica colocando-me na posição
do acusador, não como vítima”.

Uma vida dedicada ao próximo e à Doutrina Espírita
Menina dos olhos – Os olhos de Divaldo brilham quando
o repórter começa a falar sobre a Mansão do Caminho
(leia mais no box). Trata-se de uma obra social sem
precedentes na história da capital baiana, que realiza
mais de 5 mil atendimentos diários e é responsável
por profundas transformações sociais em uma região
altamente carente de recursos na periferia de Salvador.
“É uma alegria enorme ver aquilo, me sinto entrando
em Shangri-la (criação literária do autor inglês James
Hilton, que consiste em um local paradisíaco nas
montanhas do Himalaia onde tudo é perfeito, há
felicidade, saúde e harmonia entre as pessoas). Graças
ao trabalho da Mansão, 116 mil pessoas saíram da
miséria, de acordo com estatísticas da prefeitura de
Salvador. Sociologicamente dizem que o meio faz o
indivíduo, mas o indivíduo também faz o meio. Quando
lá chegamos o bairro era bem menor. Hoje é um outro
universo. Na Mansão, o portão não tem chaves”.

“A alma não envelhece. O corpo pode
atingir qualquer nível, mas a alma é
nova e ambiciosa”.

Tudo começou em Feira de Santana
Divaldo é o caçula dos treze filhos do casal Francisco
Pereira Franco e Ana Alves Franco. Nasceu em 5 de maio
de 1927, em Feira de Santana, próximo à capital baiana.
Estudou na Escola Normal Rural de Feira de Santana,
onde recebeu o diploma de Professor Primário em 1943.
Mudou-se para Salvador em 1945 e prestou concurso
para o IPASE-Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Estado, onde permaneceu como funcionário
público até sua aposentadoria, na década de 1970.
Certamente, pode ser considerado o maior tribuno espírita
de sempre, o verdadeiro Paulo de Tarso dos tempos
modernos. Já esteve em 46 países de quatro continentes
(Américas, Europa, África e Ásia) divulgando o ideal
espírita: aquele Consolador que Jesus nos prometera
(João, XIV). Foi entrevistado e falou em mais de uma
centena de emissoras de rádio e TV do Brasil, e também
no Congresso Nacional. No exterior, falou em câmaras
municipais e estaduais, em universidades (já esteve na
Sorbonne, em Paris), em teatros, em “Lions Clubes”,
“Rotarys Clubes”, etc.
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A Mansão abriga três escolas de primeiro grau – e já passa por ampliações -, Casa de Parto, que em cinco anos realizou
4 mil partos naturais, escola de Jardim da Infância, com 152 crianças de dois meses a dois anos, dentre outros. Além
disso, para resolver pequenos problemas jurídicos, um juiz vai até lá e julga pequenas questões sem qualquer custo, nem
com advogado.
O esforço para manter essa megaestrutura é grande. “Não é fácil. Os direitos autorais, as rendas com os seminários
realizados na Bahia e em São Paulo vão para a manutenção da Mansão. Temos um convênio com governo do Estado da
Bahia e com a prefeitura de Salvador, que nos cedem 110 professores para os nossos 3 mil alunos. Mas as necessidades
são enormes”, diz.
Como lidar com os erros – Divaldo relata que se
autoavalia constantemente. “Sou uma criatura normal
com paranormalidade. Nas situações embaraçosas eu
me pergunto: o que faria Jesus? Faço uma visualização
terapêutica colocando-me na posição do acusador, não
como vítima. Está em moda a vitimização. Tento ver
meu ponto nevrálgico e onde eu falhei. Como eu tenho
a mediunidade sensível, às vezes uma coisa pequena me
afeta diretamente. Muda o humor. Não me queixo, mas
lamento. Foram grandes vitórias. Tenho tido a compensação
dos bons espíritos, tenho ouvido coisas muito gratas, bons
amigos espirituais. Eu e Chico sofremos horrores. Joanna
me mandou a mensagem: abra seu afeto”, diz.

“O Espiritismo é como minha própria vida. Não me desvio da causa. Tenho a
virtude da perseverança, nunca desisti e nunca desanimei. Estou servindo a
uma causa, ao Cristo”.
10

Uma vida dedicada ao próximo e à Doutrina Espírita

Mansão do Caminho, o grande legado
Divaldo, desde jovem, teve vontade de cuidar de crianças. Educou mais de 600 filhos, hoje emancipados,
a maioria com família constituída e a própria profissão, como professores, contadores, administradores,
psicólogos, médicos, entre outros. Ele possui ainda mais de 200 netos e bisnetos. Na década de 1960 iniciou
a construção de escolas-oficinas profissionalizantes e de atendimento médico. Hoje a Mansão do Caminho é
um admirável complexo filantrópico que atende a 5 mil crianças e jovens carentes no bairro do Pau da Lima,
periferia de Salvador. Tem 83 mil m² e 43 edificações. A obra é basicamente mantida com a venda de livros
mediúnicos, fitas e DVDs gravados nas palestras.
O Centro Espírita Caminho da Redenção administra, dentre outros, os seguintes órgãos assistenciais:
• Mansão do Caminho (semi-internato para crianças e jovens carentes), fundado em 1952;
• A Manjedoura (creche para crianças carentes de 2 meses a 3 anos de idade);
• Escola Jesus Cristo (ensino fundamental), fundada em 1950;
• Escola Allan Kardec (ensino fundamental), fundada em 1965;
• Escola de Informática;
• Escola de Educação Infantil Alvorada Nova, fundada em 1971 com o nome de Esperança;
• Escola de Evangelização Nise Moacyr (evangelização espírita para público infantil);
• Juventude Espírita Nina Arueira (evangelização e ensino espírita para o público jovem);
• Caravana Auta de Souza (auxilia idosos e pessoas inválidas portadoras de doenças irrecuperáveis e
degenerativas);
• Casa da Cordialidade (assiste a famílias carentes);
• Centro de Saúde J. Carneiro de Campos;
• Grupo Lygia Banhos (esclarecimento e consolo a comunidades carentes);
• Livraria Espírita Alvorada Editora (LEAL- editora e gráfica).
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Reconhecimento no mundo todo
Toda essa trajetória de doação se traduziu em reconhecimento. Divaldo recebeu
mais de 700 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e
governamentais no Brasil e no exterior. Veja algumas delas.
• Doutor Honoris Causa em Humanidades pela Universidade de Montreal (Canadá)
• Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia (Brasil)
• Doctor in Parapsychology pela ITI - University of Illinois (Illinois, EUA)
• Diploma de Ordem do Mérito Militar - Distinção Federal (Brasil)
• Comenda da Paz Chico Xavier, pelo Governo de Minas Gerais (Brasil)
• Medaille de Reconnaisance Franco-Americaine-Classe Especial (Instituto Humaniste, França)
• Medalha da Câmara Municipal de Leiria (Portugal)
• Medalha do Município de Lobito (Angola)
• Mais de 80 títulos de cidadania honorária conferidos por Estados e Municípios do Brasil (16 Capitais)
• 590 homenagens de entidades da sociedade civil organizada (148 de 64 cidades do Exterior, de 20 países,
e 442 do Brasil, de 139 cidades)
• Foi concedido a Divaldo Franco e a Nilson de Souza Pereira o Título de “Embaixador da Paz no Mundo”.
Título concedido pela “Embassade Universalle Pour la Paix” em Genebra, na Suíça, em 30 de dezembro
de 2005, passando Divaldo Franco a ser, a partir de então, o duocentésimo-quinto “Embaixador da Paz no
Mundo” e Nilson de Souza Pereira, o duocentésimo-sexto.
• Doutor Honoris Causa em Humanidades, no ano de 2016, pela Universidade Santa Cecília 			
(UniSanta - cidade de Santos/SP).

Livros sobre ele:
• “Divaldo Franco - A trajetória de um dos maiores médiuns de todos os tempos” - pela historiadora Ana Landi;
• “A Jornada Numinosa de Divaldo Franco” - pelo jornalista Sérgio Sinotti;
• “Divaldo, médium ou gênio?” - pelo jornalista Fernando Pinto;
• “Moldando o Terceiro Milênio - Vida e obra de Divaldo Pereira Franco” - pelo jornalista Fernando Worm;
• “O Semeador de Estrelas” - por Suely Caldas Schubert, contando episódios da vida de Divaldo;
• “Viagens e entrevistas” - Obra organizada por Yvon Luz, relacionando algumas viagens e 			
entrevistas de Divaldo.
• “Divaldo Franco - A história de um humanista” - por Jason de Camargo
• “Recordações de um Apóstolo” - por Luciano Klein Filho
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Mensagem aos jovens - “O Espiritismo é uma doutrina
de jovens, para jovens. Que eles não se comprometam
para que no futuro não tenham o constrangimento do
passado. Enquanto as diversões e os desvios atraem, que
sejam jovens, mas que não se permitam corromper-se
pessoal e intimamente, porque se conhece o ser humano
pelos valores do caráter e pelas alegrias do sentimento.
E somente têm sentimentos de exaltação aqueles que
possuem um caráter que os exalta sem os transformarem
em indivíduos de projeção enganosa”.
Tempo e futuro – “O tempo que me sobra é pouco: ou
psicografo ou leio. Na virada do século estava muito
cansado, com muitos problemas. Com a condição de
criatura humana, também tenho minhas dificuldades,
necessidades biológicas. Consegui superar muita coisa”.
Divaldo é enfático quando o assunto é futuro. “Eu sei
que me resta pouco tempo. Pela lógica comum e pelo que
eu sinto no organismo. Falta-me ver a Mansão estruturada
para viver sem mim. Não somos privilegiados, somos
chamados. Meu trabalho é um clarim que toca chamando

a atenção para a música. O Regente é Ele. Repouso? Nem
pensar. Qual foi o repouso de Paulo?”, questiona ele.
Divaldo conta agora com a ajuda do amigo equatoriano
Juan Danilo Rodrigues Mantilla, que o está apoiando na
formação de mais uma unidade na Mansão. Ele é psicólogo
holístico, médico de família e homeopata. Com isso foi
criado o curso médio com crianças autistas, com uma área
especializada. “Gostaria que o Juan fosse meu sucessor”,
diz.
Depois de três horas de uma agradável, privilegiada e
rica conversa, ele mantém a mesma disposição, alegria
e serenidade, mesmo após realizar alguns procedimentos
preparatórios à cirurgia (que correu perfeitamente bem e
com uma recuperação rápida e tranquila). Com isso, ele
nos mostra com uma clareza ímpar que a adversidade, as
dificuldades, dores e problemas são apenas oportunidades.
Oportunidades de crescimento e evolução. E conclui: “A
alma não envelhece. O corpo pode atingir qualquer nível,
mas a alma é sempre nova e ambiciosa”. Que assim seja,
mestre Divaldo!
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Calendário
DIA

HORA

01/Sex

JUNHO | 2018
ATIVIDADE
CASA FECHADA

02/Sab

CASA FECHADA

04/Seg

20h00

Módulo I - 13ª aula

05/Ter

20h30

Palestra - Jair Cusin - Esquecer as ofensas

06/Qua

14h30

Módulo I - 14ª aula

06/Qua

20h00

Módulo III - 14ª aula

07/Qui

15h00

Palestra - Carmen Gomes - O amor próprio

07/Qui

20h30

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

08/Sex

20h00

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

08/Sex

20h00

Módulo V - 13ª aula

09/Sab

11h00

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

09/Sab

17h00

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Vida e obra de Francisco de Assis

11/Seg

20h00

Módulo I - 14ª aula

12/Ter

20h30

Palestra - Luiz Eduardo - Aprendendo a Viver

13/Qua

14h30

Módulo I - 15ª aula

13/Qua

20h00

Módulo III - 15ª aula

14/Qui

15h00

Palestra - Julieta - Combatendo as ansiedades

14/Qui

20h30

Palestra - Miguel Bove - Eu não merecia

15/Sex

20h00

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

15/Sex

20h00

Módulo V - 14ª aula

16/Sab

11h00

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

16/Sab

14h00

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

16/Sab

17h00

Ativação Energética com Palestra - Sergio Lucci - A resiliência espiritual e a psicologia comportamental

18/Seg

20h00

Módulo I - 15ª aula

19/Ter

20h30

Palestra - Lucimara Gallicia - Para conectar o amor é preciso amar

20/Qua

14h30

Módulo I - 16ª aula

20/Qua

20h00

Módulo III - 16ª aula

21/Qui

15h00

Palestra - Lisa Rebouças - Jesus, o Cristo planetário

21/Qui

20h30

Palestra - Gislaine Carli - Fazendo arte

22/Sex

20h00

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

22/Sex

20h00

Módulo V - 15ª aula

23/Sab

18h00

20ª FESTA JUNINA

24/Dom

10h00

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Coord. Jonas Pinheiro - Trazer uma garrafa de água mineral

24/Dom

17h00

20ª FESTA JUNINA

25/Seg

20h00

Módulo I - 16ª aula

26/Ter

20h30

Palestra - Leandro Heck - Bio conexão

28/Qui

15h00

Palestra - Sueli Fiuza - Conhece a ti mesmo

28/Qui

20h30

Palestra - Valcapelli - Amor sem crise

29/Sex

20h00

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

29/Sex

20h00

Módulo V - 16ª aula

30/Sab

18h00

20ª FESTA JUNINA

ATENÇÃO: dia 27 de junho, quarta-feira,
NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO NO PERÍODO DA TARDE (Jogo do Brasil pela Copa do Mundo).
O atendimento será normal no período noturno.
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JULHO | 2018
DIA

HORA

ATIVIDADE

01/Dom

17h00

20ª FESTA JUNINA

03/Ter

20h30

Palestra - Sergio Lucci - Nunca é tarde para dar frutos

05/Qui

15h00

Palestra - Lilian D’Amaro - Reencarnação

05/Qui

20h30

Palestra - Carmen Gomes - Uma troca e tanto

06/Sex

20h00

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

07/Sab

18h00

20ª FESTA JUNINA

08/Dom

17h00

20ª FESTA JUNINA

10/Ter

20h30

Palestra - Jair Cusin - Riqueza e Pobreza

12/Qui

15h00

Palestra - Eliane Provasi - Influência energética

12/Qui

20h30

Palestra - Paulo Francisco - A prece e o pensamento construtivo

13/Sex

20h00

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

14/Sab

11h00

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

14/Sab

17h00

Ativação Energética com Palestra - Paula Zamp - Palestra Musical

17/Ter

20h30

Palestra - Gislaine Carli - O que te incomoda?

19/Qui

15h00

Palestra - Julieta - Saúde, compreensão e conquista

19/Qui

20h30

Palestra - André Marouço - Reencarnação

20/Sex

20h00

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

21/Sab

11h00

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

21/Sab

14h00

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

21/Sab

17h00

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Não dê forças ao mal

24/Ter

20h30

Palestra - Lucimara Gallicia - Mediunidade e magnetismo

26/Qui

15h00

Palestra - Sueli Fiuza - O casamento é importante para a nossa vida?

26/Qui

20h30

Palestra - Miguel Bove - Pré-ocupação

27/Sex

20h00

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

28/Sab

11h00

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

28/Sab

17h00

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Kardec, esse desconhecido

29/Dom

10h00

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Coord. Jonas Pinheiro - Trazer uma garrafa de água mineral

31/Ter

20h30

Palestra - Lisa Rebouças - A Psicologia do Ser

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.

Tel.: (11) 2604-2843
Colibriartesanatoepresentes
Rua Desembargador Paulo Costa, 91 - Mooca - SP

Cursos

Armarinho

Bordados, tricô, crochê e
trabalhos em feltro e tecidos

Lãs, linhas e
artigos para bordar

Presentes

ALÉM DA PIZZA, UMA EXPERIÊNCIA
Tradição, qualidade e ingredientes selecionados. A SP
Capital da Pizza oferece aos seus clientes o que há de
melhor em sabor. São 4 unidades em São Paulo e 1 Food
Truck para atender você com rapidez e comodidade.

Mooca

Rua Itaqueri, 1003
11 99274-3900 / 11 2337-9001

Ipiranga

Rua Agostinho Gosmes, 1505
11 97390-4848 / 11 2068-3611

spcapitaldapizza.com.br
spcapitaldapizzaoficial

Tatuapé

Av. Celso Garcia, 4558
11 2295-2077 / 11 2295-2492

Vila Mariana

Av. Lins de Vasconcelos, 3100
11 5083-4242 / 11 5082-2526

BAIXE NOSSO

APLICATIVO!

Faça seus Pedidos em
Poucos Cliques e Participe
de Promoção Exclusiva!

Desenvolvido Por Renove Marketing

Uma solução eﬁcaz para quem
não tem tempo a perder!

Aconteceu
Campanha do Material Escolar

Campanha de Páscoa

Mais uma vez a Campanha do Material Escolar desenvolvida
pelo Reencontro foi um sucesso. Todo o material recebido
foi encaminhado à Casa do Cristo Redentor, entidade
apoiada pelo Reencontro, que atende a mais de 700
crianças. Confira os itens recebidos:

Também destinada às crianças da Casa do Cristo
Redentor, a Campanha de Páscoa arrecadou 362 ovos de
aproximadamente 170g. O Reencontro agradece a todos
que colaboraram e fizeram a alegria da criançada.

Quant.
149
367
100
50
61
720
12
181
15
16
14
16
81
90
298
7
14
122
31

Item
Apontadores
Borrachas
Cadernos de Brochura
Cadernos Universitários
Canetas Marca Texto
Canetas sortidas (azul, preta, vermelha e verde)
Canetinhas
Colas Bastão
Colas Brancas
Colas Coloridas
Folhas de Sulfite branca com 100 unidades
Folhas de Sulfite colorida c/ 100 unid
Gizes de Cera
Lápis de Cor
Lápis Preto
Massinhas de modelar
Réguas
Tesouras
Tintas Guache

Conclusão Preparatório

Rifa de Páscoa
A tradicional Rifa de Páscoa do Reencontro teve sorteio
pela Loteria Federal do dia 28 de março. Neste ano, uma
novidade: além de todos os prêmios acompanharem um
coelho de pelúcia, também foi inclusa uma caixa de lombo
de bacalhau. Confira os ganhadores.

Mais duas turmas concluíram o Curso Preparatório do
Reencontro e já estão aptas a trabalharem na casa. No
total, 26 alunos integraram as turmas - 14 no período da
noite e 12 no período da tarde. O Reencontro deseja muita
luz e boas-vindas aos novos membros.

1º prêmio - nº 084
Cesta com diversos produtos
de Páscoa
Alessandra Rodrigues Fiuza

2º prêmio - nº 959
1 ovo de chocolate
de 1kg
Solange Gonçalves
Matheus

3º prêmio - nº 391
1 ovo de chocolate de 500kg
Maria Odete Gonçalves
Lhano
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Aconteceu
Bazar e rifa das Mães
No dia 14 de abril aconteceu mais uma edição do Bazar das Mães, com produtos artesanais feitos pelas voluntárias do
Grupo Amor e Boa Vontade, como enfeites, toalhas para mesa e banho, dentre outros. A renda obtida foi destinada às
obras assistenciais apoiadas pelo Reencontro.
A rifa correu pela Loteria Federal do dia 09 de maio e os ganhadores foram:
1º Prêmio - nº 335
Mauricio Navaretti

(entregue à sua esposa Sabrina)

2º Prêmio - nº 319
Marcos Lhano

(entregue à sua mãe Maria Odete)

3º Prêmio - nº 150
José Afonso Tieri

1 Corrente com pingente ouro 18k com diamante,
3,2 kg de lombo de bacalhau,
1 litro de azeite e 1 kg de azeitona

2,4 kg de lombo de bacalhau,
1 litro de azeite e 1kg de azeitona

1,6 kg de lombo de bacalhau,
1 litro de azeite e 1kg de azeitona

Palestra Haroldo Dutra
No dia 28 de abril, foi realizada uma palestra do juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, expositor
espírita no Brasil e exterior, Haroldo Dutra. Com o tema “O segredo da reforma íntima”, a apresentação reuniu mais de
700 pessoas no Lar da Infância de Nice, na Vila Carrão. A palestra contou com a promoção e realização do Reencontro,
Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor e Lar da Infância de Nice.
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Aconteceu
Reencontro prestigia comemorações dos 91 anos de Divaldo
Um grupo de 50 pessoas do Reencontro viajou a Salvador (BA) entre os dias 3 e 6 de maio para prestigiar as comemorações
dos 91 anos de Divaldo Franco e para participar do lançamento do livro “Luz nas Trevas”, que contou com um workshop
com a participação de centenas de pessoas. O grupo aproveitou para visitar as dependências da Mansão do Caminho e
para realizar a entrega da doação de uma tonelada de leite em pó, resultado da campanha realizada com voluntários e
assistidos do Reencontro.

Aniversário do Reencontro
Os 23 anos do Reencontro foram comemorados no dia 12 de maio, sábado, às 10h, na Casa do Cristo Redentor, em
Itaquera. Participaram do encontro voluntários, assistidos e familiares. Foi realizada a tradicional cerimônia espiritual no
amplo auditório da instituição e, em seguida, a bela passagem pelos cinco portais dos elementos da natureza (terra, agua,
ar, fogo, éter) realizada no bosque. Após a cerimônia, foi realizado um almoço com a presença da cantora Paula Zamp
em uma bela apresentação.
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Aconteceu
10ª Festa Italiana
Nos dias 26 e 27 de maio foi realizada mais uma edição da Festa Italiana do Reencontro com barracas típicas como pizza,
macarrão, nhoque, antepasto, frango com polenta, fogazza, doces, vinho e o famoso bingo. Novamente o evento foi
um grande sucesso e contou com o apoio dos voluntários do Reencontro na montagem da estrutura e preparação dos
saborosos pratos. Mais uma vez o evento teve o apoio da SP Capital da Pizza com seu food truck, e do São Cristóvão Saúde
com o serviço de ambulância.
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Coluna

Wagner Ideali é
professor universitário
e Coordenador do
Departamento
Doutrinário do
Reencontro
Texto inspirado mediunicamente

A evolução da Psicologia Clássica para a Psicologia Espírita
Cristo é o homem interior ao qual se chega pelo caminho do
autoconhecimento.
Carl Jung

O

Brasil é um país, como no dizer de Haroldo Dias, que
já poderíamos chamá-lo de Pátria do Evangelho, pela
grande variedade de religiões aqui existentes. Com
certeza, não podemos ainda chamá-lo de coração do mundo,
pois envolve aspectos econômicos e políticos. Dentro de todas
essas doutrinas e religiões nós temos o Espiritismo, iniciado
na França e vindo para cá no começo do Século XX. Dentro do
Espiritismo nós temos vários vultos, pessoas que dedicaram
suas vidas para a propagação dessa doutrina redentora, com
seus conhecimentos, e muitos desses vultos também com
seus exemplos.
Podemos citar alguns nomes como: Caibar Schuntel,
Yvonne Pereira, Francisco Candido Xavier, Dr. Bezerra, Anália
Franco, Batuira, Auta de Souza, Eurípedes Barsanulfo, Inácio
Bittencourt, João Nunes Maia e tantos outros, que não seria
possível transcrever todos os nomes aqui. Gostaríamos nesse
momento falar de um que no ano de 2018 está passando
para noventa e um anos de vida, e continua trabalhando na
propagação e no desenvolvimento mais profundo da Doutrina
Espírita. Estamos falando de Divaldo Franco, que tem seu
aniversário no dia 05 de maio.
Esse trabalho magnífico que Divaldo tem realizado em toda
a sua vida tem a participação direta e indireta de sua mentora
Joanna de Ângelis, bem como outros companheiros que o têm
acompanhado nessa jornada, entre eles o “Tio Nilson”, que já
passou para o outro lado da vida.
Foi necessário todo esse trabalho complexo, profundo e de
dedicação sem precedentes de ajuda ao próximo para que
Joanna pudesse, após dezenas de anos de trabalho exaustivo
na espiritualidade maior, transmitir para Divaldo através da
psicografia uma visão transcendental da Psicologia, que foi
chamada carinhosamente de Psicologia Espírita.
Até a chegada dos trabalhos de Joanna, o que tínhamos e
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quem mais aproximava a Psicologia aos contextos espirituais
eram as obras de Jung. Mas mesmo com todo desprendimento
de Jung para construir um estudo que pudesse transcender ao
mundo físico, ele precisou ficar, de uma certa forma, preso aos
processos da ciência clássica, não podendo transcender o ser
do seu aspecto material para o espiritual sem criar problemas
com a comunidade científica. Ele criou a Psicologia Analítica
num esforço sobrenatural para transpor as barreiras do
convencional e partiu para uma análise mais profunda do ser.
Até mesmo ocorreram conflitos entre ele e Freud, pois o
mestre da Psicanálise não conseguia na época entender ou
perceber a grandeza da obra de seu pupilo.
Foram necessárias dezenas e dezenas de anos para juntar o
trabalho do mestre Jung com o outro grande mestre Kardec e
aparecerem respostas mais lógicas e palpáveis que explicam
o ser na sua profundidade física e espiritual. E quem realizou
essa tarefa de gigante foi Joanna de Ângelis.
Hoje não podemos mais ver o ser humano apenas no seu
aspecto material, pois sabemos que as respostas científicas
materialistas não explicam com bases lógicas o tríplice aspecto
do ser pensante: corpo material, corpo astral e espírito.
Somente com o advento de Kardec passamos a entender
os fenômenos mediúnicos, as premonições, dupla vista, entre
outras características humanas, vistas até então como coisas
“sobrenaturais”, mas que não são mais do que profundos
desdobramentos do corpo Astral (períspirito), amplamente
estudado pelo Espiritismo, e nos oferecendo uma visão lógica
e profunda dessa vida e de outra.
Quando Joanna aparece com seu estudo juntando Kardec
e Jung, uma nova revolução acontece, mostrando com mais
profundidade o Espiritismo, suas relações entre essa e a outra
vida e o que ocorre dentro do espírito imortal, do ser pensante

Idealizando
na sua caminhada para a perfeição. O que acontece com as
suas conquistas armazenadas no profundo do seu ser, sejam
elas positivas ou não.
Hoje sabemos que vivemos num mar de ondas, pensamento
é vida, somos energia que se transforma para o bem, na
medida que buscamos as atitudes e pensamentos equilibrados
ou energias desequilibradas, quando caímos no desânimo ou
atitudes antiéticas e sem valor humano adequado.
Divaldo Franco, por meio de Joanna, proporcionou a todos
nós um aprofundamento maior do entendimento de Kardec.
Numa obra que até agora é composta de 17 livros ela
trabalhou profundamente a psique humana dos primórdios do
ser até os nossos dias. Enfim, agora entendemos melhor e
de forma mais lógica as perturbações, obsessões, o equilíbrio,
mediunidade, as transmissões da telepatia e, por fim, a nossa
evolução.
Agora, quando lemos nosso Mestre Maior Jesus nos
convidando a amar, perdoar, nos conhecermos, entre outros
ensinamentos, verificamos que com Kardec tudo ficou mais
claro e lógico.
Com a abordagem de Joanna nesse estudo da Psicologia
Espírita, ficam mais claras as relações dos desequilíbrios,
doenças, conflitos interiores, nossas atitudes egoicas, entre
outros problemas, mas também mostra as nossas conquistas,
e o que elas afetam positivamente dentro do nosso ser
espiritual.

Agora podemos ver que existe em nós uma estrutura
psicológica complexa e profunda, que é a consciência regida
pelo EGO, inconsciente individual que se desenvolve a cada
nova encarnação e, por fim, o inconsciente profundo regido
pelo SELF, que Jung chamava de inconsciente coletivo. Dentro
desse inconsciente profundo, temos os nossos arquétipos
(modelos), que são conquistas obtidas em nossas encarnações
passadas, que usamos como referências em nossas vidas para
as tomadas de atitudes e ações. Dentro desse inconsciente
profundo estão as nossas sombras, entre tantos outros
segmentos da nossa pisque, que esse pequeno artigo não
pode abraçar.
A relação EGO-SELF (consciência e inconsciente) e a busca
do processo de individuação torna-se primordial para o nosso
despertar e, portanto, para nossa evolução.
Assim, o amor de Jesus, a racionalidade de Kardec e a
profundidade analítica de Joanna, nos permitem ir mais a
fundo em nós, possibilitando a busca da serenidade para,
enfim um dia, chegar a um indivíduo Integral.
Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre.
Bibliografia
O Evangelho segundo o Espiritismo - Allan Kardec
Livro dos Médiuns - Allan Kardec
O Livro dos Espíritos - Allan Kardec
O Homem integral - Joanna de Ângelis
Refletindo a Alama - Joanna de Ângelis
O Ser Consciente - Joanna de Ângelis

Horários

ATENDIMENTO E CURSOS
2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

NOITE

NOITE

TARDE

NOITE

5ª FEIRA

TARDE

NOITE

6ª FEIRA

SÁBADO

NOITE

MANHÃ

TARDE
DOMINGO MANHÃ

Triagem

19h30 às 21h00

Passe Livre

19h30 às 21h00

Curso

20h00 às 22h00

DSB - Atendimento de Desobsessão

20h00 às 21h00

Tratamento

19h30 às 21h00

Passe Livre

19h30 às 21h00

TCI - Terapia de Cura Integral

20h30 às 21h00

Palestra

20h30 às 21h30

Triagem

14h30 às 15h30

Passe Livre

14h30 às 15h30

Curso

14h30 às 16h30

Triagem

19h30 às 21h00

Passe Livre

19h30 às 21h00

Curso

20h00 às 22h00

Tratamento

14h30 às 16h00

Passe Livre

14h30 às 16h00

Palestra

15h00 às 16h00

Tratamento

19h30 às 21h00

Passe Livre

19h30 às 21h00

TCI - Terapia de Cura Integral

20h30 às 21h00

Palestra

20h30 às 21h30

Passe Livre

19h30 às 21h00

Curso

20h00 às 22h00

Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações

início às 20H00

Triagem Crianças

09h00 às 10h00

Tratamento Crianças

09h00 às 10h00

Passe Livre

09h00 às 10h00

REECRIAR (Quinzenal)

11h00 às 12h00

Ativação Energética - Tratamento

início às 17h00

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)

início às 10h00

Vocêparticipa

Nainternet

O Reencontro em Revista quer ouvir você

www.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

facebook.com/reencontro.sp

revista@reencontro-sp.org.br

Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual

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