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Segunda edição do Movimento Você e a Paz em SP foi um sucesso, 
com a presença de 10 mil pessoas no Parque Ibirapuera
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Reencontro em Revista
Todo o trabalho de redação, elaboração e diagramação 
desta revista é desenvolvido graciosamente, sem nenhum 
ônus. Agradecemos aos anunciantes que nos ajudaram a 
reduzir as despesas com a impressão gráfica e aos leitores 
que desejarem depositar uma colaboração espontânea na 
caixinha existente no expositor.

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

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

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

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

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

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

A Direção

Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual
Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-5222 - E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br
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O Reencontro em Revista quer ouvir você
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Ajude-nos a fazer uma revista cada vez melhor. 
Envie sua mensagem, comentário, sugestão de pauta 
ou crítica, pedido de anúncio para
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Domingo de paz
no Ibirapuera

A necessidade da paz interior na criatura humana 
faz-se cada vez mais urgente. O vazio existencial 
devora a cultura contemporânea, atormentando as 
suas vítimas.

Vemos o desfilar dos sorrisos na máscara do 
prazer, que já não consegue ocultar os conflitos 
que convulsionam o indivíduo. O sexismo, o 
consumismo, o individualismo traíram os seus 
adeptos que não se encontram realizados, antes, 
mais aturdidos, ansiosos quanto insatisfeitos.

A falta de objetivos elevados, de sentidos 
existenciais psicológicos profundos tem sido 
responsável pelas crises de toda ordem, que se 
avolumam. O ser das estrelas e das micropartículas 
perdeu o endereço de si mesmo.

Pensando nas guerras e na violência, criamos 
o Movimento Você e a Paz há 19 anos, visitando 
bairros periféricos de Salvador, onde grassam 
a miséria, a revolta, a violência... Passamos a 
visitar cidades interioranas da Bahia e fomos 
mais longe, apresentando-o em Paris, Londres, 
Viena, Winthertur (Suíça), Bogotá, Santa Cruz de La 
Sierra (Bolívia), Lagos, Coimbra (Portugal) e outras 
cidades.

No dia 16 de outubro, porém, com o apoio 
da nobre instituição Reencontro, realizamos o 
segundo ano em São Paulo, dessa vez no Parque do 
Ibirapuera. Com uma programação excelente, foram 
homenageadas instituições que fazem, pessoas 
que realizam, entidades que ajudam e oferecemos 
nosso troféu a nove delas, inclusive à Fundação 
Roberto Marinho, pelos benefícios prestados à 
humanidade.

Tivemos presentes aproximadamente 9.500 
pessoas numa tarde/noite abençoadas pela 
temperatura amena e pelo interesse de todas em 
torno do ideal. Representantes de várias religiões 
estiveram presentes, tais como os da Igreja 
Católica, do Judaísmo, do Islamismo das doutrinas 
Afro-brasileiras, do Espiritismo e nós. Todos usamos 
a palavra estimulando os presentes a construirmos 
a cultura da paz.

No dia 19 de dezembro próximo, na Praça Dois de 
Julho, em Salvador, estaremos encerrando o ano 
com a nossa programação e construindo a paz.

*Divaldo Franco

*Artigo publicado no jornal A Tarde, coluna Opinião,

em  21-10-2016.



Notas

Bazar de Natal
Ainda no dia 26, sábado, quem vier ao Reencontro poderá 
comprar presentes e lembranças de Natal feitas com muito 
carinho. É o tradicional Bazar de Natal, que ocorrerá 
das 9h às 17h. Participe e prestigie esse belo trabalho. A 
renda será revertida às obras assistenciais apoiadas pelo 
Reencontro.  

Papai Noel no Reencontro
O bom velhinho irá aterrissar no Reencontro no dia 17 de 
dezembro, às 9h. Ele virá fazer a alegria da criançada do 
Trabalho Infantil. Traga a garotada!  

Abertura espiritual dos voluntários
Após o período de recesso de final de ano, o Reencontro iniciará suas atividades no dia 16 de janeiro, às 19h30, para os 
voluntários. A abertura para os assistidos será no dia 17 de janeiro.  

16º Megafeirão do Livro Espírita e Espiritualista 
Nos dias 26 e 27 de novembro, sábado e domingo, ocorrerá mais uma edição do Megafeirão do Livro Espírita e Espiritualista 
no Reencontro. No sábado, haverá palestra de Humberto Pazian, às 17h, e no domingo haverá TCI com o Jonas Pinheiro, 
às 10h. Aproveite a oportunidade para adquirir exemplares a preços especiais!  
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Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-5222 - E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br

O Reencontro é uma Associação sem fins lucrativos que promove assistência espiritual, física e emocional 
aos seus voluntários e frequentadores.
Fundado em 1995 e tendo como base doutrinária o Espiritismo, o Reencontro oferece tratamentos baseados 
em passes bioenergéticos, palestras e cursos com foco na mudança de atitudes e na reforma íntima.
Localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, o Reencontro realiza aproximadamente 3 mil atendimentos 
semanais gratuitos, com uma média de 140 mil atendimentos anuais, além de promover campanhas 
sociais para arrecadação de alimentos, roupas, fraldas, leite em pó, material escolar, dentre outros, para 
duas entidades filantrópicas:

AJUDE O REENCONTRO A AJUDAR QUEM PRECISA.

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

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

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

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

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

Sábado das 9h às 18h e domingo das 9h às 16h
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Uma bela tarde de sol reuniu em torno de 10 mil pessoas no palco externo do Auditório Oscar Niemeyer, no Parque do 
Ibirapuera, com um único desejo: semear a paz. A 2ª edição do Movimento Você e a Paz em São Paulo ocorreu no dia 

16 de outubro com a presença de membros de vários segmentos da sociedade, além de representantes do catolicismo, 
islamismo, budismo, judaísmo, hinduísmo, espiritismo e cultura afro. 

Criado e idealizado pelo médium e orador espírita Divaldo Franco, a iniciativa existe desde 1998 e é uma atividade 
sem conotação religiosa ou política, que tem como propósito central desenvolver a cultura de paz por meio da 

conscientização quanto à necessidade de se contribuir para a conquista de um mundo com mais 
harmonia, tolerância, respeito e amor. 

O objetivo é mobilizar as pessoas no sentido de transformá-las em agentes multiplicadores da cultura da paz. 
Desenvolvido inicialmente em Salvador há 19 anos, sob coordenação da Mansão do Caminho, entidade assistencial 

do Centro Espírita Caminho da Redenção, a iniciativa ganhou força com o passar dos anos e se 
expandiu para outras cidades do Brasil e do exterior, onde reuniu milhares de pessoas. 

Por duas vezes, foi realizado na sede da ONU, em Nova Iorque.

Pela segunda vez o encontro em São Paulo foi idealizado pelo Reencontro, com o apoio do ator Odilon 
Wagner, que foi o mestre de cerimônia, e de parceiros. Graças ao empenho de Odilon e equipe foi possível 

realizar o evento utilizando a ótima estrutura do Auditório Ibirapuera Oscar Niemeyer, bem como os 
serviços de iluminação, som e staff, que deram uma grandeza e beleza especiais ao evento.

A paz em várias crenças, 
culturas e valores

Segunda edição do Movimento Você e a Paz em SP foi um 
sucesso, com a presença de 10 mil pessoas no Parque Ibirapuera

Roger Hayas e Elisabete Sacon Fotos: Manolo Dias
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2º Movimento Você e a Paz em São Paulo
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Momento mais esperado - Divaldo Franco encerrou a noite 
com uma fala leve, que mencionou Mahatma Gandhi e 
Jesus como grandes líderes mundiais, além de Freud, Jung e 
Einstein como influenciadores da paz. Citou ainda o encontro 
do ano 2000 da Unesco, que elencou 6 compromissos e 
convidou todas as nações a segui-los, como verdadeiros 
guardiões da paz: 
1. Preservar a paz
2. Rejeitar a violência 
3. Ser Tolerante
4. Aprender a ouvir
5. Redescobrir a solidariedade 
6. Amar e respeitar o Planeta Terra

Divaldo encerrou sua fala com o Poema da Gratidão, de 
Amélia Rodrigues.

O evento - Além de Divaldo Franco, idealizador 
do Movimento, o evento contou com líderes 
de diversas religiões: Dom Julio Endi Akamine, 
representando o catolicismo,  trouxe em sua fala a 
importância da união com o outro em busca da paz; 
Monja Heishin Gandra, representando o budismo, 
deu foco no olhar e na compreensão do próximo; 
Sri Prem Baba, representou o hinduísmo e reforçou 
a importância do autoconhecimento no processo da 
paz em sua mensagem gravada em vídeo; Rabino 
Michael Schlesinger, também por meio de vídeo, 
representou o judaísmo e enfatizou a importância 
de se respeitar a diversidade; Sheikh Jihad Hassan 
Hammadeh, convidado à palavra pelo rabino e 
representando o islamismo, trouxe a importância 
sobre coerência entre o falar e o agir; Ocimar 
Carmelengo, representante das religiões afro-
brasileiras mencionou a paciência, imprescindível 
para se atingir a paz. Finalmente José Carlos De 
Lucca, representante do espiritismo, colocou a 
importância da conexão com as pessoas, mesmo as 
desconhecidas, como objeto transformador da paz 
(veja trechos das falas nas próximas páginas).

Após as mensagens dos líderes religiosos, foram premiadas empresas, pessoas e instituições que desenvolvem ações em 
prol da paz com o troféu Você e a Paz. Na categoria Empresa que Viabiliza, os homenageados foram Grupo Votorantim, 
Natura Cosméticos e Fundação Roberto Marinho. Na categoria Instituição que Realiza, foram homenageados o GRAAC 
(Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer) e o CVV (Centro de Valorização da Vida).

Na Categoria Personalidade Física que se Doa, os homenageados foram Milu Villela (representada por Eduardo Saron) 
pelo importante trabalho de voluntariado desenvolvido, e o Papa Francisco (representado por Dom Julio Endi Akamine) 
pelo seu importante papel como apóstolo da atualidade. A homenagem póstuma foi oferecida à Irmã Dulce e recebida 
pelo Cônego José Bizon.

Coroaram a festa, números 
musicais comandados pela 
cantora Fabiana Cozza e 
apresentação do Coral 
Luther King. Em sua fala, o 
presidente do Reencontro, 
Jonas Pinheiro, agradeceu 
pelo empenho de toda 
equipe de produção, 
equipe do auditório e 
aos vários voluntários do 
Reencontro, que participaram 
ativamente durante todo 
o dia, contribuindo para 
que o evento transcorresse 
tranquilamente.

A cantora Fabiana Cozza cantou, junto de todos os oradores e o público a canção Paz pela Paz, de Nando Cordel, composta 
especialmente para o movimento. Ao deixar o Ibirapuera naquela noite, todos levavam consigo uma alma leve e um 
coração cheio de paz, com a certeza de que a Paz começa em cada um de nós.Renato Delmanto - Grupo Votorantim

Nelson Aparecido Pego - CVV

Marcelo Santos - Natura Cosméticos

Eduardo Saron representa Milu Villela

Nelson Savioli - Fundação Roberto Marinho

Dom Julio representa o Papa Francisco

Marisa Milanezi - GRAACC

Cônego Bizon representa Irmã Dulce
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Mais uma vez o grupo do Reencontro deu um show. 
O trabalho em equipe de cada voluntário fez toda a 
diferença para o sucesso de mais este evento. Em 
cada uma das frentes de trabalho, o que se viu foi a 
união de esforços sem medida, com o propósito único 
de promover um evento perfeito. Parabéns a todos!

Com a palavra os  líderesUm time pela paz

“Fomos criados para a paz e não para a 
guerra e isso nos obriga a optar por praticá-
la e por políticas que evitem o conflito entre 
as pessoas e os grupos sociais. A paz é a 
reconciliação com o irmão, Jesus ensinou 
na oração do Pai Nosso a associar, a ligar 
o pedido de perdão a Deus ao perdão que 
nós oferecemos aos outros. Com essa dupla 
reconciliação, reconciliação com Deus, 
reconciliação com o irmão, o cristão pode 
se tornar artífice da paz e, portanto, ser 
obediente a Deus.

“É muito importante ter disponibilidade para ouvir, ouvir em casa, 
nos relacionamentos, no relacionamento com a família, com o 
namorado, a namorada, no trabalho, ter essa prontidão de escuta. 
A paz começa assim, a gente estando aberto para ouvir o outro. 
É importante também desenvolver o ‘olhar em profundidade’. 
Olhar o outro ser humano. A gente não conhece as pessoas, 
não conhecemos uma porção de coisa... pare um pouquinho e 
respire, observe, pense... Quem é essa pessoa que está diante 
de mim, que histórias fazem essa pessoa, por que ela age assim? 
A gente para para julgar e cria um espaço interno de olhar em 
profundidade. A paz começa assim, na convivência, no aprendizado 
da convivência e Gandhi falava: ‘nós devemos ser a paz’”.

Monja Heishin Gandra

“A paz é quando nós podemos estar unidos, quando nós, eu, 
você, ele, nos tornamos um só. Quando podemos derrubar as 
barreiras de separação. Aprendemos a nos relacionarmos de 
uma maneira construtiva, de uma maneira positiva, para isso 
precisamos ter a coragem de assumir responsabilidades pela 

nossa incapacidade de amar. Quando você se sente incomodado 
com a reação do outro, por maior que seja o defeito do outro, 
olhe para o grão de defeito em você que gerou perturbação. 
Eu saí para o mundo à procura de pessoas más, das pessoas 

erradas, das pessoas que me fizeram mal e eu não encontrei 
ninguém. Eu olhei para mim mesmo e eu encontrei a raiz de 

toda a dificuldade dentro de mim. Com isso estou dizendo 
que autorresponsabilidade é a pedra fundamental para 

estabelecermos a cultura da paz. É quando você pode olhar para 
dentro de si mesmo, encontrar suas imperfeições e querer estar 
acima delas é que você vai pouco a pouco se desfazendo delas 

e vai manifestando a perfeição divina.”

Sri Prem Baba (mensagem em vídeo) 

O que é necessário para a paz, para que 
haja a paz? Você! Sem você não haverá 
paz, você é imprescindível para a Paz. Além 
de você, o que é necessário para a paz? 
Eu. Sem envolvimento pessoal, não há paz, 
sem compromisso pessoal a paz é somente 
uma tarefa imposta aos outros e isso não 
é paz verdadeira. Para que haja a Paz é 
imprescindível Deus. Deus dá a paz, Ele é a 
fonte, a meta da paz. Ele mesmo é a nossa 
paz. Deus, você e eu... paz para todos.”

Dom Julio Endi Akamine

“Eu desejo que nós saibamos admirar a diversidade 
humana, que tenhamos a capacidade de respeitar 
a diferença, mais do que respeitar a diferença, que 
possamos ver nela uma oportunidade de aprendizado 
e de crescimento. Somente desta maneira poderemos 
garantir um mundo de paz”.

Rabino Michael Schlesinger (mensagem em vídeo)



“É exatamente no amor que nos abre 
o elenco das possibilidades para o 

dever, que nós vamos encontrar a paz. 
Porque quando o amor atinge a sua 

plenitude, a criatura logra a paz. Não 
lhe é importante receber a resposta, 

mas é indispensável expandir o 
sentimento, porque o amor é a única 

virtude que, quanto mais se divide, 
mais se multiplica. 

Dê a cada qual o direito de ser como é 
e, assim, exija-se o dever de 

ser cada dia melhor.

Vamos pazear, nos dar a mão e fazer 
a paz. A paz não tem caminho, dizia 

Gandhi, ela é o caminho, por onde nós 
desembrulhemos, de dentro para 

fora em cujo seio encontramos 
a plenitude, a felicidade.”

Divaldo Pereira Franco

“Nós acreditamos que a paz precisa de elementos 
muito importantes de algumas virtudes. Ela precisa 

muito da paciência, ela precisa muito da organização, 
ela precisa muito da nossa disciplina, ela precisa de 

muito trabalho, do empenho que cada um de nós 
precisa ter para promover a paz. Não fazer nada 

é criar o caos, é desorganizar, não ter a paciência, 
a tolerância necessária para conviver com aquele 
que não pensa da mesma forma do que eu, é o 

elemento contrário à paz.”

Ocimar Carmelengo

”Olhar as pessoas chamadas de invisíveis, 
que nós não notamos, pois tratamos apenas 
os nossos, mas todos são nossos. Olhe para 
o seu lado neste momento e cumprimente 
um estranho que você não conhece, passe 
a ser o seu amigo, converse. Essas pessoas 
constroem a paz”

José Carlos De Lucca

“Muitos pensam diferente, sentem 
diferente, buscam Deus ou encontram 
Deus de diversas maneiras. Neste leque 
de religiões há apenas uma certeza que 
temos para tudo: é que todos somos 
filhos de Deus. Que o diálogo sincero 
entre homens e mulheres de diversas 
religiões gere frutos de paz e justiça. 
Confio na sua oração”.

Papa Francisco (mensagem em vídeo)

“A paz não depende de uma pessoa só, 
depende de todas as pessoas, de todas as 
religiões e depende da contribuição de todas 
as pessoas. A paz começa com uma intenção. 
É necessário fazer coerência, intenção, 
palavras e atitudes. 
É necessário alterarmos nosso pensamento 
para que mude as nossas ações”.

Sheikh Jihad Hassan Hammadeh



Palestra - Lisa Rebouças - Francisco de Assis
Palestra - Miguel Bove - Insegurança
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes
Encerramento REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
Ativação Energética com Palestra  - Rosangela - Persintência tem limites?
Palestra - André Marouço - Paulo e Estevão
Palestra - Sergio Lucci - Como classificar o amor, sendo que Deus é Amor
Palestra - Andrea Bien - Musical
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes
REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 
Ativação Energética com Palestra  - Jair Cusin - Ano Novo - Renovação de atitudes
Palestra - Jonas - Tema livre
Palestra - Carmen Gomes - OBRIGADO - a palavra que pode mudar o mundo
Palestra - Valcapelli - Pronto para um NOVO ciclo
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes
Encerramento Espiritual Trabalho Infantil - PAPAI NOEL
Ativação Energética com Palestra  - Wagner Ideali - O terceiro milênio
TERAPIA DE CURA INTEGRAL  - Trazer uma garrafa de água mineral 
Encerramento Espiritual para VOLUNTÁRIOS

Calendário NOVEMBRO | 2016

DIA HORA ATIVIDADE

01/Ter

02/Qua
03/Qui

04/Sex

05/Sab

07/Seg

08/Ter

09/Qua

10/Qui

11/Sex

12/Sab

14/Seg
15/Ter
16/Qua

17/Qui

18/Sex

19/Sab

21/Seg

22/Ter

23/Qua

24/Qui

25/Sex

26/Sab

27/Dom

29/Ter

30/Qua

20h30

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

16h00

20h30

20h00

09h00
09h00
14h00

16h00

17h00

09h00
10h00

20h30

14h30

20h00

Palestra - Miguel Bove - Repressão
FERIADO - CASA FECHADA
Palestra - Miguel Bove - Culpa
Palestra - Carmen Gomes - A psicologia da oração
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - Gênese - 14ª aula (para voluntários)
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
Ativação Energética com Palestra - Rosangela - O passado passou?
Módulo II - 15ª aula 

Palestra - Andrea Bien - Musical
Módulo IV - 12ª aula
Módulo IV - 12ª aula
Palestra - Sergio Lucci - A importância da Lei da Causa e Efeito em nossa vida cotidiana
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 14ª aula (para voluntários)
Palestra - José Carlos De Lucca - Sabedoria do bem viver
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - Gênese - 15ª aula (para voluntários)
REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE 

Ativação Energética com Palestra  - Geisa Quental - Uma vida repleta de sucesso
CASA FECHADA
FERIADO - CASA FECHADA
Módulo IV - 13ª aula
Módulo IV - 13ª aula
Palestra - Julieta - Preces são pontes entre mundos
Módulo V - Curso Série Psicológica Joanna de Ângelis - 15ª aula (para voluntários)
Palestra - Américo Canhoto - A saúde na transição planetária
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

Módulo VI - Gênese - 16ª aula (para voluntários)
REECRIAR - Reencontro na Educação Espiritual da Criança, do Adolescente e dos Responsáveis
Ativação Energética com Palestra - Gislaine Carli - Livre sou
Módulo II - 16ª aula 

Palestra - Jair Cusin - O poder da amizade
Módulo IV - 14ª aula
Módulo IV - 14ª aula
Palestra - Sueli Fiuza - Conhece-te a tí mesmo
Módulo V - Curso Série psicológica Joanna de Ângelis - 16ª aula (para voluntários)
Palestra - André Marouço - Paulo e Estevão
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes

16º MEGAFEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO
BAZAR DE NATAL
TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS
TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES
Ativação Energética com Palestra - Humberto Pazian - A cura da alma
16º MEGAFEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO
TERAPIA DE CURA INTEGRAL  - Trazer uma garrafa de água mineral 

Palestra - Wagner Ideali - A cura pelo Espiritismo
Módulo IV - 15ª aula
Módulo IV - 15ª aula

DIA

DIA DIA

HORA

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES | 2016 INÍCIO DAS ATIVIDADES | 2017

ATIVIDADE

DEZEMBRO | 2016

01/Qui
01/Qui
02/Sex
03/Sab
03/Sab
06/Ter
08/Qui
08/Qui
09/Sex
10/Sab
10/Sab
13/Ter
15/Qui
15/Qui
16/Sex
17/Sab
17/Sab
18/Dom
19/Seg

12/Seg
15/Qui
17/Sab
17/Sab
19/Seg

16/Seg
17/Ter

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

Encerramento atendimento Desobsessão
Encerramento atendimento adultos
Encerramento atendimento crianças
Encerramento atendimento Ativação Energética
Encerramento espiritual adultos (somente para voluntários)

Abertura Espiritual dos trabalhos (Somente para Voluntários)
Início de atendimento ao público                  

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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JANEIRO | 2017

Início das atividades para voluntários - ABERTURA ESPIRITUAL
Palestra - Eliane Provasi - O poder da prece
Palestra - Lisa Rebouças - Não vim destruir a Lei - Jesus       
Palestra - Jair Cuin - Espíritos protetores
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes
Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Eu sou o caminho, a verdade e a vida - Jesus
Palestra - Miguel Bove - Dependência              
FERIADO - CASA FECHADA
Palestra - Sueli Fiuza - Casamento = Reencarnação
Palestra - Gislaine Carli - Vocabulário da vida
Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmen Gomes
Ativação Energética com Palestra - Rosangela - O mundo não muda para você ficar bem
TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 
Palestra - Wagner Ideali - Espiritismo como obra de redenção             

DIA HORA ATIVIDADE

16/Seg
17/Ter
19/Qui
19/Qui
20/Sex
21/Sab
24/Ter
25/Qua
26/Qui
26/Qui
27/Sex
28/Sab
29/Dom
31/Ter

19h30
20h30
15h00
20h30
20h00
17h00
20h30

15h00
20h30
20h00
17h00
10h00
20h30



No complexo capítulo das per-
turbações espirituais, cujas causas 
remontam a ações passadas, deve-
-se reflexionar demoradamente em 
torno dos fatores que lhes são pro-
piciatórias.

De natureza infantil o raciocínio, 
porquanto raramente se conhecem 
os reais motivos dos processos que 
enfermam as criaturas humanas, tão 
variados se apresentam no seu pro-
cesso de evolução.

O olvido de qualquer acontecimen-
to não anula os seus resultados, se-
jam saudáveis ou não.

Sempre existe um estreito rela-
cionamento psíquico e moral entre 
qualquer vítima e o seu correspon-
dente algoz.

Anular o fator desencadeante atra-

vés de novos atos é a forma ideal 
para conseguir-se a libertação. Tal 
não ocorrendo, torna-se inevitável o 
sofrimento defluente do mal pratica-
do aguardando retificação.

Nessa ocorrência, quando te sintas 
sob a pressão psíquica ou emocional 
de persistentes pensamentos per-
turbadores, conscientiza-te de que 
estás em processo obsessivo. Uma 
onda mental poderosa está invadin-
do o teu campo racional para impor-
-se.

Lentamente, mas com insistência, 
dá-se a invasão da tua casa mental, 
até o momento em que passes a ce-
der espaço para a indução maléfica.

Não te permitas deter na imagem 
que carrega essa manifestação, na 
informação de que se faz portadora. 

Raciocina com paciência e examina 
quais são as tuas ideias, a tua forma 
de ser e de pensar, e essa indução 
anômala que vem do exterior, tem o 
propósito de perturbar-te.

Evita fixar nos painéis mentais a 
mensagem infeliz, ilógica, doentia, 
voltando à polideia que te normaliza 
o campo do raciocínio. A monoideia 
tem sempre caráter de morbidez, de 
enfermidade.

Quando tiveres dificuldade de pen-
sar em imagens saudáveis e que 
proporcionam bem-estar, não duvi-
des, pois que estás sob ação malfa-
zeja.

Recorre de imediato à oração leni-
ficadora, passando a reter conteúdos 
bons e saudáveis, à leitura edifican-
te que invadirá a confusão mental, 

Joanna de Ângelis

Orientações Espirituais

Libertação
Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, 
na sessão mediúnica da noite de 22 de agosto de 2016, 
no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia.

instalando ideias novas. Passa à con-
versação edificante, mesmo que te 
exija esforços, pois que te facultará 
atrair espíritos generosos que traba-
lham pela harmonia da sociedade.

Não te arrimes na queixa nem em 
considerações pessimistas, muito 
menos em censuras ao teu próximo, 
que produz irritação e desânimo.

A insistência do perseguidor inter-
rompe-se caso não encontre guarida 
nem identidade de propósitos.

As obsessões são muito sutis no 
seu início, quando não irrompem em 
formas de surtos psicopatológicos.

Recusa, desse modo, as insinu-
ações do mal, especialmente nos 
hábitos que se tornam viciosos, com 
especialidade no tabaco, no álcool, 
nas drogas ilícitas, no prazer e exa-
gero da função sexual.

Há mais obsessões vigendo nas 
criaturas humanas do que se pensa. 
Transitórias, acidentais, pré-natais, 
de breve e de longo curso apresen-
tam-se os distúrbios espirituais que 
assolam na humanidade.

   *

Quando te sintas liberado da cons-
trição enfermiça de perturbações es-
pirituais, não te creias isento de so-
frê-las noutra futura oportunidade.

O Evangelho refere que o espíri-
to imundo abandona a casa onde 
se encontrava e vai, depois retorna 
(para examinar a hospedagem anti-
ga) e se a encontra suja (nas con-
dições anteriores) busca sete outros 
que passam a habitá-la com ele.

A imagem é perfeita, porque, nor-
malmente, o algoz convencido do 
mal que está fazendo afasta-se tem-
porariamente. Sente falta da parasi-
tose a que se acostumara e retorna. 
Se permanece a área mental sem 
defesas morais, logo a habita e abre 
espaço vibratório para outros espíri-
tos do mesmo calibre que passam a 
conviver em grupo.

Trata-se de recidiva, e todo fenô-
meno dessa natureza é pior do que 
da vez primeira.

O organismo estando com as ma-
trizes vibratórias sem resistências 
morais são violentamente assalta-
das e vencidas.

O indivíduo reencarnado possui os 
fulcros que favorecem a plugagem 
com os desencarnados, o que facul-
ta a perfeita identificação das sen-
sações.

Enfermidades de etiologia compli-
cada ou de difícil identificação estão 
no espírito a refletir por somatiza-

ção e obsessão no organismo físico, 
emocional e mental.

Cuida do pensamento, essa pode-
rosa antena de atração e repulsão do 
ser humano.

Cultiva pensamentos otimistas, 
vivifica-os, delineia-os e tenta expe-
rienciá-los.

Tudo começa na mente.

O espírito aspira, deseja, compraz-
-se e irradia-se, a mente dá-lhe for-
ma, as células condensam-no.

Superada uma indução obsessora, 
aproveita as bênçãos da saúde men-
tal para vivenciares a alegria, a dis-
posição para o bem.

Reserva-te momentos para teu 
gáudio, tua alegria, pensando e re-
fletindo a sós, e encerrando esses 
sublimes solilóquios com uma ora-
ção a Deus.

   *

Sempre que atendia as multidões 
famélicas de pão, de paz, de saúde 
e de amor, Jesus buscava a solidão 
para não se afastar da união com 
Deus, entregando-se-lhe em dulcifi-
cadora oração. 

Foge para o teu deserto interior e 
entrega-te, por tua vez a Jesus, a fim 

de que Ele te conduza a Deus.  

Orientações Espirituais
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Reencontro nos 460 anos da Mooca
As comemorações em torno dos 460 anos da Mooca contaram 
com a participação do Reencontro. A iniciativa, a 3ª Mega-ação 
Social, foi realizada na sede da subprefeitura do bairro no dia 
27 de agosto. O Reencontro contou com duas barracas – lanche 
de pernil e calabresa e espeto de frutas de chocolate. A casa 
agradece à subprefeitura pela oportunidade.  

Tarde com chá
No dia 27 de setembro foi realizada mais uma edição do Chá com Bingo. Os participantes puderam de deliciar com 
vários tipos de chá, salgados, doces e se divertiram com o tradicional bingo.  

Campanha do lenço para pacientes 
oncológicas
A campanha de arrecadação de lenços destinados ao 
banco de lenços Flávia Flores, que atende a pacientes 
em tratamento oncológico como parte do projeto 
Quimioterapia e Beleza, foi um sucesso! Foram 
arrecadados 417 lenços. O Reencontro agradece a todos 
que doaram a esta importante iniciativa.  

Divaldo no Reencontro 
O dia 15 de outubro foi especial para o Reencontro. O mestre Divaldo 
Franco fez uma visita especial à casa na véspera do 2º Movimento 
Você e a Paz em São Paulo. Foi um encontro memorável, em que 
Divaldo falou sobre como surgiu a ideia de criar o movimento. Após 
visitar vários presídios e conversar com detentos, Divaldo chegou à 
conclusão de que o ser humano não é mau em essência, só precisa 
de paz e a ausência dela é a grande doença do mundo. Foi aí que 
surgiu a ideia de propagar a paz. A primeira oportunidade ocorreu 
de forma improvisada num pequeno bar na periferia de Salvador. O 
sucesso foi grande e virou o embrião para tornar algo maior que se 

tornaria um evento de proporções mundiais. Divaldo Franco  também reforçou a importância da paz e do movimento, que 
existe há 19 anos. A mensagem de sua apresentação foi focada no amor ao próximo, de olhar as pessoas como irmãos, 
sem diferenças. O presidente do Reencontro, Jonas Pinheiro, também falou aos presentes sobre a ideia de montar eventos 
menores no decorrer do ano com o mesmo propósito. Esses eventos seriam realizados em bairros e terminariam com 
o evento maior com a presença de Divaldo. Na ocasião, Odilon Wagner detalhou o roteiro de apresentações do evento 
(premiações a personalidades, instituições e empresas), participação de líderes religiosos e apresentações musicais, 
enfatizando sobre o espaço e dimensões do auditório, bem como a estrutura traçada para a logística do evento.

O encontro contou com presenças de Julia Nezu - presidente da USE/SP, Luiz Saegusa - Editora Intelitera, José Carlos De 
Lucca - Grupo Espírita Esperança, Carlos Eduardo Hashish - Sabesp, Sandra Patrocinio - Mega Livros, Odilon Wagner - Grupo 
Socorrista de Castelã, Ocimar Carnelengo - Espaço Evolução, Octavio Florisbal - Instituto Helena Florisbal e Walter Carillo 
representando o São Cristóvão Saúde. 
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Festa das Crianças 
Dia das Crianças é uma data especial no calendário. E, por isso, não poderia ficar de fora de comemorações. Assim, no 
dia 22 de outubro, o Reencontro realizou uma grande festa para as crianças que participam dos trabalhos da casa. Muita 
brincadeira, diversão e guloseimas agitaram a garotada. Confira as fotos.  

Fotos: Marisa Pereirinha



Assistindo ao maravilhoso evento “2º Movimento 
Você e a Paz”, lá no Parque Ibirapuera, na bela tarde de 
domingo de 16/10, sentado na grama, fiquei pensando 
sobre o tema daquela tarde. O evento “Você e a Paz” foi 
idealizado pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco há 
mais de uma década e ele tem levado essa mensagem 
da PAZ para todos os cantos do nosso planeta. Esse 
último, em São Paulo, foi promovido pela instituição 
Reencontro, que nós fazemos parte com muita alegria.

Por que falar tanto em paz? Será que ainda 
precisamos ficar ouvindo sobre esse tema? Será que 
já não está suficientemente inserido na nossa psiquê 
esse tema que sacode a humanidade há séculos? Como 
o Espiritismo pode ajudar a entender o porquê dessa 
necessidade profunda de cultivarmos a verdadeira PAZ?

Quando Jesus nos propõe: “A minha paz eu vos dou, 
a minha a paz eu vos deixo”, para muitos parece algo 
bucólico, até mesmo de caráter contemplativo, praticar 
esse exercício de paz. Mas o Espiritismo nos apresenta 
sempre a necessidade de renovação íntima, mudanças 
de dentro para fora, o que mostra claramente 
conflitos que se exteriorizam, sem dúvida, para 

essas tão necessárias mudanças de comportamento. 
Revoltas sobre os acontecimentos nos tiram a paz, 
mas precisamos exercitar a paciência e entender a 
necessidade real dessa mudança interior com o objetivo 
de paz interior e exterior.

Num ato contínuo, nós exigimos do outro o exercício 
da paz, sempre vendo os conflitos alheios, mas nunca 
aceitamos que nós, acima de qualquer coisa, precisamos 
buscar a paz interior. O nosso querido Mestre Jesus nos 
ensinou: “Buscai primeiramente o Reino de Deus e o 
resto virá por acréscimo”.

A paz exterior quase sempre é apenas uma máscara 
que colocamos para cobrir os conflitos que não queremos 
enfrentar e procuramos sufocá-los dentro de nós. 
Joanna de Ângelis já nos ensina há muito tempo sobre 
as máscaras de persona que todos nós carregamos, mas 
ela nos convida sabiamente a mudanças profundas na 
forma de encarar a vida, nos relacionamentos com 
as pessoas, com a busca da serenidade por meio da 
luta íntima que não é exaltada aos quatros cantos, 
mas obtida através do reconhecimento de nossas 
fraquezas. Reconhecer nossas fraquezas, dificuldades 

Paz hoje e sempre
Deixo-vos a paz; a minha paz vos dou. Não vo-la dou como o mundo a dá. 
Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar.
João, 14

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 

Reencontro

Texto inspirado mediunicamente

e desequilíbrios já é um primeiro passo para seguir 

adiante nessa luta incessante e fundamental para a paz 

interior plena e profunda.

Existe muita preocupação com a paz mundial, com os 

conflitos alheios, e isso é muito louvável e necessário, 

mas se cada um de nós procurasse desenvolver 

a humildade, destruir passo a passo a vaidade, 

prepotência e orgulho, estaremos contribuindo e muito 

com a paz mundial, porque guerra nada mais é que 

orgulho ferido, vaidade “à flor da pele” e muita falta 

de consideração com as pessoas. O ódio vai aparecer 

quando a minha opinião, minhas vontades e interesses 

não forem aceitos, gerando desequilíbrios profundos. 

Se eu tenho poder, então é mais fácil resolver esse 

conflito através de guerras. Guerra em todos os níveis, 

desde a guerra no lar até a movimentação de nações.

O Espiritismo é claro quando fala em reforma íntima, 

muito criterioso e sério quando nos ensina sobre a 

problemática da obsessão e, acima de tudo, profundo 

quando propaga o Amor Maior exemplificado e 

ensinado pelo Mestres dos Mestres, Jesus. Os aspectos 

acima, se não forem levados a sério, não nos permitem 

desenvolver a paz dentro de nós e, portanto, fica muito 

difícil exigir e falar em paz para as outras pessoas.

Precisamos viver Jesus, exercitando o perdão com 

trabalho constante, estudando sempre e, acima de 

tudo, amando muito.

Antes um ateu de bom coração e em busca de paz, do 

que religiosos que querem impor as suas convicções e 

suas vontades à força, já nos dizia nosso querido Chico 

Xavier.

As apresentações lá no evento “2º Movimento Você 

e a Paz” estavam terminando, com algumas estrelas 

aparecendo, e eu fui embora para casa com os olhos 

cheios de lágrimas, feliz e pensando: meu Deus quando 

eu vou ter o Seu Reino dentro do meu coração? Quando 

eu vou conseguir desenvolver a paz dentro de mim...

Idealizando



Horários ATENDIMENTO E CURSOS

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

20h00 às 21h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

14h30 às 15h30

14h30 às 15h30

14h30 às 16h30 

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

14h30 às 16h00

14h30 às 16h00

15h00 às 16h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

início às 20H00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

11h00 às 12h00

início às 17h00

início às 10h00

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

DSB - Atendimento de Desobsessão 

Tratamento 

Passe Livre  

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra  

Triagem 

Passe Livre

Curso 

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

Tratamento 

Passe Livre  

Palestra 

Tratamento 

Passe Livre

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra

Passe Livre 

Curso

Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações

Triagem Crianças 

Tratamento Crianças

Passe Livre 

REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)

NOITE

NOITE

TARDE

NOITE

TARDE

NOITE

NOITE

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

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

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

Vocêparticipa
O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

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

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp


