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A paz em um só coro
3ª edição do Movimento Você e a Paz em São Paulo
reúne 10 mil pessoas no Ibirapuera
Idealizando

Aconteceu

A cura pelo Espiritismo

Divaldo no Reencontro

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.
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Nestes dias agitados, corridos, de compromissos mil,
em que não vemos o tempo passar. Dias de múltiplas
tarefas, sendo executadas ao mesmo tempo, sem
nos darmos conta do que conseguimos conquistar.
Presos ao relógio, ao calendário, ao dicionário e
ao vocabulário, esquecemos de arriscar, de sentir,
saborear. Algo tão maravilhoso como um simples
café da manhã se tornou algo cotidiano e passageiro,
sem a devida importância que este momento requer.

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

2ª Tesoureira: Julce Maria S. Madureira
Secretária: Sueli Aparecida Trujillo
2ª Secretária: Abigail Montanaro G. Dadde

Gratidão

Os Novos Obreiros do Senhor (Labor em Equipe)

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.

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

Editorial

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

De minha parte tenho muito a agradecer, além da
vida, e das conquistas diárias. Agradecer a família
querida que sempre me apoia em todos os sentidos
e momentos, ou mesmo quando me alertam nas
curvas do caminho.
Gratidão ao trabalho espiritual na família constituída
no REENCONTRO, centenas de voluntários, milhares
de frequentadores e amigos.

A celebração de um novo dia, um novo presente.
Vamos nos deixando levar pela vida sem perceber
a vida que levamos. Nesta correria do dia a dia, das
conquistas terrenas, a vida perde sentido, torna-se
banal, não paramos mais para saborear justamente
o mais importante, A VIDA.

Reconhecimento da Bondade Divina, ao permitir
a reunião deste grupo de espíritos, e neste ano
sendo avalizados e chancelados pelo nosso querido
Francisco de Assis, da mãezinha Joanna de Ângelis,
Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros mentores
espirituais que se juntam, ampliam e fortalecem
nosso trabalho.

Ver com os olhos de Deus eu mesmo, a tudo e a todos,
desacelerar. Impregnar-se de bons pensamentos,
boas palavras, atos e ações. Dar mais tempo para se
conectar com Deus e a natureza.

Compromisso de no próximo ano podermos fazer
mais e melhor, ampliando nossas atividades e
estendermos ainda mais os braços aos necessitados
e famintos de pão e de amor, que somos todos nós.

Amar ao próximo com a si mesmo, fazer aos outros
aquilo que gostaríamos que nos fizessem. E, assim,
como um passe de mágica, já chegamos no final do
ano. Então, este é o momento de reflexionarmos,
fazermos um balanço, e agradecer, reconhecer,
louvar.

Abraços fraternos.
Fiquem na Paz de Jesus.

Jonas Pinheiro
Presidente do Reencontro

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br
facebook.com/reencontro.sp
3

Notas
Nos dias 25 e 26 de novembro (sábado e domingo) acontecerá mais uma edição do
Megafeirão do Livro no Reencontro. Serão mais de 1000 títulos e lançamentos com 30%
de desconto. O pagamento é facilitado em até 3 vezes no cartão. É a sua oportunidade
de adquirir títulos com preços especiais.
Aproveite!

17º Megafeirão do Livro Espírita e Espiritualista
Sábado (25), das 9h às 18h, e domingo (26), das 9h às 14h.

Bazar de Natal
No dia 9 de dezembro, das 9h às 17h, o
Reencontro promoverá o Bazar de Natal,
com produtos especialmente confeccionados
durante o ano todo pela equipe do grupo Amor
e Boa Vontade. Aproveite a oportunidade para
comprar presentes e lembranças de Natal
feitas com muito carinho.

Educação em

TEMPO INTEGRAL
Jardim 2 ao 5º ano

Concurso de

BOLSA DE ESTUDOS
6º ano e 1a série Médio

Papai Noel no Reencontro
Encerramento e Abertura
espiritual dos voluntários
No dia 18 de dezembro, às 20h, ocorrerá a
cerimônia de encerramento espiritual dos
voluntários, e no dia 15 de janeiro de 2018,
às 20h, a abertura espiritual dos trabalhos de
2018 para os voluntários.
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Também no dia 9 de dezembro, às 9h, o trabalho infantil
contará com a visita especial do Papai Noel para fazer
a alegria da garotada com entrega de guloseimas. As
crianças podem também escrever suas cartinhas que serão
recebidas pelo bom velhinho. Não deixe de trazer seu filho
e registrar com uma foto esse encontro.

Infantil Fundamental Médio
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Fotos: Marisa Pereirinha | Drone: Perfect View

Capa
a paz, envolvendo o público
para o inicio do evento. Após, o
presidente do Reencontro, Jonas
Pinheiro, convidou a todos a
celebrar a paz, independente de
valores. Em seguida, a Orquestra
Bachiana Filarmônica SESI de
SP, sob a regência dos maestros
Roberto Minczuk e João Carlos
Martins, em um encontro inédito
e histórico no palco, emocionou
o público presente.
João Carlos Martins e Roberto Minczuk

Premiação - O momento seguinte foi a entrega do Troféu Você e a Paz às iniciativas, pessoas e empresas que trabalham
em prol desse sentimento. Dividido em três categorias, o troféu foi entregue a oito ações ou pessoas.
Na categoria Personalidade Física que se Doa foi premiado o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, e o Padre Rosalvino,
da obra social Dom Bosco de Amparo às Crianças e Adolescentes, localizada em Itaquera. Também foi premiado o
presidente no Instituto Heróis do Bem, Rogério Ferroni, pelo trabalho realizado junto a crianças hospitalizadas.

Um só sentimento

Em Instituição que Realiza, foi premiada a Fraternidade Sem Fronteiras, de amparo e solidariedade às comunidades pobres
de países da África, o Instituto Passe de Mágica, da ex-atleta Magic Paula, que tem como foco o esporte educacional em
comunidades de alta vulnerabilidade social e o Hospital Santa Marcelina, dedicado ao amparo hospitalar aos desvalidos
da periferia de SP.
Roger Hayas

Reencontro realiza 3º Movimento Você e a Paz em SP com a união de autoridades,
representantes de religiões e filosofias e público aproximado de 10 mil pessoas.
Independente de religião ou posicionamento político, o que se viu foi um único
coro, uma só voz. A voz da paz

O

Reencontro promoveu, no dia 8 de outubro, na
plateia externa do Auditório Ibirapuera Oscar
Niemeyer, no Parque Ibirapuera, a 3ª edição do
Movimento Você e a Paz em São Paulo, com a presença de
aproximadamente 10 mil pessoas.

Já na categoria Empresa que Viabiliza, o prêmio foi destinado à Química Amparo, fabricante dos produtos YPÊ, pelas
ações e obras assistenciais que realiza, a Escola Santa Marina e a Plataforma Sinergia, que desenvolveu uma técnica de
reaproveitamento de alimentos (veja box na página 13).

João Dória Jr.

Padre Rosalvino

Rogério Ferroni

Fraternidade Sem Fronteiras

Hospital Santa Marcelina

O evento foi uma verdadeira celebração da paz, com a
manifestação de vários representantes de setores da
sociedade civil sobre suas visões em torno do sentimento
de paz. A apresentação do evento ficou por conta da
jornalista e apresentadora da BandNews Jacqueline
Dalabona, com direção do ator e diretor Odilon Wagner.
Logo na abertura, o cantor, compositor e instrumentista
Nando Cordel, cantou diversas músicas de sua autoria sobre
Jacqueline Dalabona
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Instituto Passe de Mágina

Ypê Química Amparo

Escola Santa Marina

Plataforma Sinergia
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Um só sentimento

“Devemos cultivar a paz no microcosmo da Constelação Familiar que nos
cerca agradecendo-lhes por ‘absolutamente tudo”.
Religiões e filosofias – Após a entrega dos troféus, foi a
vez dos representantes das religiões e filosofias falarem
sobre a paz sob a ótica de suas crenças e valores.
O primeiro a falar foi o mestre espiritual e líder
humanitário Sri Prem Baba, que destacou a importância
da união. “Temos tudo para nos unirmos, respiramos o
mesmo ar, caminhamos sobre os mesmos caminhos sobre
a superfície da Terra e bebemos da mesma água. Apesar
disso, vamos buscar detalhes para fomentar e alimentar
a desunião, o sectarismo e a discórdia. A paz passa pela
União enquanto que a intolerância nos impede da União.
Devemos aprender a construir a harmonia, erradicando
a violência e a agressividade. Para tanto basta despertar
o AMOR. O amor para ser despertado requer uma atitude
simples. Mesmo diante da turbulência global, devemos
cultivar a paz no microcosmo da Constelação Familiar
que nos cerca (pai, mãe, irmãos, avós, tios, primos)
agradecendo-lhes por ‘absolutamente tudo’”.

“Se todos
querem paz,
então por que
não temos paz?
Qual o caminho
da paz?”

O representante da Igreja Católica, Cônego
José Bizon, da Arquidiocese de SP, diretor
da Casa da Reconciliação, falou em seguida.
Ele citou Mateus 5:9. “Bem-aventurados os
pacificadores, porque eles serão chamados
filhos de Deus”, afirmando, em seguida, que
é possível a união e a vivência pacífica entre
as diversas formas do pensamento religioso
e das atividades humanas, bastando observar
a diversidade da formação do povo brasileiro.
“A intolerância não é choque de opinião, mas
sim é um choque de ignorância”. Ele repetiu
a Oração de São Francisco terminando com o
pensamento de Nelson Mandela, Prêmio Nobel
da Paz de 1993: “Ninguém nasce odiando outra
pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou
ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas
precisam aprender, e se podem aprender a
odiar, elas podem ser ensinadas a amar”.

“A intolerância não é choque
de opinião, mas sim é um
choque de ignorância”.
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Depois da bela apresentação do Cônego Bizon, o Sheikh
Jihad Hassan Hammadeh, Presidente do Conselho de
Ética da União Nacional das Entidades Islâmicas e vicepresidente da União Nacional das Entidades Islâmicas
(UNI) fez uma saudação Salaam Aleikum – Que a Paz
esteja sobre vós – expressão de cumprimento entre os
Muçulmanos. “Se todos querem paz, então por que não
temos paz? Qual o caminho da paz? Os maus têm um
produto ruim (a maldade), enquanto a maioria de nós tem
um bom produto (o bem). Então por que o mal prevalece?
Apesar de o produto ser bom (o bem), a propaganda que
fazemos é sofrível. Nós não praticamos a paz, optando
pela vivência individualista. O mundo de paz que todos
anelamos exige que não mais sejamos seguidores, mas
sim líderes na propagação da paz, mediante a vivência
e o comportamental pessoal afastando-nos dos conflitos
da beligerância, da injustiça e da intolerância. A religião
da paz é dar de comer aos famintos e falar de paz para
as pessoas. Duas regras simples que todos podemos
praticar, independente do credo religioso, fazendo esse
compromisso com Deus: alimentar os necessitados e
ensinar o caminho da paz”.
Os evangélicos foram representados pelo Pastor Davi
Seiberth Arantes, da Igreja Metodista Wesleyana. “A paz
é muito mais do que um conceito filosófico. É necessário
mudar profundamente o comportamento individual de que
a paz é atribuição dos poderosos tornando-nos impotentes
para alterar a situação de conflito que permeia toda a

sociedade. Não podemos resolver o problema global, mas
temos o dever de mudar nossos comportamentos, pois a
qualidade da sociedade é o resultado direto das somas
das qualidades individuais dos cidadãos que a compõem.
‘Não sede conformados com este mundo, mas sede
transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável, e
perfeita vontade de Deus’ (Romanos 12:2)”, disse.

“A paz é muito mais do que um
conceito filosófico.”
9
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“Todos nós, independente do rótulo religioso, somos filhos de Deus e
essa condição deve ser o caminho a nos conduzir a uma vivência mais
harmônica e pacífica, respeitando as diversidades e acabando com a
intolerância e o ódio sectário”.
O último dos representantes religiosos a falar foi o juiz de Direito, autor e divulgador espírita, José Carlos de Lucca, que
destacou que há muito mais semelhanças do que diferenças entre as diversas denominações religiosas. “Todos nós,
independente do rótulo religioso, somos filhos de Deus e essa condição deve ser o caminho a nos conduzir a uma vivência
mais harmônica e pacífica, respeitando as diversidades e acabando com a intolerância e o ódio sectário”. Ele narrou um
diálogo entre o teólogo Leonardo Boff e Dalai Lama. “Santidade – pergunta o teólogo, qual é a melhor religião? A melhor
religião é a que mais te aproxima de Deus, do Infinito. É aquela que te faz melhor – respondeu o líder religioso Budista. – O
que me faz melhor? – continuou o teólogo brasileiro. – Aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível,
mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais responsável e mais ético. A religião que conseguir fazer isso
de ti é a melhor religião. - completou o Dalai Lama. Equivocadamente, muitos consideram que para ser bom basta não
praticar o mau, quando na realidade é preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por
todo o mal que tiver tido como origem o bem que se tenha deixado de fazer”.

O ponto alto do evento, a palestra com o mestre Divaldo Franco, envolveu a todos num clima de serenidade e paz (veja
os principais trechos na página 12).
O evento foi encerrado com uma apresentação conduzida pelo músico Nando Cordel, autor da música Paz pela Paz,
composta especialmente para o Movimento Você e a Paz.
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Divaldo Franco

Um só sentimento

Nascemos na Terra para
sermos felizes

A paz é tão importante que no dicionário Aurélio deixou de ser substantivo, agora é verbo, verbo pazear, vamos pazear,
vamos fazer a paz, vamos estender a mão amiga e apanhar as garrafas que estão gerando dificuldade no trânsito. Vamos
pazear sorrindo mais, evitando tornarmos adversários, embora haja adversários nossos, vamos pazear compreendendo
que a felicidade de cada um de nós depende da felicidade do grupo. Não há na Terra ninguém tão autossuficiente que
não necessite de outrem.
Jesus disse: “Eu vos deixo a minha paz, não a dou conforme o mundo a dá, mas eu a dou como somente eu a posso dar; a
paz da consciência reta, do caráter inabalado e das ações nobres. Eu vos proponho a paz, lhes desejo paz, que leveis para
casa a sensação de paz que vos dará com certeza a saúde integral e fará de vós criaturas eleitas para o reino dos céus,
que começa na Terra na hora que abraçamos a paz”.
Com apoio de Margareth Ramos e Neide Gil.

Projeto contra a fome
No dia do evento, o prefeito de São Paulo, João Dória Junior, promulgou a Lei Municipal 16.704 que institui e estabelece diretrizes para a
Política Municipal de Erradicação da Fome e de Promoção da Função
Social dos Alimentos. Essa lei tem como objetivo eliminar o desperdício de alimentos bons na cidade de São Paulo, disponibilizando-os
para a erradicação da fome.
“O perdão é um dos fatores essenciais para que a nossa vida
seja saudável e, por essa razão, o perdão saiu das páginas
da Teologia para se transformar numa psicoterapia. Que
a misericórdia, o amor, estabeleça-se em nosso mundo
íntimo, e a caridade, como sendo uma flor de lótus, adorne
a nossa vida de paz, é indispensável, que compreendamos
a postura do nosso próximo.
Nós, que estamos fazendo o maior esforço para nos
tornarmos hoje melhores do que ontem e amanhã
melhores do que hoje, como recomendam as diretrizes
da ciência, da filosofia, da ética moral espírita religiosa, é
necessário que compreendamos que a nossa vida na Terra
tem uma finalidade psicológica: realizar o desenvolvimento
intelectomoral e não apenas gozar, desfrutar, porque
a própria vulnerabilidade do corpo não nos dá uma
segurança para pensar exclusivamente no prazer, naquilo
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que equivocadamente denominamos felicidade. Prazer é
a sensação de gozo, é a manifestação sensorial do nosso
organismo. Felicidade é a harmonia, a paz que podemos
exalar e conseguir memorizar a vida, a natureza, neste
notável poema que é o nascer e o deitar do dia cantando
as glórias e a grandeza de Deus.
Nascemos na Terra para sermos felizes, e a felicidade vai
depender do nosso esforço, de uma consciência reta, de um
caráter correto e de atos dignificantes. Dir-se-á que é um
empreendimento muito difícil, porque vivemos em uma
cultura competitiva, sexista, individualista, consumista.
Não podemos esquecer que a grande crise que hoje se
abate sobre nós é uma crise não de natureza real, é uma
crise individual que se expande, que contamina a família,
o grupo social, a humanidade e na hora que modificarmonos, modificaremos o mundo.

O texto da lei destaca que a função social dos alimentos é cumprida
quando os processos de produção, beneficiamento, transporte, distribuição, armazenamento, comercialização, exportação, importação ou transformação industrial tenham como resultado o consumo
humano de forma justa e solidária.
Nesse sentido, a Plataforma Sinergia desenvolveu um método de processamento de alimentos bons,
dentro do prazo de validade, que dá origem à Farinata, um granulado, que pode ser a base para a
fabricação de barra de cereais, pães, biscoitos, dentre outros produtos. As tecnologias e processos
utilizados na produção da Farinata são aqueles usualmente aplicados nas indústrias alimentícias e
farmacêuticas. Os lotes são testados e comprovados em relação à composição nutricional, isenção de
microorganismos, bactérias e toxinas.
A Farinata é a primeira e única patente de beneficiamento de todos os tipos de alimentos do mundo dedicados ao combate à fome. O processamento preserva o paladar e a segurança, atendendo às exigências que regulam a indústria de
alimentos no Brasil.
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Bastidores

Calendário
DIA
01/Qua

HORA

NOVEMBRO | 2017
ATIVIDADE

14h30

Módulo VI - 14ª aula

02/Qui

FERIADO - CASA FECHADA

03/Sex

CASA FECHADA

04/Sab

CASA FECHADA

06/Seg

20h00

Módulo II - 14ª aula

07/Ter

20h30

Palestra - Lucimara Gallicia - autoperdão e autoamor

08/Qua

14h30

Módulo VI - 15ª aula

20h00

Módulo IV - 14ª aula

15h00

Palestra - Julieta - As chaves que abrem a porta do bem viver

20h30

Palestra - André Marouço - O propósito da vida

20h00

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

20h00

Módulo VI - Gênese - 12ª aula

11h00

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

17h00

Ativação Energética com Palestra - Sergio Lucci - O Mestre nos ensinou a nos valorizarmos

13/Seg

20h00

Módulo II - 15ª aula

14/Ter

20h30

Palestra - Rodrigo Mellone - O poder da ação

09/Qui
10/Sex
11/Sab

15/Qua
16/Qui
17/Sex
18/Sab

FERIADO - CASA FECHADA
15h00

Palestra - Lisa Rebouças - A conquista de sí mesmo

20h30

Palestra - Migue Bovel - Tempo certo

20h00

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

20h00

Módulo VI - Gênese - 13ª aula

11h00

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

17h00

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - A cura pelo espiritismo
FERIADO - CASA FECHADA

20/Seg
21/Ter

20h30

Palestra - Jair Cusin - O poder da amizade

22/Qua

14h30

Módulo VI - 16ª aula

20h00

Módulo IV - 15ª aula

15h00

Palestra - Cassio Branco Araújo - A volta - A história de uma reencarnação

20h30

Palestra - Valcapelli - Onde está o seu poder

20h00

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

20h00

Módulo VI - Gênese - 14ª aula

09h00

17º MEGAFEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO

14h00

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

16h00

ENCONTRO MENSAL DOS COORDENADORES - TRAZER RELAÇÃO VOLUNTÁRIOS DO SEU DIA

17h00

Ativação Energética com Palestra - Alexandre Caldini - A morte na visão do espiritismo

26/Dom

09h00

17º MEGAFEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO

26/Dom

10h00

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

27/Seg

20h00

Módulo II - 16ª aula

28/Ter

20h30

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

29/Qua

20h00

Módulo IV - 16ª aula

30/Qui

15h00

Palestra - Sueli Fiuza - A reforma íntima

20h30

Palestra - Gislaine Carli - Colcha de retalhos

23/Qui
24/Sex
25/Sab

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

DEZEMBRO | 2017

DIA

HORA

ATIVIDADE

01/Sex

20h00

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

20h00

Módulo VI - Gênese - 15ª aula

11h00

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

11h00

PICNIC - Parque Sabesp Mooca (voluntários, alunos e familiares)

17h00

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Todo encontro é oportunidade

05/Ter

20h30

Palestra - Lucimara Gallicia - Desprenda-se de tudo o que não serve mais em sua vida

07/Qui

15h00

Palestra - Sergio Lucci - As orações, a energia dos pensamentos e a saúde

20h30

Palestra - André Marouço - O que são os vícios

20h00

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

20h00

Módulo VI - Gênese - 16ª aula

09h00

BAZAR DE NATAL

09h00

VISITA PAPAI NOEL

02/Sab

08/Sex
09/Sab

11h00

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

11h00

REENCONTRO COM A ESPIRITUALIDADE

17h00

Ativação Energética com Palestra - José Carlos De Lucca - O jardim da minha vida

12/Ter

20h30

Palestra - Jonas Pinheiro - Tema Livre

14/Qui

15h00

Palestra - Carmen Gomes - O uso da palavra

20h30

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

16/Sab

17h00

Ativação Energética com Palestra - Cassio Branco Araújo - Ser feliz... É possível

17/Dom

10h00

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

18/Seg

20h00

TRATAMENTO E ENCERRAMENTO ESPIRITUAL PARA VOLUNTÁRIOS

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2017
11/Seg Encerramento Atendimento Desobsessão
14/Qui

Encerramento Atendimento Adultos

REINÍCIO DAS ATIVIDADES 2018
15/Seg Abertura Espiritual (Somente para voluntários)
16/Ter

Início de Atendimento ao Público

16/Sab Encerramento Atendimento Crianças
16/Sab Encerramento Atendimento Ativação Energética
18/Seg Encerramento Espiritual (Somente para voluntários)

JANEIRO | 2018
DIA

HORA

ATIVIDADE

15/Seg

20h00

ABERTURA ESPIRITUAL PARA VOLUNTÁRIOS

16/Ter

20h30

Palestra - Eliane Provasi - Renovando energias

18/Qui

15h00

Palestra - Lisa Rebouças - Meu reino não é deste mundo

20h30

Palestra - Miguel Bove - Ser feliz

19/Sex

20h00

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

20/Sab

17h00

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Pensa no bem, fala no bem

23/Ter

20h30

Palestra - Gislaini Carli - Previsão para 2018!!! O que será de hoje?
CASA FECHADA - FERIADO

25/Qui
26/Sex

20h00

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

27/Sab

17h00

Ativação Energética com Palestra - Sergio Lucci - Por que existem os conflitos familiares?

28/Dom

10h00

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

30/Ter

20h30

Palestra - Jair Cusin - A conquista da serenidade
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Joanna de Ângelis
Todavia, dominados pela avidez da
posse, que não morrera de todo em
nosso espírito, avançamos, tresloucados, pelos sítios em que nos encontrávamos, armando a máquina da
destruição em nome da crença.

Joanna de Ângelis

Recebemos lições invulgares de paciência e humildade dos verdadeiros
heróis da renúncia.

Os Novos Obreiros do Senhor (Labor em Equipe)
Texto do Livro - Após a Tempestade - Divaldo Franco pelo Espírito Joanna de Ângelis

F

ormamos uma grande família, na
sublime família universal, uma
equipe de espíritos afins. Vinculados uns aos outros desde o instante
divino em que fomos gerados pelo
Excelso Pai, vimos jornadeando a penosos contributos de sofrimentos, em
cujas experiências, a pouco e pouco,
colocamos os pilotis de segurança
para mais expressivas construções...
Errando, repetimos a tarefa, tantas
vezes quantas se nos façam imprescindíveis para a fixação das lições
superiores no recôndito do espírito
necessitado. Calcetas, hemos enveredado por ínvios caminhos de onde
retomamos amarfanhados, trôpegos,
face aos cardos e calhaus que tivemos de experimentar sob os pés andarilhos.
Ambiciosos, desertamos das diretrizes seguras da renúncia e da humildade para mergulharmos em fundos
fossos, onde nos detivemos tempo
sem conto, até que soassem os impositivos restauradores, concedendo-nos oportunidade de reaprender e
reencetar serviços interrompidos.
De instintos aguçados, preferimos,
espontaneamente, as faixas animalizantes em que nos comprazíamos, no
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primitivismo, aos painéis coloridos e
leves das Esferas Mais Altas. Por esses e outros vigorosos motivos, temos avançado lentamente, enquanto
outros companheiros, intimoratos, se
ergueram do caos e conseguiram ultrapassar os limites, em que, por enquanto, ainda nos detemos.
Soa-nos, porém, a hora libertadora e
o instante é azado. Luz ou treva! Decisão definitiva de libertação ou fixação
nos exercícios repetitivos da própria
inferioridade.
Ascensão ou queda nos resvaladouros das falsas necessidades que se
convertem em legítimas necessidades, a instâncias nossas.
Cristo nos convoca, outra vez, ao
despertamento e ao trabalho de soerguimento pessoal, que em última
análise é o de soerguimento da Terra
mesma. Somos as células do organismo universal por enquanto enfermo,
em processo liberativo, sob a terapêutica preciosa do Evangelho Restaurado.
Não é a primeira vez que nos chega
a voz do “Cordeiro de Deus”, concitando-nos à redenção, ao avanço, à
sublimação...

... Alguns O conhecemos nos idos
tempos das horas primeiras da nossa Era, preferindo, desde então, o
malogro das aspirações que eram
falsas. Tivemos a oportunidade ditosa e, todavia, não soubemos ou não
a quisemos aproveitar... Depois, expiamos em densas dores, agônicas,
em regiões punitivas de sofrimentos
ressarcidores.
Rogamos reencarnações dolorosas, em que a lepra nos dilacerasse
a carne fantasista, ou a alucinação
nos dominasse as paisagens mentais,
ou a demência nos fizesse esquecer,
temporariamente, as impressões
mais profundas, ou o câncer nos minasse as energias, impedindo-nos
de maiores derrocadas, ou a viuvez,
a orfandade, a paralisia decorrente
dos surtos de epidemias constantes e
guerras soezes, como recursos salvadores, a fim de meditarmos, refletirmos e desejarmos a luz do esclarecimento libertador...
Depois recomeçamos nas fileiras da
Fé, fascinados pela ensancha preciosa
de reconquistarmos a paz perdida ou
adquirirmos a tranquilidade desejada.
Ouvimos excelentes expositores
do Divino Verbo, e nos comovemos.

No entanto, ante o campo largo que
deparávamos à frente, reacenderam-se-nos as paixões e arregimentamos
forças que espezinharam povos e cidades, sobre os quais dizíamos desejar implantar a Cruz... crucificando os
reacionários.
Conotamos ensinos elevados, hauridos nas fontes da inspiração superior.
Apesar disso, desejando guindar-nos
aos poderes transitórios do mundo
de ficções, esparzimos a intriga habilmente dissimulada, usando o punhal
da infâmia e o revólver da difamação
com que conseguimos afastar inimigos que constituíam impedimento à
nossa mentirosa ascensão.
Vimos o resplandecer das luzes espirituais em nossas reuniões de estudo,
em Claustros e Seminários, Monastérios silenciosos e grutas ascetas. Mesmo assim, convertemos os recursos
da oração e da vigilância em astúcia,
com que, no confessionário, extorquimos as informações que usávamos
para ferir e destroçar, em nome da
verdade, que manipulávamos a bel-prazer.

Pareciam inúteis os celestes apelos
na acústica do nosso espírito atribulado.
Reencarnamos e desencarnamos
sob angústias e ansiedades, formulando planos e os destruindo, rogando retornos apressados com que nos
pudéssemos reabilitar em definitivo,
sem que lobrigássemos o êxito que
desejávamos realmente perseguir...
... Ocorre que a névoa carnal tolda a
visão espiritual e de certo modo bloqueia, nos espíritos tardos, as percepções melhores e mais sutis, anestesiando neles os centros da inspiração
e da comunhão superiores.
Transcorreram séculos em vais-e-vens infelizes... Nossos Mentores Espirituais, apiedados da nossa incúria
e sandice, intercederam sempre por
nós, fazendo que nos fossem facultadas novas investiduras no domicílio
corporal.
Estivemos ao lado de artistas, pensadores, cultores das letras e das
ciências, a fim de sentir-lhes o bafejo da mais alta ambição espiritual.
Normalmente as suas auras nos afetavam, propiciando-nos lampejos iluminativos e abençoados, porém, rapidamente, tão intoxicados estávamos.
Por fim, quando o abençoado “Sol
de Assis” resplandeceu na Terra, reorganizando o Exército de Amor do Rei
Galileu, fruímos a sublime ocasião de
retomar às lides da Fé, palmilhando

as estradas impérvias que a humildade nos oferecia, enquanto a sua
voz entoava a canção da fraternidade
universal, com as notas melódicas da
compaixão e da caridade.
Sempre em grupos afins, volvemos
ao mergulho no carro somático e
tentamos, em equipe, estabelecer as
bases da felicidade ao calor da Mensagem Evangélica que, então, começava a dominar os diversos arraiais da
Terra.
Não foram poucos os esforços dos
“adversários da luz” tentando, apagar
as pegadas do Discípulo Amado pelos
caminhos da Umbria, que se estendiam por além-fronteiras, na Terra
sofredora. Inovações sutis e perigosas, excessos onde antes havia escassez, atavios em lugar de desapegos,
aparências substituindo a aspereza
da simplicidade, lentamente foram
introduzidos, no ministério cristão e,
por pouco, não fosse a Divina Vigilância do “Trovador de Deus” quase nada
ficaria para a posteridade, além das
anotações vivas da sua caminhada incomparável...
Passamos a sentir o muito que deveríamos fazer por nós próprios, pelos
nossos irmãos, principalmente os da
retaguarda...
Quando se preparavam os dias da
Codificação Espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à
luta, quando se anunciavam as horas
preditas, quando se arregimentavam
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seareiros para a Terra, escutamos o
convite celeste e nos apressamos a
oferecer nossas parcas forças, quanto
nós mesmos, a fim de servir, na ínfima condição de sulcadores do solo
onde deveriam cair as sementes de
luz do Evangelho do Reino.
Assim, já no albor do século passado, em pleno fastígio napoleônico, as
Hostes Espirituais mourejavam com
acendrado carinho, renovando as paisagens da psicosfera da França, ainda
tumultuada pelos acontecimentos revolucionários dos anos idos...
A tarefa se fazia, então, de grande e
grave porte.
A maternidade ultrajada negava-se
a novos cometimentos.
A moralidade combalida parecia
desconsertada para tentames maiores.
A fé desgovernada saíra da asfixia,
em que padecia alucinação, para a indiferença que entorpece. Os códigos
dos “direitos humanos”, não obstante
estabelecidos pelo novo “status”, sofriam as injunções guerreiras do novo
Imperador...
Lentamente, porém, se foram clareando os plúmbeos céus da Humanidade, à medida em que mergulhavam
na atmosfera fisiológica antigos heróis do pensamento, mártires da fé,
guerreiros da caridade e missionários
da Filosofia como da Ciência, da Moral
como da Religião.

Os Novos Obreiros do Senhor (Labor em Equipe)
com todos os seus complexos surtos
de progresso e evolução, perigosos,
igualmente, pela probabilidade de o
homem, assoberbado pelas conquistas do conhecimento, pensar em ser
deus, sem conseguir, todavia, ultrapassar os limites da própria insignificância...
Acompanhamos, assim, na América e na Europa a erupção da fenomenologia medianímica, alguns emprestando suas possibilidades para
as experimentações primeiras que
anunciariam o momento exato para a
ação do lídimo Expoente da razão, na
fé libertada de preconceitos, de dogmas e de limitações.
Outros, manipulando retortas e fazendo experiências de laboratório,
deixamo-nos atrair ao “fato espírita”,
sem que possuíssemos a coragem
de declará-lo com inteireza, como
fizeram poucos cultores da verdade,
receosos dos compromissos novos
e pesados que, porventura e logicamente, deveríamos assumir. Experimentadores e cobaias, legítimos ou
não, multiplicaram-se, rapidamente,
e alguns de nós entre eles.
Médiuns e pesquisadores estivemos
desejando cooperar sem o êxito desejado.

O labor assumia proporções, dantes,
quase, jamais igualadas...

Opúsculos e livros, folhetins e monografias apareceram volumosos, e
debates sensacionais encheram páginas e páginas de periódicos, bem
como relatórios extensos formaram
múltiplos volumes, sem que colimassem a superior finalidade de restabelecerem na Terra o culto à verdade,
ao dever, ao amor, à caridade conforme ensinara e vivera o Amigo Divino
de todos nós.

Aqueles eram os dias em que as
convulsões do pensamento abririam
as comportas para as experiências
práticas, que ensejariam a Era da
Tecnologia e da Eletrônica futura,

Foi Allan Kardec, indubitavelmente, o insigne herói daquela hora e o
exemplo insuperável para os tempos
porvindouros, quem tomou a bússola
da Razão e conduziu com segurança a

Entre eles estava Allan Kardec, o incorruptível trabalhador da Era Espírita,
que logo deveria começar.
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barca da Fé.
Abandonou tudo e, arriscando-se,
- pois tinha a certeza da legitimidade dos postulados que os Espíritos
lhe ofereciam, após caldeá-los e
averiguá-los com sabedoria de inspirado dos Céus - transformou-se
em estrela rutilante, vitalizado pelo
Mundo Transcendente, para clarificar
intensamente os tempos de todos os
tempos.
Quantos, no entanto, malograram!...
Não pequena foi a quota dos desertores, dos detratores, dos caídos naqueles dias, e ainda hoje!...
Adestrados, agora, para os inadiáveis serviços de reconstrução do
mundo em que nos encontramos,
mediante o uso dos instrumentos da
mansidão, da Justiça e do conhecimento, mister se faz que nos detenhamos a reflexionar em regime de
urgência e em clima de tranquilidade.
A fé que bruxuleia em nossos espíritos é a nossa lâmpada-bússola, apontando rumos. Os recursos acumulados
e as possibilidades a se multiplicarem
constituem os tesouros para aplicação
racional, no investimento da atual reencarnação.
Não há sido pequeno o trabalho envidado pelos Administradores Espirituais das nossas vidas, a fim de nos
reunir, de nos acercarmos uns dos
outros, após incessantes períodos de
disputas infelizes, de justas inexplicáveis, de idiossincrasias domésticas...
Já não se dispõe de tempo para futilidade nem tampouco para ilusão.
Necessário lidar com Espíritos resolutos para a tarefa que não espera e o
dever que não aguarda.
Estes são os momentos em que deveremos colimar realizações perenes.
Para tanto, resolvamo-nos em definitivo produzir em profundidade,

acercando-nos de Jesus e por Ele facultando-nos conduzir até o termo da
jornada.
Não será, certamente, uma incursão
ao reino da fantasia ou um passeio
gentil pelos arredores da catedral da
fé. Antes, é uma realização em que
nos liberaremos das injunções cármicas infelizes, adquirindo asas para
maiores vôos na direção dos inefáveis
Cimos da Vida.
Há muito por fazer, que deve ser feito: sem a presunção jactanciosa, que
empesta as melhores expressões do
serviço, nem os injustificáveis receios,
que turbam a claridade dos horizontes de trabalho.
Conscientes das próprias responsabilidades não esperemos em demasia
pela transformação de fora, mas envidemos esforços para o aprimoramento interior.
Sem veleidades, iniciemos o trabalho de construção do novo mundo, retirando dos escombros do “eu” enfermiço os materiais aproveitáveis para
as novas edificações a que nos devemos dar com euforia e santificação.
Devidamente arregimentados, iniciemos o labor, partindo do lar, que
deverá permanecer sobre as bases
sólidas de amor, de entendimento e
de fraternidade, de modo a resistir às
investidas da insensatez e da leviandade, que nos não podemos permitir.
Estamos no lugar certo, ao lado das
pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos para a execução do programa.
A pretexto de novas experiências
ou fascinados pela utopia de novas
emoções, não perturbemos o culto
dos deveres a que nos jugulamos com
fidelidade.
Nenhuma justificação para o equívoco, nenhum desvio de responsabilidade.

Tornemo-nos o vaso onde deve
arder a flama do bem, oferecendo,
também, o óleo dos nossos esforços
reunidos a benefício da intensidade
da luz.
Adversários, cujas matrizes estão
insculpidas em nosso imo, surgirão
a cada passo, de dentro para fora e,
incontáveis, virão em cerco, de fora
para dentro, colocando o cáustico da
aflição no cerne dos nossos sentimentos.
Tenhamos paciência e vigiemos! Somente resgatamos o que devemos.
Apenas seremos atingidos nas fraquezas que necesssitamos fortalecer.
Aliciados pelo Senhor, à semelhança
dEle, encontraremos resistência para
superar dificuldades e vencer limitações que nos retinham até aqui na
retaguarda.
Acenados pelo Senhor e por Ele conduzidos, avançaremos.
Evidente que as nossas pretensões
não ambicionam reformar nada, senão nos reformarmos a nós mesmos.
Primeiro incendiar de entusiasmo e
esperança a Terra e as criaturas dos
nossos dias, aprofundando estudos
no organismo rígido da Codificação,
de modo a trazê-la ao entendimento das massas, repetindo as experiências santificantes dos homens do
Caminho, que abriam as portas das
percepções às Entidades Espirituais
nos seus cenáculos de comunhão com
o Reino de Deus.
Estribados no amor fraterno e alicerçados no estudo consciente dos postulados espíritas, promovamos o idealismo ardente, produtivo, abrasador,
com que se forjam lídimos servidores
das causas superiores, convocando
as multidões, ora desassisadas, que
caíram nos despenhadeiros da alucinação por não encontrarem mãos
firmes na caridade da iluminação de

consciências e no arado da fraternidade, concitando-as ao soerguimento e
à renovação.
Com todo respeito a todos, não temamos, porém, ninguém.
Vinculados e adesos ao trabalho,
nos Grupos de Ação, Casas e Entidades veneráveis, auxiliemos, verdadeiramente ligados à Causa, ao Cristo e
a Kardec. Nosso Guia Seguro continua
sendo Jesus.
A qualquer ataque, o silêncio, que é
a lição de coragem pouco conhecida.
O defensor da nossa honra e do nosso
trabalho é o Senhor. A nós nos cabe a
glória de servir, sem pretensão. Como
a Seara é dEle, a Ele compete decidir
e dirigir...
Em nossa equipe de trabalho, reunamos os companheiros que preferem a
pesquisa consciente e metódica, sistemática e racional, facultando-lhes
aprofundar observações e divulgá-las
em termos condicentes com os conhecimentos dos dias atuais.
Sem pressa, por significar esse
trabalho excelente campo a comprovações firmes e indubitáveis,
perseveremos, mesmo quando, aparentemente, os resultados parecerem
tardar ou não corresponderem às nossas aspirações...
Cresce a árvore paulatinamente e o
corpo se desenvolve célula a célula,
em equipe harmoniosa, sincronizada.
Aqueloutros, que sentirem o hino, a
música da palavra emboscada no coração, reúnam-se a estudar e debater
temas, formulando conotações atuais
e oportunas, para, logo após, saírem
como semeadores da esperança,
lançando as sementes nos solos dos
corações humanos sempre muito necessitados, entre os quais nós própria
nos arrolamos.
Estes, afervorados ao ideal de servir,
examinem as dores do próximo, suas
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necessidades imediatas e, ao invés
do simplismo da dádiva que libera da
responsabilidade, a ação profunda,
a realização social, que não apenas
amenize o problema, agora, mas que,
possivelmente, resolva a dificuldade,
mediante os recursos que lhes oferecermos, para se libertarem a si mesmos.
Uns, estudiosos, divulguem pelo livro abençoado ou pelo folheto delicado as excelentes lições do Espiritismo,
que tem resposta para a problemática
de hoje como a de amanhã, esclarecendo, realmente, o homem aparvalhado sob a constrição de mil cogitações tormentosas e as cargas pesadas
que engendram outros mil distúrbios,
de modo a acender-lhe a lâmpada da
esperança no céu do espírito atribulado.
Reunamo-nos todos, com frequência, a fim de dirimirmos dificuldades
e incompreensões, em encontros
de ação cristã, debatendo os nossos
serviços e permutando experiências
adquiridas no campo da própria realização, com que nos resguardaremos
da prepotência do eu e da vaidade de
obreiros que se não permitam enganar.
A palavra de cada irmão é moeda de
valor, que nos merece consideração,
a seu turno necessitada de debate e
discussão salutar.

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

Joanna de Ângelis
Há demasiados sofrimentos aguardando nossa ajuda fraternal.
O desespero que cavalga, infrene,
espera por nós.
O intercâmbio espiritual atuante não
dá margem a dubiedade de comportamento moral. A ética escarnecedora
destes dias vige esperando a revivescência da moral cristã em toda a sua
pujança.
Nenhum melindre em nós, suscetibilidade negativa nenhuma. O Espiritismo é o renascimento do Cristianismo em sua pureza primitiva. Todos os
fatos quando examinados do “ponto
de vista espiritual” mudam de configuração.
À meridiana luz da reencarnação
alteram-se as técnicas da vida e a
esperança domina as mentes e os
corações.
Se não conseguirmos avançar em
grupo, sigamos, assim mesmo, conforme nossas forças. O desânimo de
uns não pode contaminar os demais.
Os melhor dotados não devem sofrer
a inveja dos menos aquinhoados.
Todos nós constituímos peças da
engrenagem feliz para a construção
do “reino de Deus” que já se instala
na Terra. As muitas aflições chamarão
em breve o homem para as realidades nobres da vida.

Não nos permitamos dúvidas, face
à vitória da dissolução dos costumes
ou diante da licenciosidade enlouquecedora.
Quem fizesse o confronto entre
Cristo e César, naquela tarde inesquecível, veria no último o triunfador, no entanto, era Jesus, o Rei que
retomava à glória solar, enquanto o
outro, logo mais desceria ao túmulo,
confundindo-se na perturbação...

Aconteceu
Quadra Limpa
O Reencontro promoveu, no dia 12 de agosto, uma ação social entre a vizinhança com a limpeza do quadrilátero do
quarteirão onde está localizado o Reencontro. Na ocasião também foi restaurado o canteiro central da Av. Paes de Barros,
com o plantio de mudas, flores metalizadas e distribuição de vasinhos com flores. A ação contou com a colaboração do
Grupo de Escoteiros Parecis da Mooca e a união dos amigos vizinhos.

Os valores que passam, apenas transitam... Não nos fascinemos com eles
nem os persigamos.
Nossas são a taça de fel, a pedrada,
a difamação, quiçá a cruz...
Depois de tudo consumado, porém,
conforme acentua o Mestre: “Os primeiros serão os últimos e os últimos
serão os primeiros no reino dos Céus.”

Reencontro nos 461 anos da Mooca

Não será fácil. Nada é fácil. O fácil
de hoje foi o difícil de ontem, será o
complexo de amanhã. Quanto adiemos agora, aparecerá, depois, complicado, sob o acúmulo dos juros que
se capitalizam ao valor não resgatado.
Aclimatados à atmosfera do Evangelho, respiremos o ideal da crença...
E unidos uns aos outros, entre os
encarnados e com os desencarnados,
sigamos.
Jesus espera: avancemos!

Cursos

Armarinho

Bordados, tricô, crochê e
trabalhos em feltro e tecidos

Lãs, linhas e
artigos para bordar

Presentes

Em comemoração aos 461 anos da Mooca, aconteceu a 4ª
Mega-ação Social no dia 26 de agosto, na sede da Prefeitura
Regional da Mooca. Diversas entidades da região foram
convidadas e o Reencontro marcou presença com a Barraca
do delicioso Macarrão da Mamma. Além da gastronomia,
contou com a apresentação de shows musicais, ação
saúde e distribuição de mudas. Agradecemos a todos que
participaram!

Chá com Bingo
No dia 2 de setembro ocorreu
mais um tradicional Chá com
Bingo. Os convidados puderam
saborear deliciosos tipos de chá
como cidreira, gengibre e mate,
acompanhados de salgados e
doces, além de se divertirem no
tradicional bingo.
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Aconteceu
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Aconteceu
Divaldo no Reencontro

Festa das crianças

O dia 07 de outubro foi especial para o Reencontro. A casa recebeu
a ilustre visita do mestre Divaldo Franco. Estiveram presentes mais
de 200 pessoas entre voluntários e alunos do Reencontro, além
dos convidados parceiros do Movimento Você e a Paz: Julia Nezu e
convidados da USE/SP; Luiz Saegusa, da Editora Intelitera; Antonio
Carlos Laferreira e convidados do Centro Espírita Fraternidade Cristo
Redentor; Carlos Eduardo Hashish, da Sabesp; Sandra Patrocínio, da
Mega Livros; Odilon Wagner e convidados do Grupo Socorrista de
Castelã; Miguel Sardano, da Instituição Amélia Rodrigues; e a Mestre
de Cerimônia Jacqueline Dalabona, da BandNews.
Divaldo falou aos presentes sobre o momento atual do mundo, a postura
do ser humano diante das adversidades e transmitiu mensagens sobre
como conduzir a vida a partir dos ensinamentos da Doutrina Espírita.

No dia 21 de outubro, com muita alegria, o Reencontro prestou uma homenagem ao público infantil em comemoração ao
Dia das Crianças. A diversão ficou por conta de diversas atividades como boliche, desenhos alusivos à natureza, culinária
de brigadeiro, dobradura, fantoches e um filme da Turma da Mônica sobre preservação do meio ambiente. Além das
brincadeiras, foram servidos refrigerante, pipoca, hotdog, e na saída todos ganharam um saquinho de doces. A equipe do
trabalho infantil agradece a todos que colaboraram e participaram desse momento feliz.
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Coluna

Idealizando

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

A cura pelo Espiritismo
Tudo passa e tudo se renova na Terra, mas somente o que vem do alto
permanecerá
Chico Xavier

A

reencarnação, a mediunidade com toda a sua
beleza sublime de manifestação de ensino e
orientação espiritual, a prática da caridade, o
trabalho constante, o amor sem limites e tudo mais que
o Espiritismo nos ensina tem um objetivo maior, mas
qual seria esse objetivo?
Poderíamos pensar, quem sabe, seria o conhecimento
da vida maior para entender a continuidade da vida,
quem sabe seria aprender a perdoar a nós e o nosso
próximo para, enfim, ter dentro de nosso coração aquela
almejada paz, quem sabe seria entender e praticar a
caridade, ou quem sabe entender a mediunidade em
toda a sua complexidade no seu mecanismo psíquico
e espiritual?
Realmente o Espiritismo vem nos ensinar tudo isso
que apontamos acima, mas há muito mais. Podemos
perceber que o Espiritismo nos ensina algo muito difícil
para nós que, às vezes, achamos até impossível de ser
realizado, que é a nossa mudança íntima que vai nos
levar à cura integral.
Buscamos sempre a cura externa, ou melhor, a cura
do corpo e isso não está errado, pois não queremos
sofrer. Mas o Espiritismo nos propõe uma cura maior,
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que é a cura integral, ou seja, corpo, mente e espírito.
Mas perguntamos, como obter essa cura?
O Espiritismo nos ensina sempre que a verdadeira cura
ocorre de dentro para fora, assim, a cura do corpo poderá
ser algo temporário. Mas deveremos e precisamos, sem
dúvida, buscar a cura do corpo, mas precisamos ter em
mente a busca de uma cura perene, que somente a cura
do espírito nos facultará um não retorno à dor. Curar
de dentro para fora, ou seja, curar o espírito que, por
sua vez, irá refletir no períspirito e, portanto, no corpo
físico. Essa é uma luta constante que vai levar a vida
toda e, quem sabe, adentrar em outras encarnações,
porque a cura integral está associada à pratica do bem,
conhecimento e mudanças de comportamento.
Já nos ensinava Jesus quando ele curou um doente
e disse lhe: “vai e não torne a pecar para que não te
ocorra coisa pior”.
Mudanças
comportamentais
baseadas
nos
ensinamentos de Jesus, uma vivência de amor pleno
em nós, paz em nossos corações, nos perdoando e
perdoando o nosso próximo, atitudes enobrecedoras em
cada novo dia, vão nos levar a um novo despertar para
uma nova forma de ver a vida. Energias renovadoras

irão fazer parte de nós e, com certeza, nos envolverão
numa aura diferente de paz, equilíbrio e de cura.
Trabalhar sempre, amar sem limites, perdoar a todo
instante, sorrir para vida são alguns aspectos que vão
nos curando de dentro para fora. Leitura edificante,
tratamento espiritual, prática do Evangelho no Lar serão
alguns elementos coadjuvantes que nos auxiliam nesse
processo de cura.
O processo obsessivo é algo importante para reflexão
da cura. Companheiros espirituais ainda que se
comprazem no mal, irão nos submeter muitas vezes a
desequilíbrios mentais físicos e espirituais. Tratamento
espiritual, Evangelho no Lar e pensamentos elevados
são profilaxias reais para evitar esse mal que vem
abalando a humanidade há muito tempo. Mediunidade
com Jesus, com certeza, nos levará à cura.
Desenvolvimento mediúnico pode ser divido em
dois: com ou sem Jesus. Mediunidade sem Jesus é

perturbação, desequilíbrios, prepotência, vaidade e
egoísmo, atraindo somente espíritos perturbadores
sem nada construtivo, pode nos levar a desequilíbrios
psíquicos, orgânicos e espirituais. Mediunidade com
Jesus é renovação íntima, capacidade de amar e
perdoar, pois somente assim vamos ter ligação com a
espiritualidade maior, provendo um trabalho mediúnico
produtivo e salutar, com sintonia elevada, gerando
saúde física, mental e espiritual.
Como nos ensina nosso Mestre Maior Jesus: Amar
sempre, pois encerra tudo entre o Céu e a Terra e
nós espíritas temos o segundo mandamento que o
Mestre de Lion, Allan Kardec, nos diz: instruir-vos para
entender a si próprio e a vida.
Buscamos sempre a felicidade, mas vamos perceber
com o tempo que felicidade é trabalho e amor.
Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre.

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
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