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um ser em evolução
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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 expontânea 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 te ouvir.

www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp

Queremos fazer uma revista cada vez melhor e 
desejamos que você nos ajude. Envie sua mensagem, 
comentário, sugestão de pauta ou crítica, pedido de 
anúncio para o e-mail revista@reencontro-sp.org.br

2

Diretoria
Presidente: Jonas Pinheiro Leitão Junior
Vice-Presidente: Eliane Aparecida Provasi
Tesoureira: Sueli Aparecida Trujillo

2º Tesoureiro: Marcos De La Vega
Secretária: Margareth Guerra Ramos
2º Secretário: Maria Odete Gonçalves Lhano

Conselho
Presidente: Maria Henriqueta B. Ferreira
Secretária: Abigail Montanaro Garcia Dadde

Expediente
Coordenação: Geraldo Ribeiro do Prado
Jornalista responsável: Roger Hayas - MTb. 30.647/SP - rogerhayas@hotmail.com
Capa: imagem Schutterstock © Sergey150770
Projeto gráfico e diagramação: www.previewdesign.com.br
Revisão final: Maura Hayas - MTb.: 30.168/SP
Equipe: Margareth Guerra Ramos, Maria Odete Gonçalves Lhano, Miriam Previatto, 
Silvia Ribeira, Sueli Aparecida Trujillo, Tereza Emília B. Heitzmann, Walter Petroni, 
Zuleika Pratini
Fotografia: SM Foto e Vídeo
Impressão: Printon Gráfica e Editora 
Tiragem: 2.000 exemplares
As matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores.

Eliane Provasi – Vice-Presidente

3

Tudo que for descrito neste texto, caros pais e 

responsáveis, servirá para mim também, uma vez que há 

17 anos abracei nesta casa a nobre causa de coordenar, 

juntamente com uma equipe querida, o Trabalho Infantil. 

Assim, sinto-me corresponsável no desenvolvimento dessa 

nova geração que vem reencarnando num momento 

de transição planetária, em que o mundo de egoísmo e 

sofrimento passa a dar a vez a um mundo de regeneração 

e fraternidade.

Como lidar, educar e compreender esse pequeno ser que 

vem chegando com a importante missão de fazer parte 

dessa transformação?

Em algumas correntes religiosas a criança é um ser frágil 

e pequeno, e seu nascimento é o princípio de uma vida 

que um dia terminará. Na Doutrina Espírita, a criança é 

um espírito reencarnante que necessita cumprir a sua 

caminhada evolutiva e renasce limitado em um corpo 

infantil, trazendo consigo experiências e heranças de 

encarnações passadas.

No período da infância, o espírito ainda se encontra em 

fase de adaptação para a nova existência, apresentando-se 

mais maleável às impressões que recebe e encarnado sob o 

mesmo teto de um grupo familiar unido por laços antigos, 

com sentimentos de simpatia ou desafetos.

Daí a grande oportunidade dos pais na sublime tarefa de 

educar, orientar e conduzir a criança no caminho do bem, 

na renovação do caráter, reforçando qualidades naturais, 

corrigindo fraquezas e tendências negativas. A primeira 

escola ainda é o lar, onde a criança aprende o verdadeiro 

sentimento de amor e união.

Recordemo-nos da nossa infância e tomemos 

como exemplo o que não foi positivo para não 

cometer o mesmo equívoco com as nossas 

crianças.

As crianças de hoje não aceitam mais como 

respostas “porque sim” ou “porque não”. Elas 

querem explicações, exemplos e atenção. Não 

faça do controle remoto da TV ou do tablet os 

maiores amigos de seu filho. Essa missão é sua! 

Pratique-a e quando falar com ele, olhe em seus 

olhos e enxergue ali um grande espírito que 

precisa do seu amor.

Deixai vir a mim 
as criancinhas

“O lar é o mais vigoroso centro de indução 

que conhecemos na Terra. À maneira de 

alguém que recebe esse ou aquele tipo de 

educação em estado de sonolência, o espírito 

reencarnado, no período infantil, recolhe 

dos pais os mapas de inclinação e conduta 

que lhe nortearão a existência, em processo 

análogo ao ato da escola primária, pelo 

qual a criança é impelida a contemplar ou 

mentalizar certos quadros, para refleti-los no 

desenvolvimento natural da instrução.” 

 
(André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, p.116)



Eu e o Reencontro

A família toda participa

Notas

Chegamos ao Reencontro em 

1999, por intermédio de uma 

amiga que era voluntária. Nossa 

filha Barbara havia nascido no final do 

ano anterior. Ela nasceu prematura, 

muito pequena e não conseguia 

mamar adequadamente. Como conse-

quência, não ganhava peso e não 

tinha forças para se desenvolver como 

um bebê normal. O desenvolvimento 

dela foi lento e requeria cuidados, por 

isso procuramos o Reencontro.

A equipe nos acolheu muito bem, foi 

muito simpática e amável. Frequentá-

vamos todos os sábados pela manhã 

e ficávamos observando o carinho, a 

delicadeza e a alegria como os traba-

lhadores tratavam todas as crianças. 

Por Mauro Weber

Isso nos contagiou e nos incentivou 
a participar desse grupo. Decidimos, 
então, fazer todos os módulos e 
começamos a trabalhar na casa no ano 
de 2000 e permanecemos até hoje. 

Primeiro, minha esposa Cristiane 
trabalhou aos sábados na Sala Azul 
com as crianças e eu ficava como 
trabalhador externo. Anos depois, a 
Cristiane começou a trabalhar à noite 
todas as quintas-feiras. Agora, ela 
é coordenadora da Sala Azul e eu 
continuo com o trabalho aos sábados 
como externo. 

A Barbara foi crescendo linda e 
saudável! Dizemos que ela cresceu no 
Reencontro! Tudo que acontecia na 
casa ela participava. De certa forma, ela 
também é uma trabalhadora mirim.

Atualmente, ela me auxilia 
aos sábados colocando água nos  
copinhos, convencendo as crianças que 
têm receio a entrar para o tratamento 
e organiza as filas. Realmente, o 
Reencontro faz parte da família e a 
nossa vinda nos agregou valores de 
gratidão e amizade. 

Recentemente, a Barbara passou por 
uma cirurgia de coluna e passa bem.

Contudo, as orações, a preocupação 
de todos e os trabalhos da casa foram 
fundamentais para o sucesso e a recu-
peração dela, que foi surpreendente, de 
acordo com os médicos.

Sabemos que Deus está sempre 
conosco e só temos uma coisa a dizer: 
Obrigado por tudo!

Você que está pensando nas compras de Natal, visite 
a lojinha do Reencontro e conheça as novidades em 
presentes como fontes, cristais, luminárias e artigos para 
decoração. É uma ótima pedida e você ainda ajuda as 
obras assistenciais do Reencontro.
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Bazar de Natal
No dia 7 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. 
São roupas de bebê em tricô e crochê, 
toalhas de mesa, bijouterias, dentre 
muitos outros. Aproveite! Toda a renda 
será revertida para as obras sociais do 
Reencontro.

Visita do Papai Noel
Também no dia 7 de dezembro, as 
crianças do Reencontro receberão uma 
visita especial: o bom velhinho fará 
a alegria de todos, com muita festa e 
diversão. Não deixe de trazer seu filho 
para este encontro especial!

1º Encontro de Jovens do Reencontro
No dia 23 de novembro, às 11h, o Reencontro promoverá o 1º 
Encontro de Jovens. O evento servirá para a sugestão de ideias 
voltadas à criação de um trabalho dirigido a esse público, com 
apresentação de uma palestra. Participe!

Megafeirão do livro
Nos dias 23 e 24 de novembro 
(sábado e domingo), das 9h às 18h, acontecerá 
a 13ª edição do Megafeirão do Livro Espírita e 
Espiritualista. É a sua oportunidade de adquirir 
títulos com preços especiais. Aproveite!

Lojinha do Reencontro



Criança, um ser em evolução
Roger Hayas Equipe de voluntários do REECRIAR
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Criança é sinônimo de felicidade, 
alegria, esperança, acreditar nos 
sonhos. No espiritismo, a criança 

é o espírito eterno que reinicia o pro-
cesso evolutivo no mundo trazendo ex-
periências acumuladas e a necessidade 
de aperfeiçoamento. Tem como missão 
na Terra compreender o mundo, corri-
gir imperfeições e erros do passado e 
desenvolver seus potenciais fazendo 
germinar a semente do amor que traz 
em si. Assim, a infância é a fase mais 
favorável e adequada para a educação 
do espírito reencarnado. Aqueles que o 
educam devem transmitir impressões 
que contribuam para o seu adianta-
mento evolutivo.

Os espíritos ensinam que a união da alma ao corpo co-
meça na concepção e se completa no nascimento. “Deus 
lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los che-
gar à perfeição. Desde o momento da concepção, o espíri-
to designado para habitar determinado corpo a ele se liga 
por um laço fluídico que vai se apertando até que a criança 
nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que 
ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus”. (Li-
vro dos Espíritos – 344).

“Desde o berço a criança manifesta instintos bons ou 
maus que traz de existências anteriores. A qualquer sinal 
de manifestação de imperfeições, deve haver o empenho 

REECRIAR

Educar, instruir e evangelizar contribuem para o progresso moral e 
espiritual das crianças e os pais contam com o apoio da Doutrina Espírita 
no cumprimento dessa missão

Com o objetivo de colaborar na formação dessa nova 
geração de espíritos o Reencontro disponibiliza, há dois 
anos, um trabalho chamado REECRIAR (Reencontro na 
Educação Espiritual de Crianças, Adolescentes e Res-
ponsáveis). Em linguagem clara e adaptada ao público 
infanto-juvenil, tem como objetivo transmitir os ensina-
mentos da Doutrina Espírita e de moral cristã, orientando, 
sanando dúvidas e questionamentos por meio de ativida-
des lúdicas (histórias, filmes temáticos, desenho e pintu-
ra). Três faixas etárias são atendidas atualmente: grupo 
infantil (4 a 6 anos), intermediário (7 a 10 anos) e adoles-
centes (11 a 13 anos). Há, ainda, a proposta de ampliar o 
trabalho para jovens de 14 a 17 anos.  

em combatê-los, sem esperar que criem 
raízes, conforme nos orienta a Doutrina 
Espírita”, diz Eliane Provasi, coordena-
dora do trabalho infantil do Reencontro. 
O Evangelho Segundo o Espiritismo, no 
capítulo VIII.4, diz que “a partir do nas-
cimento, suas ideias retomam gradual-
mente à medida que se desenvolvem 
os órgãos. Durante os primeiros anos 
o espírito é verdadeiramente criança, 
porque as ideias que formam o seu ca-
ráter ainda estão adormecidas”.

Eliane explica que a melhor esco-
la de preparação da criança ainda é o 
lar, onde ela recebe as bases do sen-
timento e do caráter. “Os institutos de 
ensino podem instruir, mas só o insti-

tuto da família pode educar. Aos pais compete a observa-
ção das tendências da natureza dos seus filhos para bem 
orientá-los e despertar neles as qualidades. Cabe a eles a 
responsabilidade de preparar a criança para sua caminha-
da terrena no progresso moral e espiritual, com o apoio da 
Casa Espírita para o cumprimento dessa missão, em que 
todo  o esforço dedicado à criança no caminho da evolução  
deve ser apoiado e incentivado”. 

Para Divaldo Franco, a Evangelização da criança no Cen-
tro Espírita é da mais alta relevância, para que se possa 
transmitir a essa nova geração de espíritas conceitos de 
caridade e amor ao próximo.
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“Os institutos de 
ensino podem 

instruir, mas só o 
instituto da família 
pode educar. Aos 
pais compete a 
observação das 
tendências da 
natureza dos 

seus filhos para 
bem orientá-los e 
despertar neles as 

qualidades”.
O Reecriar acontece quinzenalmente aos sábados, 
às 11h. Participe, traga seu filho.

Durante as atividades, os pais ou responsáveis partici-
pam de uma reunião em que é abordado o mesmo tema 
trabalhado com as crianças, para que possam fortalecer 
nos lares o conteúdo da aula. “Essa reunião representa 
um estreitamento de laços entre o trabalho desenvolvido 
pela equipe de educadores e os responsáveis, num esforço 
comum de educar e orientar as crianças. Além disso, se-
rão incentivados a realizar tratamento na Casa, frequentar 

palestras e cursos, realizar a prática do Evangelho no Lar, 
como ferramentas de apoio na formação dessa nova gera-
ção”, completa Eliane.
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O Reencontro não possui uma en-
tidade assistencial própria, mas nem 
por isso mantém-se alheio às dificul-
dades sociais que assolam nosso País.

E para cumprir sua missão de ajuda 
ao próximo, colabora atualmente com 
duas instituições que desenvolvem 
atendimento a crianças e adolescen-
tes carentes: a Mansão do Caminho, 
em Salvador (BA), fundada e dirigida 
por Divaldo Pereira Franco; e a Casa 
do Cristo Redentor, no bairro de Ita-
quera (SP), dirigida por Antonio Carlos 
Laferreira (o Toninho).

Nesta edição, a Reencontro em Re-
vista vai abordar o trabalho realizado 

A importância dos trabalhos assistenciais apoiados pelo Reencontro

Ação Social Solidária

O trabalho realizado pela Mansão do Ca-
minho é de grande magnitude e, para isso, 
a entidade necessita de ajuda constante. 
Além da arrecadação das obras de Divaldo 
Franco (destinadas integralmente às obras 
sociais), a Mansão conta com o apoio de doações 
e iniciativas.

Uma delas é a Ação Social Solidária, que conta 
com o apoio do Reencontro e pretende arreca-
dar fundos a fim de manter os trabalhos sociais 
desenvolvidos pela entidade. Os interessados po-
dem contribuir adquirindo um número, que ainda 
dá direito ao sorteio de um veículo zero quilôme-
tro GM Cobalt.

Para participar, basta procurar a Secretaria. Co-
labore e faça a diferença na vida de quem mais 
precisa.

EU APOIO A MANSÃO 
DO CAMINHO

1º
2º
3º

Chevrolet Cobalt LTZ 1.4 2013/2014 Okm
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Visita a Mansão do Caminho e C.E.Caminho da Redenção

Coleção de DVDs e CDs de Divaldo Franco

Concurso da Loteria Federal do dia 14/12/2013 (sábado).

R$100,00VALOR DO NÚMERO (total de 10.000 números)

Trabalho infantil no Reencontro

Há 17 anos, o Reencontro iniciou um trabalho que con-
siste no atendimento a crianças de 0 a 12 anos e 11 me-
ses. Esse trabalho abrange triagem Infantil, tratamento 
físico, emocional ou espiritual. Em média são atendidas 80 
crianças por sábado (das 9h às 10h) em tratamentos como 
Sala Azul (emocional), Sala Verde (físico) e Desobsessão à 
distância (quando espiritual). “É comum durante o passe 
as crianças comentarem sobre a energia das luzes colori-
das, algumas se identificam com determinada cor e, de 
olhos fechados, concentradas, dizem que estão recebendo 
energia daquela ‘luzinha’”, explica Eliane. 
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Ela completa que para dar suporte energético ao grupo 
familiar é mantida uma sala de passes para os pais ou 
responsáveis. “Como nos ensina a Doutrina Espírita, o lar é 
o alicerce que oferece apoio, educação e, sobretudo, amor 
a essas crianças. Sabemos também que muitas vezes a 
criança funciona como uma ponte de condução entre seus 
pais e a Casa Espírita”. 

De nada ou muito pouco adiantaria cuidar da criança 
e deixar o lar numa energia desarmônica. Ao voltar para 
casa a criança será contagiada novamente por essa desar-
monia. “Orientamos a prática do Evangelho no Lar e a pre-
ce diária, para que seja mantido um ambiente agradável e 
em paz, inclusive com a participação das crianças nas ora-
ções, isso é muito importante para o seu desenvolvimento 
moral”, diz Eliane.

O trabalho também conta com trabalhadores mirins. A partir dos oito anos de idade as crianças que frequentem o 
REECRIAR podem atuar como voluntários. “Os voluntários mirins são um importante canal para facilitar o acesso das 
crianças ao tratamento. Além disso, enquanto o trabalho ocorre, eles também são tratados”, diz Eliane.

pela Mansão do Caminho, que aten-
de atualmente uma média de 3.300 
crianças por dia.

Localizada em uma área de 78.000 
metros quadrados, no bairro do Pau 
da Lima, periferia de Salvador (BA), 
a Mansão do Caminho foi fundada 
em 1952 por Divaldo Franco e Nilson 
de Souza Pereira, o Tio Nilson. Com 
o passar dos anos o trabalho foi ga-
nhando cada vez mais importância e 
abrangência.

Hoje, o gigantesco trabalho rea-
lizado consiste em creches, escolas 
infantil, de 1º grau, de artes e de edu-

cação integral, além de curso de in-
formática, num total de mais de 1500 
alunos atendidos. Na área de saúde, 
a Mansão conta com a Unidade Mista 
de Saúde José Carneiro de Campos, 
que agrupa uma policlínica, um cen-
tro de parto normal e um laboratório. 
Há, ainda, diversas outras iniciativas 
como enxovais para mães carentes, 
trabalho voltado ao atendimento de 
idosos, dentre várias outras ações. A 
Mansão também acolhe crianças e jo-
vens que necessitam de um lar. Em 
mais de 40 anos, cerca de 680 crian-
ças e jovens residiram nesses lares 
substitutos até a emancipação. 
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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

28/Seg

29/Ter

30/Qua

31/Qui
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20h00
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20h30
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15h00

20h30

20h00

20h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

09h00

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

15h00

17h00

10h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h00

Palestra - Carmem - Depressão

Módulo II (tarde) - 9ª aula

Módulo II - 9ª aula

Palestra - Gisleine Quintaneiro - Consequências

Palestra - Jether Jacomini - Diário da transição (retirar convite na secretaria)

Módulo III - 10ª aula

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

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

Ativação Energética com Palestra - Jair Cusin - Mudanças de Atitudes

Módulo I - 10ª aula 

Palestra - Cesar Carvalho - Conhece-se a árvore pelo fruto (retirar convite na secretaria)

Módulo II (tarde) - 10ª aula

Módulo II - 10ª aula

Palestra - Julieta - A Fé é o canal de comunicação com Deus

Palestra - Miguel - Lágrimas

Módulo III - 11ª aula

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Teremos atendimento infantil

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Já brigou com Deus?

Módulo I - 11ª aula 

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)

Módulo II (tarde) - 11ª aula

Módulo II - 11ª aula

Palestra - Gisleine Quintaneiro - Luz no caminho

Palestra - Carmem - Solidão

Módulo III - 12ª aula

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

2ª FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS 

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Reencarnação, provas e expiações

Módulo I - 12ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Aprenda a ver as coisas com clareza (retirar convite na secretaria)

Módulo II (tarde) - 12ª aula

Módulo II - 12ª aula

Palestra - Julieta - Cada escolha determina um caminho

Palestra - Valcapelli - Metafísica da saúde aplicada ao Alzheimer (retirar convite na secretaria)

Módulo III - 13ª aula

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)

Reunião do Grupo de Captação de Recursos

Ativação Energética  C/  Palestra  - Geisa  -  Paz Espiritual

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral

Módulo I - 13ª aula 

Palestra - Miguel - Preceptor das almas

Módulo II (tarde) - 13ª aula

Módulo II - 13ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Reforma Íntima

Palestra - André Marouço -  Sexo e Evolução (retirar convite na secretaria)

DIA HORA ATIVIDADE

ATIVIDADES DE OUTUBRO | 2013

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 3.000 atendimentos 
semanais gratuitos, com uma média de 140.000 atendimentos anuais, além de promover campanhas 
sociais para arrecadação de alimentos, roupas, fraldas, leite em pó, material escolar, dentre outros, para 
duas entidades filantrópicas:

NOME OU RAZÃO SOCIAL:

CPF ou CNPJ:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

E-MAIL:

FONE RESIDENCIAL:

CONTRIBUIÇÃO:

VALOR:

MENSAL TRIMESTRAL

PESSOA FÍSICA

FICHA DE ASSOCIAÇÃO

AJUDE O REENCONTRO A AJUDAR QUEM PRECISA.

PESSOA JURÍDICA

Nº

SEMESTRAL ANUAL

R$ 25,00 R$ 50,00 R$ 100,00 R$

SECRETARIA
Dinheiro / Cheque
Débito / Crédito

DEPÓSITO
BANCÁRIO

DÉBITO
AUTOMÁTICOPAGAMENTO:

Data Assinatura

CEP:

ESTADO:

CELULAR:

FONE COMERCIAL:

Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-5222 - E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br

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
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Calendário

01/Sex

02/Sab

04/Seg

05/Ter

06/Qua

07/Qui

08/Sex

09/Sab

11/Seg

12/Ter

13/Qua

14/Qui

15/Sex

16/Sab

18/Seg

19/Ter

20/Qua

21/Qui

22/Sex

23/Sab

24/Dom

26/Ter

28/Qui

29/Sex

30/Sab

20h00

20h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

09h00

11h00

14h00

16h00

17h00

09h00

10h00

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

11h00

17h00

Módulo III - 14ª aula

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

FERIADO - CASA FECHADA

Módulo I - 14ª aula 

Palestra - Jair Cusin - A força da oração

Módulo II (tarde) - 14ª aula

Módulo II - 14ª aula

Palestra - Julieta - Ser feliz é uma obra diária

Palestra - Carmem - Insegurança

Módulo III - 15ª aula

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

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

Ativação Energética com Palestra - Jair Cusin - Riqueza e Pobreza

Módulo I - 15ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Despertando os potenciais adormecidos. Renovar é preciso! (retirar convite na secretaria)

Módulo II (tarde) - 15ª aula

Módulo II - 15ª aula

Palestra - Gisleine Quintaneiro - Resignação

Palestra - Miguel - Amar, não sofrer

FERIADO - CASA FECHADA

CASA FECHADA

Módulo I - 16ª aula 

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)

Módulo II (tarde) - 16ª aula

Módulo II - 16ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - A paz que tanto buscamos

Palestra - Carmem - A psicologia da oração

Módulo III - 16ª aula

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

13º MEGA FEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO

Plantão de passes Infantil e Adultos - Das 09h00 as 11h00

Encontro de Jovens

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - William Sanches - Sem medo da tempestade!

13º MEGA FEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de Água Mineral

Palestra - Paula Zamp - Musical (retirar convite na secretaria)

Palestra - Eliane - Nossas escolhas

Palestra - André Marouço -  Prosperidade com Jesus (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)

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

Ativação Energética com Palestra - Geisa - Paz Emocional

DIA HORA ATIVIDADE

ATIVIDADES DE NOVEMBRO | 2013

03/Ter

05/Qui

06/Sex

07/Sab

10/Ter

12/Qui

13/Sex

14/Sab

16/Seg

20h30

15h00

20h30

20h00

09h00

09h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

20h00

Palestra - Jonas - Tema Livre                                                                                    

Palestra - Julieta - Renovação interna - Trocando erros por acertos

Palestra - Valcapelli - Metafísica da saúde aplicada ao mal de Parkinson (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

BAZAR DE NATAL

Encerramento Espiritual Trabalho Infantil 

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

Ativação Energética com Palestra - William Sanches - Fuja do mesmo! Gente satisfeita não realiza!

Palestra - Lucimara Gallicia - Funções e auxílio dos Espíritos Guardiões (retirar convite na secretaria)

Palestra - Carmem - Vivência e Experiência

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite na secretaria)

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmem (somente para voluntários)

Plantão Trabalho Infantil das 09:00 as 10:00 horas

Ativação Energética com Palestra - Geisa - Um novo tempo

Encerramento Espiritual para VOLUNTÁRIOS

DIA HORA ATIVIDADE

ATIVIDADES DE DEZEMBRO | 2013

07/Sab

09/Seg

12/Qui

16/Seg

13/Seg

14/Ter

Encerramento Atendimento Crianças

Encerramento Atendimento Desobsessão

Encerramento Atendimento Adultos

Encerramento Espiritual Adultos (somente para voluntários)

Abertura Espiritual dos Trabalhos (somente para voluntários)

Início de Atendimento ao Público

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES 2013

REINÍCIO DAS ATIVIDADES / JANEIRO 2014
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Entrevista

Sanches

Reencontro em Revista - Sua formação é na área de hu-

manas. De que forma a doutrina espírita começou a fazer 

parte da sua vida?

William Sanches - Eu sempre fui apaixonado pelas 

questões que envolvem o ser humano. Eu trabalhava 

numa faculdade em São Paulo e minha chefe me convidou 

para conhecer sua casa espírita. Fui, mas com muito 

medo de espíritos, fantasmas. Nasci num lar evangélico 

e aprendi que tudo obscuro era o demônio e espiritismo 

era macumba. Depois de conhecer, me apaixonei. Como 

sempre gostei de estudar, a Doutrina Espírita me permitiu 

isso. Passei a me entender melhor, a entender mais 

o mundo e, sobretudo, a viver com a liberdade que a 

doutrina oferece. Não há o que temer e o livre arbítrio é, 

sem duvida, a liberdade da alma.

William

RR - Diante de tantas possibilidades, num país democrá-

tico como o nosso, por que ser espírita?

WS – Por meio do estudo da Doutrina Espírita e das 

manifestações espirituais que sempre me acompanharam 

desde a infância, compreendi o quanto somos seres 

espirituais passando por uma experiência humana e não 

o contrário. O ensinamento e a liberdade também me 

fascinaram, mas foi ao descobrir a imortalidade da alma 

que me apaixonei. Jesus já avisou “há muitas moradas na 

casa do meu pai”. 

RR - Há quanto tempo o senhor se dedica ao espiritismo 

e como essa dedicação hoje faz parte da sua vida?

WS - Há aproximadamente 12 anos. Tudo aconteceu 

naturalmente. Primeiro estudei muito e ainda estudo. A 

Ele é professor universitário, formado em Letras 
e Pedagogia, com pós-graduação em Língua 
Portuguesa, Literatura e Educação. Participou 

de vários congressos no Brasil e no exterior. 
O espiritismo passou a fazer parte de sua vida 
durante a juventude. Em suas palavras, ao “saber 
que a alma é eterna, que o corpo acaba, mas 
a alma continua a dar um sentido à vida, aos 
estudos a que me dedico, às paixões que carrego, 
ao olhar que destino, tudo passa a ter sentido 
neste e no outro plano”.
Nesta edição, a Reencontro em Revista conversou 
com o professor William Sanches.

Uma vida em prol 
da espiritualidade

Roger Hayas

RR - No mundo de hoje, em que se vê valores distorcidos, 

de que maneira o espiritismo desponta como uma 

alternativa de resgate do amor, da solidariedade, do 

entendimento mais amplo sobre nosso papel na Terra e 

de uma visão mais humanitária?

WS - “Fora da caridade não há salvação” e caridade é 

amor, ou seja, fora do amor não há salvação. Toda religião 

cristã tem Jesus como centro e Jesus é amor. Portanto, não 

importa onde a pessoa esteja, o importante é que o Amor 

esteja nela. Não adianta nascer num lar espírita, crescer 

nele, trabalhar a vida toda dentro do centro e não ter 

Jesus no coração. O espiritismo proporciona uma educação 

interior, um reconhecer-se muito forte. Jesus mudou o 

mundo com amor. E Ele continua a nos buscar, não pelas 

ruas da Palestina ou Jerusalém, mas pelos ensinamentos 

de amor. Propagar o amor é continuar a missão que Ele 

nos confiou.

RR - Que mensagem o senhor deixaria aos assistidos e 

trabalhadores do Reencontro?

WS - Todo trabalho, o mais simples que seja, é valioso. A 

casa fala, a casa conta tudo sobre as pessoas que moram 

ali. Uma Casa Espírita ou Espiritualista, não importa, é a 

mesma coisa. Desde que se chega à calçada do Reencontro 

somos recebidos com carinho, sorrisos, afeto, ternura. 

Impossível não sair bem do Reencontro. Peço a todos os 

trabalhadores que jamais desistam de suas tarefas, pois 

nunca estamos sós. A cada toque, a cada olhar, a cada 

abraço, Ele está no meio de nós e por mais singelo que é 

seu trabalho, é determinante para que a espiritualidade 

atue. Aos assistidos peço que retribuam esse afeto e torço 

para que cada um possa olhar para dentro de si e ver que 

o mundo fica ainda mais leve quando somamos. Somando, 

esse Reencontro não se dará só pelo abraço físico, mas um 

enlace de almas.

Entrevista

Doutrina é rica, impossível saber tudo. Depois que lancei 

meu primeiro livro, ainda sobre educação, os convites para 

palestras começaram a surgir e eu sempre dava um jeito 

de incluir nas minhas falas, mesmo que em Universidade 

e Congressos, algo sobre a alma, a evolução, a melhora do 

ser humano. Certa vez, uma ex-aluna me convidou para 

uma palestra na Casa Espírita que ela frequentava. Depois 

disso os convites não pararam. Hoje, o espiritismo é muito 

forte em minha vida. Dedico-me aos programas de Rádio e 

TV, aos livros, que atualmente são 5 em português e 1 em 

espanhol, aos CDs, internet, cursos e palestras. Acho que se 

Deus nos dá um dom ele pode ser revertido ao mundo em 

que estamos. Sempre tive facilidade para falar e escrever 

e ainda conto com meus mentores que me ajudam, então, 

temos de trabalhar bastante.

RR - O senhor possui uma série de artigos e livros 

publicados sobre educação, pedagogia e amor. Como 

enxerga a relação desses temas com a espiritualidade?

WS - A educação é a única forma do ser humano evoluir. 

Tudo é educação e todos somos educadores. Por meio do 

aprendizado, a pessoa passa a se conhecer, a melhorar 

e a ver o mundo de uma maneira melhor. O espiritismo 

é ciência e filosofia, é a prática e a reflexão, é o real e 

o sensorial, é matéria e fluído, ou seja, é o homem e a 

espiritualidade.

RR -  Em que circunstâncias o senhor conheceu o Reen-

contro? 

WS - Fui convidado para ministrar uma palestra. Fui com 

muita alegria, afinal sempre ouvi falar muito bem dos 

trabalhos desenvolvidos pela Casa. Já há muitos anos sou 

frequentador e sempre agradeço a Deus por esse grande 

reencontro de almas. Uma vez li que cada olhar que se cruza 

é alma que se reencontra e essa casa não tem esse nome 

por acaso. Nela, muitas almas afins se cruzam todos os dias.



Por dentro do Reencontro

I
magine um local tranquilo e acolhedor, onde as pessoas 

estão preparadas e à disposição exclusivamente para 

ouvir aquilo que você precisa dizer. Esse local é a 

Triagem, o atendimento inicial do Reencontro oferecido 

a todo assistido que deseja fazer tratamento na casa. O 

trabalho dos voluntários consiste em uma entrevista em 

que o assistido informa o que o levou a procurar ajuda do 

Reencontro. A partir dessa entrevista, o voluntário irá indicar 

quais dos tratamentos oferecidos é o mais indicado para o 

assistido.

Durante a entrevista é explicado que o tratamento da 

casa é composto de duas partes: a aplicação da energia por 

meio de passes e salas específicas e as palestras, nas quais 

- além da energia que o assistido recebe - são também 

transmitidos alguns conceitos da doutrina espírita e outros 

conhecimentos que podem ajudar no desenvolvimento 

emocional e espiritual.

Onde todos são ouvidos
Conheça o atendimento da Triagem e a importância para os trabalhos 
do Reencontro

Roger Hayas e Equipe de Triagem do Reencontro
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Por dentro do Reencontro

Ao passar pela Triagem, 
o assistido recebe um 
Cartão de Tratamento 

com seu nome, tipo de 
tratamento indicado e 
dias estipulados para o 

atendimento.

Não esqueça o seu cartão 
nos dias de tratamento 

e de palestras. 
Apresente-o no balcão 

de entrada do Reencontro e 
no salão de palestras.

A Triagem é importante porque além de ser onde o assistido 

é encaminhado aos tratamentos é também o melhor lugar 

para ele conversar abertamente, já que o atendimento é 

sigiloso. Durante a conversa, a pessoa pode expor seus 

problemas e, muitas vezes, encontra as respostas para 

solução de muitas das questões que estão lhe oprimindo, 

explica uma das coordenadoras do tratamento. 

Ela explica que muitas pessoas procuram a Triagem a fim 

de conhecer melhor o Reencontro, saber sobre os cursos e 

quando têm interesse em trabalhar ou colaborar com a casa. 

A Triagem também é o caminho para conversarmos com os 

voluntários que eventualmente precisem de tratamento ou 

tenham alguma dificuldade.

Cerca de 22 voluntários trabalham na Triagem, que ocorre 

às segundas e quartas à noite e às quartas no período da 

tarde. No sábado pela manhã é realizado o trabalho com as 

crianças. Em média são 400 atendimentos por mês. 

Preparação – Os trabalhadores passam por uma preparação específica. Eles precisam conhecer a fundo todos os 

tratamentos da casa e também estar preparados para identificar as necessidades de cada assistido. São realizados cursos 

para os interessados nesse trabalho e, além disso, o voluntário fica por um tempo estagiando.



Onde eu me encontro

Dessa forma, Valquiria Moreno 
começa contando sua história 
com a Doutrina Espírita. Ela 

diz que foi levada ao Reencontro 
em 1997. Em 2006, Valquíria passou 
por momentos delicados. “Tive de 
me submeter a uma cirurgia de 
redução de estômago e houve sérias 
complicações que me obrigaram a 
me afastar de minhas atividades, 
inclusive do Reencontro. Fiquei 
cadeirante por um período de dois 
anos. Nesse tempo, meu abdômen 
permanecia aberto e, por isso, tive 
de fazer várias cirurgias para retirada 
de tecido morto. Foi uma etapa 
muito difícil”. 

Mas com muita fé e perseverança, 
ela voltou a frequentar o Reencontro. 
“Comecei a fazer tratamento para 
fechar o abdômen e curar a ferida 

na Sala Azul, Verde, Pêssego e 
Câmara Fotônica. Após quase um 
ano de árduo tratamento, a ferida foi 
fechando, os tecidos se refazendo e 
eu me sentindo cada dia mais forte. 
Graças ao tratamento espiritual, meu 
abdômen fechou por inteiro”, diz.

Ela conta que continuou indo ao 
Reencontro com menos frequência 
e, em abril do ano passado, encarou 
um novo desafio. “Tive de enfrentar 
um câncer de tireoide. A médica 
já adiantou que após a cirurgia da 
retirada do tumor seriam feitas 
radioterapia, quimioterapia e talvez 
iodoterapia. No mesmo dia, fiz 
triagem e comecei o TCI com o Jonas, 
a quem agradeço todos os dias pelas 
palavras de carinho e ânimo que 
emanavam de sua boca e quanta 
luz em suas mãos! Deus o abençoe e 

aumente cada dia mais suas forças”.

Valquíria foi submetida a uma 

cirurgia para retirada do tumor em 

setembro do ano passado. “Após oito 

dias de cirurgia, voltei ao consultório 

e o médico me disse: ‘a senhora 

foi agraciada, foi um milagre. Não 

sei como isso aconteceu, mas seu 

carcinoma reduziu. Nunca presenciei 

isso em minha vida!’”. 

Não foi necessário sequer fazer a 

iodoterapia. “Hoje tento ao máximo 

colocar em ação a caridade, o 

amor, a paciência, a compreensão 

ao próximo. Faço o Módulo 2 e 

pretendo ser voluntária para doar 

muito amor e carinho àqueles que 

necessitam. Não podemos perder 

a fé; em hipótese alguma estamos 

sozinhos!”. 

Vitória 
em dose dupla
“Nasci e cresci 
na espiritualidade”

Roger Hayas



Aconteceu

Entre os dias 29 de junho e 14 de julho, mais uma vez o 
bairro da Mooca foi presenteado com a tradicional Festa 
Junina do Reencontro, com barracas com comidas típicas 
como caldo verde, milho, fogazza, churrasco, pernil, esfiha, 
vinho quente, além do tradicional bingo.

No dia 14 de setembro ocorreu mais um tradicional Chá com 
Bingo. Os convidados puderam saborear deliciosos tipos de 
chás como cidreira, gengibre e mate, acompanhados de 
kits de salgados e doces.

O bingo teve como prêmios eletrodomésticos, TV de LED e 
tablet, dentre outros.

Aconteceu entre os meses de agosto e setembro mais um curso preparatório, destinado a pessoas que realizaram todos 
os módulos e desejam ser voluntários. Com muita alegria recebemos esses novos amigos que se agregam à família 
Reencontro no objetivo maior de doação e muita dedicação. Sejam bem-vindos!

Aconteceu

15ª Festa Junina Chá com Bingo

Um novo time de voluntários

O sucesso da festa de rua, que existe há 15 anos, se deve 
ao público que prestigia, aos voluntários que trabalham e 
à importante contribuição de parceiros como Tutti Pizza, 
Hospital São Cristóvão e Bertolucci & Ramos Gonçalves 
Advogados. A festa contou com um público estimado em 
3000 pessoas.



Apesar de todas as obras de Kardec 
e seus contemporâneos e dos traba-
lhos incansáveis de Dr. Bezerra de 
Menezes, André Luiz, Emmanuell, Joa-
na de Angelis e outros nomes memo-
ráveis, ainda estamos nos perdendo 
na real destinação do Espiritismo.

Muitos espíritas têm uma visão 
diferente do que propõe Kardec. Fa-
zem certa mistura de Espiritismo com 
Igreja Reformada ou têm uma visão 
um pouco católica, entre outras pro-
postas, que não estamos classificando 
como erradas ou de má-fé, mas que 
estão fora da proposta do Espiritismo. 
Para explicar melhor vamos entender 
o que é o Espiritismo.

Hippolyte Léon Denizard Rivail 
nasceu em Lyon em 3 de outubro de 

1804 e desencarnou em Paris, em 
31 de março de  1869. Foi educador, 
escritor e tradutor francês. Adotou o 
pseudônimo de Allan Kardec, notabi-
lizou-se como o codificador do Espiri-
tismo, também denominado de Dou-
trina Espírita, que é fundamentada 
em cinco obras básicas ditadas pelos 
espíritos e por meio da observação de 
fenômenos que ele atribuía a mani-
festações de inteligências incorpóreas 
ou imateriais, denominadas espíritos. 
A codificação espírita está presente 
em O Livro dos Espíritos, O Livro dos 
Médiuns, O Evangelho segundo o Es-
piritismo, O Céu e o Inferno e A Gê-
nese. O termo Espiritismo foi cunha-
do por Kardec em 1857 para definir 
o corpo de ideias por ele reunidas e 
codificadas em “O Livro dos Espíritos”. 

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e ministra os cursos 
do Reencontro nos 

módulos 2 e 3

Texto inspirado mediunicamente

Verdadeiro Espiritismo 
é um sonho possível

Refere-se a uma doutrina que trata 
da “natureza, origem e destino dos 
espíritos, bem como de suas relações 
com o mundo corporal e as conse- 
quências morais que dela dimanam”, 
e fundamenta-se nas manifestações e 
nos ensinamentos dos espíritos den-
tro das mensagens de Jesus. Também 
é compreendida como uma doutrina 
voltada ao aperfeiçoamento moral do 
homem, que acredita na possibilida-
de de comunicação com os espíritos 
por meio de médiuns. Na publicação 
do livro “O que é o Espiritismo”, o co-
dificador a define como “uma ciência 
que trata da natureza, da origem e da 
destinação dos espíritos e das suas re-
lações com o mundo corporal”.

A Doutrina Espírita é mais do que 
uma religião. É um conjunto científi-

co-filosófico-religioso, fundamentado 
nos ensinamentos de Jesus. A pro-
posta é abrir horizontes. Disse Kardec 
no “Livro dos Espíritos”: “Espíritas: 
amai-vos, eis o primeiro mandamen-
to; instruí-vos, eis o segundo”; e Jesus 
disse: “Conheça a verdade e ela vos 
libertará”. Estamos falando de ensi-
namentos lógicos, dedutivos de aná-
lise científica. 

Assim, o estudo da Doutrina Espíri-
ta vem ao encontro da nossa necessi-
dade de nos conhecer e mudar nossa 
visão do mundo; conhecer a mediu-
nidade e seus aspectos e nos ajudar 
a interagir com os espíritos, com eles 
aprender e também ajudar aos que 
precisam de orientação para um me-
lhor viver.

O sonho possível é a Doutrina Espí-
rita sendo vivida por nós como uma 
filosofia de vida sem barreiras, pre-

conceitos, formalismos. Uma doutrina 
de paz, amor, entendimento, estudo 
constante, pois é livre de dogmas e ri-
tualização. Apenas exige de nós a luta 
para um desprendimento constante, 
vendo no próximo um reflexo de nós 
mesmos. A era do espírito já bate à 
porta e que veja quem tem olhos de 
ver, como nos ensina Jesus.

Imagine uma escola, uma universi-
dade em que aprendemos uma pro-
fissão, mas dentro de ensinamentos 
éticos, morais, fundamentados na 
Doutrina de Jesus, sem religião do-
minadora, sem impor, apenas nos 
orientando dentro do sentimento de 
ligação a Deus nosso Pai, como cria-
dor da vida para nós, e respeitando 
nosso livre arbítrio. Sabendo que a 
vida continua e que não existe um 
Céu de privilégios para alguns e nem 
Inferno para desgraça de outros. Um 
maravilhoso contínuo de vida após 

vida nos enriquecendo cada vez mais 
de amor e conhecimentos.

O Espiritismo não é a evolução de 
outras religiões, mas o Cristianismo 
redivivo dentro de uma concepção 
moderna. Vem para uma libertação 
interior de nós para nós mesmos, 
para uma vida plena, maior, com 
desprendimento do mundo material, 
pois disse Jesus: “Eu vou, mas vou en-
viar o Consolador que irá repetir tudo 
que eu disse e muito mais que no 
momento não podes compreender”. 

O maravilhoso trabalho da caridade 
precisa ser para o espírita não uma 
obrigação, mas a consciência de que 
o próximo é um espelho de nós. Es-
tamos no mesmo barco e com uma 
única finalidade que é a busca da feli-
cidade maior de todos. Enfim, sonhar 
é possível, quem sabe logo vamos 
realizar esse sonho.

Idealizando

“Substituindo a fé cega numa vida futura pela 
inquebrantável certeza resultante de constatações 
científicas, tal é o inestimável serviço prestado por 
Allan Kardec à humanidade”.
Gabriel Delanne



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

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

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

EU APOIO A MANSÃO DO CAMINHO
AÇÃO SOCIAL SOLIDÁRIA

1º
2º

3º

Chevrolet Cobalt LTZ 1.4
2013/2014 Okm

Em prol das obras assistenciais de Divaldo Franco, 
que cuidam diariamente de mais de 3 mil 
crianças e jovens carentes.

Concurso da Loteria Federal do dia 14/12/2013 (sábado).
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REENCONTRO
Associação de Desenvolvimento Espiritual

Passagens aéreas / Hospedagens / Traslados para 02 pessoas em Maio de 2014 para 
conhecer e participar dos trabalhos da Mansão do Caminho e do Centro Espírita Caminho 
da Redenção em Salvador (BA) - Sexta a domingo.

24 títulos

Visita a Mansão do Caminho e C.E.Caminho da Redenção

Coleção de DVDs e CDs de Divaldo Pereira Franco
Cadastre sua entidade para ser um ponto de venda

Informações: (11) 2028-5222

R$100,00
VALOR DO NÚMERO

(total de 10.000 números)


