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Valcapelli Testa
fala sobre a 
cromoterapia e a 
relação da saúde com 
o emocional

Paz, um estado 
de libertação
Por que esse estado de espírito 
é tão almejado? O que é preciso 
fazer para alcançá-lo?



Reencontro em Revista
Todo o trabalho de redação, elaboração e diagramação 
desta revista é desenvolvido graciosamente, sem nenhum 
ônus. Agradecemos aos anunciantes que nos ajudaram a 
reduzir as despesas com a impressão gráfica e aos leitores 
que desejarem depositar uma colaboração espontânea na 
caixinha existente no expositor.

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

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

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

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

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

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

A Direção

Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual
Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-5222 - E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br
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Ajude-nos a fazer uma revista cada vez melhor. 
Envie sua mensagem, comentário, sugestão de pauta 
ou crítica, pedido de anúncio para
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É muito importante a paz.

Governos a estabelecem fomentando guerras, 

gerando pressões, submetendo as vidas que se 

estiolam sob jugos implacáveis.

A paz é imposta, dessa forma, pelas armas, 

mediante a coação e depois negociada em 

gabinetes.

Vem de fora e aflige, porque é aparente.

Faz-se legal, mas nem sempre é moralizada.

Tem a aparência das águas pantanosas, tranquilas 

na superfície, miasmáticas e mortíferas na parte 

submersa.

Assim se apresenta a paz do mundo, transitória, 

enganosa.

A paz legítima emerge do coração feliz e da mente 

que compreende, age e confia.

É realizada em clima de prece e de amor, porque 

da consciência que se ilumina ante os impositivos 

das Divinas Leis surge a harmonia que fomenta a 

dinâmica da vida realizadora.

Essa paz não se turba, é permanente. Não permite 

constrangimentos, nem se faz imposta.

A paz em ti

Cada homem a adquire a esforço pessoal, como o 

coroamento da ação bem dirigida, objetivando os 

altos ideais.

Não basta, no entanto, programar e falar sobre 

a paz. Mas, visualizando-a, pensar em paz e agir 

com pacificação, exteriorizando-a de tal forma 

que ela se estabeleça onde estejas e com quem 

te encontres.

Seja a paz, na Terra, o teu anseio, em oração 

constante, que se transforme em realização 

operante como resposta de Deus.

Orando pela paz, esse sentimento te invade, e o 

amor, que de Deus se irradia, anula todo e qualquer 

conflito que te domine momentaneamente.

A paz em ti ajudará a produzir-se a paz no mundo.

Mensagem de Joanna de 

Ângelis, psicografia de Divaldo 

Pereira Franco, extraído do 

livro Filho de Deus



“Reencontro,
  minha segunda casa”

Eu e o ReencontroNotas

Megafeirão do livro

O Bom 
Velhinho 
vem aí

Bazar de Natal

Festa das Crianças
Em comemoração ao Dias das Crianças, será realizado 
no sábado, dia 18 de outubro, às 9h, uma grande festa 
para divertir a criançada, com muitos doces e decoração 
especial. Traga seu filho para esse momento de 
descontração e muita alegria!

No dia 6 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 itens. 
Aproveite para presentear seus familiares e amigos! Toda 
a renda será revertida para as obras sociais do Reencontro.

Esta é uma grande oportunidade para adquirir 

livros espíritas e espiritualistas a preços 

especiais! Nos dias 29 e 30 de novembro 

(sábado e domingo), das 9h às 18h, ocorrerá 

a 14ª edição do Megafeirão do Livro, com a 

presença de escritores que autografarão os 

livros. Confira a agenda e não perca!

Também no dia 6 
de dezembro, o 
Reencontro receberá 
uma visita para lá de 
especial: o Papai Noel 
virá à nossa casa para 
alegrar a criançada, 
com muita festa e 
diversão. Não deixe de 
trazer seu filho para 
esse encontro especial!

Todos os anos a cena se repete. Quem passa pela barraca do caldo verde na festa junina do Reencontro se depara 
com ela. Simpática, prestativa, atenciosa e sempre pronta para ajudar a todos, Odete Lhano é um exemplo de que 
se doar ao próximo é o melhor dos caminhos.

Incansável no trabalho de conduzir a barraca do caldo verde há seis anos – além de atender a cada um em todos 
os dias da festa, ela prepara, com a ajuda da equipe, tudo o que é consumido na barraca, tarefa que exige muito 
empenho, dedicação e horas a fio de mão na massa. Nesses dias, ela chega ao Reencontro por volta das 8 
horas da manhã e só volta para casa depois das 23h.

Mas a dedicação dela ao Reencontro vai muito além da festa junina. Odete trabalha 
semanalmente no Passe Livre, no DSB, na TCI e eventualmente ajuda 
na lojinha e na lanchonete. Por aí dá para ver o quão forte é sua 
relação e dedicação. 

O início de tudo – Há cerca de 10 anos, ela passava por 
problemas emocionais, estava com depressão profunda, e uma 
pessoa lhe indicou o Reencontro. Logo nas primeiras vezes que 
veio à casa um dos voluntários que a acolheu lhe disse: “muitas 
vezes você vai ter vontade de voltar para trás, mas não 
faça isso”. E ela ouviu a mensagem. Começou a 
fazer os tratamentos, depois os cursos e há 
aproximadamente oito  anos começou 
a trabalhar na casa, já tendo passado 
nesse período pelo Passe Infantil, Sala 
Azul e Triagem. 

 “O Reencontro é minha segunda 
casa, é onde me sinto bem e o lugar 
que me fez sair do fundo do poço. 
Gosto muito de estar aqui e muitas 
vezes quanto não estou muito bem 
venho ao Reencontro ajudar em 
qualquer trabalho necessário e me 
sinto renovada. O Reencontro é 
a casa que me acolheu e me 
acolhe”, disse.

E esse acolhimento é 
muito bem retribuído 
com toda dedicação e 
amor em tudo aquilo 
que ela se propõe 
a fazer.

Roger Hayas e Margareth Ramos

Sábado, às 16h - Lucimara Gallicia

Sábado, às 17h – Palestra e sessão de autógrafos 
com Marlene Saes. Tema: Atuação da Espiritualidade 
nos fatos de nossa vida

Domingo, às 10h - Palestra e autógrafo com 
Valcapelli na Terapia de Cura Integral

Domingo, às 15h - Palestra e autógrafo com o autor 
Humberto Pazian. Tema: Superando o Medo de Viver
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Roger Hayas

Capa
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, um estado de libertação
Chegar à condição da verdadeira paz requer uma avaliação 
de sentimentos, valores, crenças e, principalmente, uma ligação 
maior com Deus, com a espiritualidade e consigo mesmo

É muito comum as pessoas dizerem: 
“preciso de paz” ou “por que não te-
nho paz?”. Mas o que é esse estado de 

espírito? O que é preciso para alcançá-lo? 

A palavra paz vem do latim “pax” e, basicamente, 
consiste na ausência de conflitos, mantendo a ordem 
entre a parte e o todo. Para o Cristianismo e também 
para o Espiritismo a paz é o esforço desempenhado 
para desenvolver a inteligência e alcançar o máximo 
da bondade, da justiça, do amor e da fraternidade. 

“O primeiro passo para a conquista da paz é confiar 
no BEM. Acreditar que se estamos no Bem nada de-
vemos temer. Confiar sempre que nunca estamos sós, 
sempre haverá um amigo sincero, uma força maior nos 
guiando e orientando. Basta confiar”, diz Eliane Prova-
si, vice-presidente do Reencontro.

Paz

Ela completa com 
alguns questiona-
mentos: “Paz é ficar 
o dia todo sem fazer 
nada? Então alguém 
que esteja desempregado 
está em paz. Será? Paz é tirar férias? E fi-
car pensando nas dívidas a pagar? É ficar quieto 
num canto sem qualquer barulho? Será que esta-
remos com pensamentos elevados que nos levam a 
ela? Na verdade, a paz é o estado tranquilo de quem não 
tenha inimigos a combater (os próprios pensamentos). É 
harmonia, sossego, tranquilidade da alma, é convicção de 
ter agido bem”, diz.

Como identificar – Nossas reações, valores, crenças e sen-
timentos diante do mundo, das adversidades do dia a dia 
são um importante termômetro de como anda nosso es-
tado de espírito. Por isso, é muito importante avaliarmos 
constantemente como está a qualidade dos nossos pensa-
mentos. “Você briga com a televisão quando o programa 
não lhe agrada? Reclama dentro do carro quando o trânsito 
está ruim? Fica irritado quando procura algo dentro de casa 
e não encontra? E quando as coisas não saem como as pla-
nejou? Então é hora de repensar algumas coisas que não 
contribuem para seu estado de paz”, completa Eliane. Em 
paralelo a isso, diz ela, é fundamental fazer uma avaliação 
sobre suas crenças e valores morais, como culpas excessi-
vas, medos, orgulhos e insegurança. “Ao combater alguns 
desses ‘inimigos’ já estamos dando passos importantes 
para a conquista da paz e da melhora íntima” (veja box).

Desafios diante do mundo moderno – Vivenciar na prá-
tica sentimentos mais elevados e nobres em um universo 
em que, muitas vezes, imperam valores distorcidos, em 
que o egoísmo, a concorrência, o materialismo e o poder 
ganham destaque não é tarefa fácil. Mas eis aí o grande 
desafio.  

“A conturbação que agita o nosso planeta é resultado 
dos fenômenos da grande transição de mundo de provas 
e de expiações para mundo de regeneração, quando são 
aferidos os valores éticos legítimos em relação àqueles 
habituais e degenerativos, aos quais as criaturas humanas 
têm se apegado. Segundo a opinião dos Espíritos nobres, a 
situação é ainda mais aflitiva em decorrência da teimosia 
humana em dar valor a sensações mesquinhas em vez das 
emoções libertadoras, as heranças do primarismo opondo-
-se às bênçãos da evolução”, disse Divaldo Franco em en-
trevista ao jornal Oásis, da Bahia.

Reveja seus valores e crenças

Medo de fazer algo errado ou de não conseguir 
Esse sentimento paralisa as pessoas, portanto, não deixe 
que ele tome conta de você.

Preocupações em excesso com o futuro 
Viva o momento atual e não deixe a ansiedade sobre o 
que pode acontecer no futuro dominar você.

Culpas e remorsos 
O que se passou não tem retorno. O importante é apren-
der com eventuais erros, crescer, evoluir, corrigir e seguir 
adiante. 

Orgulho e vaidade 
Esses sentimentos são bastante danosos, não nos levam a 
lugar algum e nos distanciam do verdadeiro sentimento de 
amor e doação ao mundo. Que tal deixá-los de lado? 

Contribuímos para manter nosso padrão vibra-
tório e nosso estado de espírito abalados com 
excesso de preocupações, medos e culpas.
Que tal reavaliar esses valores?



Capa

O médium e orador espírita vai 
além e aponta outras questões da 
vida moderna que afastam as pes-
soas da verdadeira paz. “Sem qual-
quer dúvida, o hedonismo (doutrina 
filosófico-moral que afirma que a 
busca pelo prazer é o único propósito 
da vida) que toma conta da Terra, o 
imediatismo das sensações e dos go-
zos, a ânsia pelo ter em vez de ser, 
respondem pela onda de sofrimen-
tos que avassalam os seres huma-
nos. Jamais houve tanta alucinação 
e ampliação da promiscuidade moral 
como na atualidade. Deixamos nos 
seduzir pela posse de bens materiais, 
pelo poder transitório do mundo, por 
ligações afetivas fora do contexto de 
nossa programação reencarnatória”, 
disse.

O Evangelho Segundo o Espiritismo 
nos ensina que “o dever é obrigação 

moral, diante de si mesmo primeiro, 
e dos outros em seguida”. Assim, 
temos de cumprir o caminho da paz 
diante de nós mesmos, da nossa fa-
mília, do nosso trabalho e do mundo 
que nos abriga. “Na ordem dos sen-
timentos, o dever é muito difícil de 
ser cumprido, porque está em discor-
dância com as seduções do interesse 
e do coração. Muitas vezes deixamos 
de cumprir os deveres a que nos pro-
pusemos na existência terrestre por-
que nos empolgamos por interesses 
outros, que vêm de nossas paixões 
inferiores”.

Como chegar ao sentimento de 
paz - A conquista por esse estado de 
espírito elevado e nobre é uma tare-
fa individual, que segue os desafios 
da trajetória de evolução espiritual 
de cada ser. Porém, alguns cami-
nhos norteadores podem auxiliar 

nesse processo e ser um importante 
instrumento de busca por uma vida 
mais equilibrada e melhor, na qual o 
bem, o servir e o amor sejam a base. 
“Não se cobrar e também não acei-
tar cobranças, evitar preocupações 
em demasia, não fazer dos proble-
mas maiores do que realmente são, 
aprender a lidar com a diferença são 
algumas alternativas a serem toma-
das na busca da paz interior”, enfati-
za Eliane. (veja box).

Buscar a Deus em todas as situa-
ções de dor, angústia, desespero, 
mantendo a fé e a ligação com a 
espiritualidade maior e, sobretudo, 
focando no eu interior, auxilia a ven-
cer momentos difíceis. “A paz em 
nós não resulta de circunstâncias ex-
ternas e, sim, da nossa tranquilidade 
de consciência no dever cumprido”, 
disse Chico Xavier.

Os caminhos para a conquista da paz
Não se cobre e não aceite cobranças 
Organize-se, assuma compromissos que você pode realizar e evite que as pessoas lhe 
cobrem ou que você se atormente porque não está dando conta do que assumiu. Faça 
apenas o que pode fazer. Não queira assumir o mundo; 

Não aumente os problemas 
Não dê às dificuldades força maior que elas têm. Não dramatize e não perca a sua paz 
com pensamentos destrutivos; 

Lide melhor com diferenças 
Cada ser é único, com sua evolução. Busque compreender melhor os fatos, as pessoas; 
procure entender os acontecimentos, saiba lidar com as mudanças, aceite o que não 
pode ser modificado e viva o melhor possível.

Primeira fase (1 ano e meio)

Segunda fase (1 ano e meio)

Conheça os novos cursos 
regulares do Reencontro 
Os cursos regulares do Reencontro passarão por mudanças a partir de 2015. 
Todos os módulos têm como objetivo servir de base à continuidade de estudos, 
bem como à preparação para trabalhos na casa.

Lembrando as palavras de Jesus “Conheça a Verdade e Ela vos libertará”, 
entendemos que precisamos evoluir, aprimorar e aprofundar os cursos da 
nossa instituição.

Módulo 1 - Conceitos do Espiritismo (Evangelho Segundo o Espiritismo) 
Serão abordados os conceitos básicos da Doutrina Espírita. Esse módulo é um preparatório para aqueles 
trabalhadores que desejam continuar a estudar a Doutrina Espírita.

Módulo 2 - Evangelho de Jesus (Evangelho Segundo o Espiritismo) 
Abordagem dos conceitos básicos do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse módulo é preparatório àqueles 
trabalhadores que venham no futuro sentir interesse de adentrar o grupo de estudo do Evangelho.

Módulo 3 - Estudos da Mediunidade (O Livro dos Espíritos) 
São trabalhados os conceitos básicos sobre mediunidade, sua estrutura, funcionamento e classificação.

Preparatório 
Conhecer o Reencontro e suas atividades.

Módulo 4 - Práticas mediúnicas e mais conceitos mediúnicos (Livro dos Médiuns) 
Trabalha os conceitos mais profundos sobre a mediunidade com parte prática focando o problema da 
obsessão e estudos profundos na prática da evangelização de espíritos sofredores. (Doutrinação e DSB). 
Esse módulo é um preparatório para os futuros trabalhadores na atividade de DSB. Módulo 2 - Evangelho de 
Jesus (E.S.E.)

Módulo 5 - Estudos das obras psicológicas de Joana de Angelis (Joana de Angelis) 
Estuda  os conceitos das obras psicológicas de Joana de Angelis. Esse módulo é apenas um preparatório para 
um grupo de estudo que será preparado num futuro próximo. 

Módulo 6 - Práticas mediúnicas e mais conceitos Doutrinários avançados (A Gênese) 
Nesse módulo serão abordados os conceitos da Gênese de Kardec. Continuação com a parte prática dos dois 
módulos anteriores. Tem como objetivo aprofundar os conhecimentos dos alunos dentro dos aspectos do 
futuro da Doutrina Espírita.

Preparatório 
Conhecer o Reencontro e suas atividades.

Ao final desse 3º módulo inicia-se o trabalho voluntário para os alunos que têm o objetivo de se tornar 
trabalhadores da casa, sem exercer atividades mediúnicas.

Continua o trabalho voluntário podendo agora exercer novas atividades desde que apresente características 
para tal, dependendo do voluntário. Desse momento em diante o aluno poderá participar dos grupos de 
estudos existentes e os que estão sendo criados, bem como os trabalhos mais profundos da nossa casa.

O curso completo terá 3 anos de duração. Conheça como estarão formatados os módulos:
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Entrevista

Reencontro em Revista – Valcapelli, como começou sua 
história com a doutrina espírita?
Valcapelli – Quando cheguei a São Paulo e iniciei meu 
processo de expansão da visão de mundo e, paralelamente, 
da visão religiosa, me deparei com as adversidades da 
vida, com as questões materiais e espirituais. Conheci a 
metafísica da saúde com o Gasparetto e passei a ver o 
mundo de outra maneira. Antes, eu concebia que a vida 
me proporcionava as vantagens e desvantagens. Depois 
disso, passei a ver que eu era o responsável por esses 
fenômenos, ou seja, recebia o que dava. E aí constitui todo 
um trabalho nesse sentido. 

RR – E a cromoterapia, como passou a estudá-la?
Valcapelli - Logo que tive contato com o kardecismo 
conheci a cromoterapia. Me encantei com ela e me tornei 
grande admirador, sempre buscando entender os porquês 
daquele funcionamento. Estudei-a profundamente para 
entendê-la de maneira acessível e não fantasiosa e 
milagrosa, de forma simples, funcional e prática.

Entrevista

RR - De que forma as cores têm o poder de nos ajudar?
Valcapelli - A energia luminosa entra em ressonância com 
a energia do ser, acentuando os potenciais latentes no 
espírito. As cores também proporcionam o reabastecimento 
energético dos campos vibracionais que circundam os 
órgãos, influenciando simultaneamente o corpo e as 
emoções. Os chacras são as vias de absorção das luzes 
coloridas, eles retransmitem a energia luminosa para os 
respectivos órgãos internos. Cada cor possui determinados 
benefícios físicos e emocionais. O cromoterapeuta seleciona 
as cores apropriadas de acordo com as suas funções, de 
forma a beneficiar as pessoas que recorrem a essa técnica.

RR – Você é psicólogo por formação. Por que resolveu 
ingressar nessa área?
Valcapelli - Primeiramente eu considero que fui formado nas 
“adversidades da vida”, quando adquiri ampla experiência, 
desenvolvi estudos profundos sobre a cromoterapia e 
a metafísica da saúde. Com três livros publicados sobre 
metafísica da saúde senti que seria importante a formação 

Valcapelli

Ele é psicólogo, escritor, metafísico, cromoterapeuta e professor. Nascido em Cambira, 
no interior do Paraná, Valcapelli Testa veio para São Paulo aos 14 anos a fim de 
ampliar os horizontes. Nesse momento começou o processo de expansão de sua visão 

religiosa, iniciando o contato com o kardecismo, estudando e buscando fenômenos. Daí a 
se tornar um dos nomes de destaque no meio espírita atual foi uma longa trajetória de 
estudos e aprofundamento. Com diversos livros voltados a temas como metafísica da saúde 
e cromoterapia, Valcapelli discorre com desenvoltura, clareza e didatismo sobre assuntos 
relacionados à relação da saúde física com questões espirituais, a cura por meio das cores e 
os caminhos para se livrar dos males que atingem a humanidade, temas que ele fala nessa 
entrevista à Reencontro em Revista.

“Somos os dividendos de sentimentos e ações”

Roger Hayas

em Psicologia. Ingressei na faculdade e durante os 5 
anos da graduação conheci os pilares da psicologia e 
tomei conhecimento da neurociência, que estava em 
plena ascensão e se propunha a explicar os fenômenos 
de manifestação das emoções no corpo. Fiquei tentado a 
enveredar para esse lado e me tornar um neurocientista. 
No entanto, existe um conflito de contexto. Segundo a 
neurociência, os fenômenos emocionais se manifestam 
somente no corpo, até o limite da pele. Como sou metafísico, 
compreendo que as emoções ultrapassam o limite da pele 
e interferem no ambiente, no qual imprimimos aquilo 
que sentimos, bem como somos tratados pelos outros, de 
acordo com os componentes internos. Somos a causa dos 
fenômenos biológicos e existenciais. Além de somatizar no 
corpo os processos emocionais, produzimos além da pele 
aquilo que sentimos dentro de nós. Os sentimentos puros 
e elevados, bem como as boas ações, geram dividendos 
existenciais que revertem em respostas favoráveis e 
nos conectam com as esferas espirituais elevadas e com 
os mentores. Já os sentimentos nocivos, como o ódio e 
outros, criam um campo energético negativo, no qual os 
obsessores se infiltram e nos obsediam; eles não são os 
malfeitores, nós próprios somos os principais causadores 
do mal que nos aflige.
 
RR - Você é escritor, psicólogo, metafísico, cromoterapeuta 
e professor. De que maneira essas atividades se inter-
relacionam com o espiritismo?
Valcapelli - O ser é único. Não tem divisões. Mas é 
múltiplo nos seus potenciais. E a alma consegue gravitar 
por diferentes planos e manifestar em cada um deles 
o seu potencial. Então, existe um plano de conexão à 
espiritualidade que é a grande alavanca das minhas 
descobertas metafísicas. Nesse entrelaçamento entre 
uma área e outra não sou só psicólogo, só metafísico, 
só professor. Existe uma relação entre tudo isso. A 
mediunidade estabelece a conexão com as esferas 
espirituais e é importante fonte de inspiração para minhas 
descobertas metafísicas. Um fenômeno metafísico pode 
ser visível. Eu não segmento minha atuação. O que faço é 
conectar o indivíduo à sua própria espiritualidade.

RR - Um dos assuntos dos quais você trata com bastante 
propriedade é a metafísica da saúde. Comente sobre a 
questão de que toda doença pode ter uma emoção em 
desequilíbrio.
Valcapelli - O corpo não é alheio ao ser que o habita. Ele é 
constituído por estruturas atômicas que gravitam dentro de 
um campo de energia denominado “aura”; essa, por sua 
vez, é influenciada pelos sentimentos e emoções, que vão 
colaborando na organização ou na desorganização, gerando 

saúde ou doença. Na medida em que esses sentimentos 
se ordenam, o corpo se organiza. Quando adoecemos 
estamos fora da nossa condição plena de talentos e das 
qualidades inerentes ao ser. O que acontece nas doenças 
é que existe uma desordem emocional, um estado interno 
abalado. Nós atraímos a situação à qual fomos atingidos. 
Precisamos aprender a resignificar as nossas emoções e 
positivar os nossos sentimentos, aflorando os potenciais.

RR - Depressão, ansiedade, medos, pânico, baixa 
autoestima são assuntos muito comuns na vida das 
pessoas. Por que cada vez mais estamos diante desses 
problemas?
Valcapelli - O mundo é maravilhoso e encantador. E a 
gente se encanta tanto com ele que se desencanta com 
a gente. E se sente sem graça. Ficamos tão maravilhados 
com os encantamentos do mundo e nos desconectamos 
dos nossos próprios encantos. Privilegiamos a beleza 
exterior e desconsideramos a beleza interior, o que temos, 
o que produzimos. E quando não alcançamos o “objeto do 
desejo” nos esvaziamos da vida, buscando estar próximo 
dos outros e percebemos que tudo está longe. Hoje nos 
é vendido um mundo tão perfeito para melhorar o nosso 
que não está perfeito. Nos sentimos muito aquém do que 
é bom. Isso é colocado cada vez mais dentro da gente, o 
que gera a baixa autoestima. Somos tão bombardeados: 
precisamos consumir, prestigiar, movimentar os lugares, 
que acabamos sendo tirados do plano de nós mesmos. 
E aí perdemos a conexão com o plano espiritual, ficando 
desabitados de nós. Como vamos ficando desabitados 
de nós, ficamos frágeis, e essa vulnerabilidade nos deixa 
à mercê de uma síndrome de pânico. A conexão com a 
própria essência precisa ser exercitada, prestigiando a nós 
mesmos, exatamente o que esperamos do outro. Em vez 
de buscar de fora para dentro, devemos buscar de dentro 
para fora, a verdadeira iluminação. 



Calendário ATIVIDADES DE OUTUBRO | 2014

DIA HORA ATIVIDADE

01/Qua

02/Qui

03/Sex

04/Sab

06/Seg

07/Ter

08/Qua

09/Qui

10/Sex

11/Sab

13/Seg

14/Ter

15/Qua

16/Qui

17/Sex

18/Sab

20/Seg

21/Ter

22/Qua

23/Qui

24/Sex

25/Sab

26/Dom

27/Seg

28/Ter

29/Qua

30/Qui

31/Sex

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

17h00

20h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

09h30

14h00

16h00

17h00

20h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

11h00

14h00

17h00

10h00

20h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

Módulo II - 9ª aula

Palestra - Miguel de Jesus Sardano - A obra de Kardec e a atualidade

Palestra - Jair Cusin - A Conquista da serenidade

Módulo III - 10ª aula

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

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Problemas da obsessão

Módulo I - 10ª aula 

Palestra - Miguel - Teu lugar na vida

Módulo II - 10ª aula

Palestra - Humberto Pazian - Esperança, fé e caridade  

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do corpo - Leis universais (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Módulo III - 11ª 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 - Rosangela - Exercitando o amor

Módulo I - 11ª aula

Palestra - Lucimara Gallicia - Solidão e apatia (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Módulo II - 11ª aula

Palestra - Julieta - Novas forças para seguir adiante

Palestra - Carmen - No ritmo da natureza

Módulo III - 12ª aula

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

3ª FESTA INFANTIL

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - Mediunidade e equilíbrio

Módulo I - 12ª aula

Palestra - André Marouço - Vida e prosperidade (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

Módulo II - 12ª aula

Palestra - Lisa Rebouças - Relacionamentos familiares

Palestra - Jair Cusin - Família

Módulo III - 13ª aula

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

REUNIÃO Conselho; Diretoria; Deptos. Assistência e Promoção Social; Captação de Recursos; Infância e Juventude

Ativação Energética com Palestra - Geisa - Vencendo os medos

TERAPIA DE CURA INTEGRAL - Trazer uma garrafa de água mineral 

Módulo I - 13ª aula 

Palestra - Gislaine Carli - Felicidade

Módulo II - 13ª aula

Palestra - Sueli Fiuza - Você tem medo da morte?

Palestra - Carmen - Uma troca e tanto

Módulo III - 14ª aula

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

DIA HORA ATIVIDADE

ATIVIDADES DE NOVEMBRO | 2014

01/Sab

03/Seg

04/Ter

05/Qua

06/Qui

07/Sex

08/Sab

10/Seg

11/Ter

12/Qua

13/Qui

14/Sex

15/Sab

17/Seg

18/Ter

19/Qua

20/Qui

21/Sex

22/Sab

25/Ter

27/Qui

28/Sex

29/Sab

30/Dom

17h00

20h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

14h00

16h00

16h00

17h00

20h00

20h30

20h00

15h00

20h30

20h00

11h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

09h00

17h00

09h00

10h00

15h00

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - O que realmente importa

Módulo I - 14ª aula 

Palestra - Miguel - Tuas insatisfações

Módulo II - 14ª aula

Palestra - Gislaine Quintaneiro - A poderosa energia do Amor

Palestra - André Marouço - Depressão (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento) 

Módulo III - 15ª aula

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

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

Ativação Energética com Palestra - Geisa - Lei da atração

Módulo I - 15ª aula 

Palestra - Lucimara Gallicia - Nada existe sem razão de ser (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento) 

Módulo II - 15ª aula

Palestra - Eliane - Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento) 

Módulo III - 16ª aula (última)

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

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

REUNIÃO DIRETORIA E DEPARTAMENTO DOUTRINÁRIO

Ativação Energética com Palestra - Wagner Ideali - A imortalidade da alma

Módulo I - 16ª aula (última)

Palestra - Gislaine Carli - Família: do corpo e da alma

Módulo II - 16ª aula (última)

Palestra - Lisa Rebouças - Religião e religiosidade

Palestra - Carmen - Livre arbitrio

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmen (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 - Miguel - Ligar-se a Deus

Palestra - Eliane - A caminho do sucesso

Palestra - Sueli Fiuza - Humildade

Palestra - Jair Cusin - Perdão o caminho da libertação

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

14º MEGA FEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO

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

Ativação Energética com Palestra - Marlene Saes - Atuação da espiritualidade nos fatos de nossa vida

14º MEGA FEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO

TERAPIA DE CURA INTEGRAL com palestra do VALCAPELLI - Trazer uma garrafa de água mineral 

Palestra - Humberto Pazian - O valor da vida - Superando o medo de viver 

12



Calendário ATIVIDADES DE DEZEMBRO | 2014

DIA HORA ATIVIDADE

02/Ter

04/Qui

05/Sex

06/Sab

09/Ter

11/Qui

12/Sex

13/Sab

15/Seg

20h30

15h00

20h30

20h00

09h00

09h00

11h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

17h00

20h00

Palestra - André Marouço - Vida a dois (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento) 

Palestra - Julieta - Felicidade - Os 7 caminhos

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do corpo - Leis universais (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento) 

Estudo do Evangelho - Vibrações - Coord. Carmen (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 - Geisa - Paz interior

Palestra - Lucimara Gallicia - Ninguém progride sem renovar-se (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento) 

Palestra - Carmen - O Perdão

Palestra - William Sanches - Quem espera não alcança (retirar convite com entrega de 01 Kg de alimento)

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

Plantão Trabalho Infantil: das 09h00 às 10h00

Ativação Energética com Palestra - Rosangela - Reforma íntima

Encerramento Espiritual para VOLUNTÁRIOS

06/Sab

08/Seg

11/Qui

15/Seg

12/Seg

13/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 2014

REINÍCIO DAS ATIVIDADES / JANEIRO 2015



semana, o assistido deve vir e participar das palestras, nas 

quais deve relaxar e se entregar. Nesse encontro de amigos 

sua aura se expande e a espiritualidade trata a aura, os 

problemas mentais, emocionais e espirituais”, explica. 

Um dos tratamentos de maior importância dentre 

todos que são oferecidos no Reencontro é a Sala Verde. 

Voltada especificamente aos assistidos que necessitam de 

assistência espiritual para problemas relativos à saúde, 

tem como objetivo promover o equilíbrio dos distúrbios do 

corpo físico, por isso a cor verde, que é a energia de cura.

O tratamento é realizado por meio de fontes espirituais 

associadas ao uso de cristais (punção e drenagem), 

bastões (estimulação) – condensadores de energia - e 

massagens, devidamente adequadas a cada problema 

apresentado, sendo aplicadas diretamente no órgão 

Espiritualidade e saúde
Voltado ao equilíbrio da saúde física, tratamento da Sala Verde 
utiliza fontes espirituais associadas à energia dos cristais

Roger Hayas
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afetado e complementadas em regiões correspondentes, 

conforme o caso. “Os cristais trabalham como verdadeiros 

catalizadores e polarizadores de energias, similares ao 

laser, muito utilizados nos processos de cura e cirurgias 

menos invasivas”, explica Jonas Pinheiro, presidente do 

Reencontro. 

Tratamento feminino e masculino - Para que não haja 

nenhum constrangimento ao assistido, uma vez que em 

muitos casos há a necessidade de se tocar na região 

afetada, o tratamento é separado entre feminino e 

masculino. Assim, na sala verde feminina os voluntários 

são sempre mulheres e na sala verde masculina os 

trabalhos são conduzidos por homens. 

O objetivo – Jonas explica que a especialização no processo 

de cura surgiu naturalmente. “Fazia parte dos planos da 

equipe espiritual que fundou a casa e tem como propósito 

a cura integral. Por isso, com o desenvolvimento dos 

trabalhos veio a necessidade do tratamento localizado, 

tratando o órgão, sistema ou local atingido. A idealização 

dos trabalhos foi feita de acordo com as instruções dos 

mentores”.

O tratamento - A aplicação da energia verde dura 

aproximadamente dois minutos.  Somente trabalhadores 

voluntários com curso de noções de saúde podem trabalhar 

na Sala Verde. Além disso, eles devem passar por um 

estágio de quatro semanas, quando recebem orientações 

específicas do coordenador da sala.

O tratamento é realizado a partir das orientações da 

Ficha de Tratamento, preenchida previamente na Triagem, 

quando o assistido relata ao voluntário as doenças pelas 

quais está passando. São trabalhados no máximo dois 

problemas de saúde a cada ciclo de tratamento. Existe 

uma relação de doenças indicando o tipo de tratamento 

a ser realizado, e as orientações devem ser respeitadas 

para que o atendimento seja uniforme em todos os dias 

de trabalho.

A importância de seguir o tratamento – Jonas enfatiza que 

as curas são um fato corriqueiro e trivial nos trabalhos e 

podem até ser em maior número, desde que o assistido 

faça seu tratamento completo e corretamente. “O 

tratamento dos problemas físicos em nossa casa se dá 

em dois momentos e é semanal. Na primeira semana é 

feito o passe, com dispersão de energias e realinhamento 

e energização dos chacras, órgãos, sistemas. Na outra 

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.

RUA BORGES DE FIGUEIREDO, 61/103   11 2081 7100
WWW. DICUNTO.COM.BR   EVENTOSSDICUNTO.COM.BR

Oferecemos soluções completas em gastronomia
A  S U A  C O M E M O R A Ç Ã O  M E R E C E

T O D A  A T E N Ç Ã O  D O  M U N D O

DE FESTA
N O VO  S A L Ã O

O seu mais

O atendimento acontece às terças e quintas-feiras à noite, 

às quintas à tarde e aos sábados pela manhã (trabalho 

infantil). Esse último conta praticamente com a mesma 

organização do tratamento adulto, com especificidades 

que auxiliam na adesão do tratamento junto às crianças, 

como a utilização de bichos de pelúcia, por exemplo. Após 

algumas sessões é comum as crianças se interessarem 

pelos cristais, pedindo para ver de perto, algumas pedem 

para segurar e acabam utilizando-os como se estivessem 

fazendo um autoatendimento.

Por dentro do Reencontro



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



Festa Junina

Mais verde, lazer e diversão 
para a Mooca

Novos voluntários

Chá com Bingo

O Florescer da Alma

José Carlos De Lucca no Reencontro

A Festa Junina do Reencontro foi um sucesso absoluto! Pela primeira vez, a tradicional festa de rua que agita o bairro da Moo-
ca ocorreu em cinco finais de semana, começando em 25 de maio e terminando em 27 de julho, com interrupção durante o 
período da Copa do Mundo. As barracas do churrasco, fogazza, bebida, doces, milho, caldo verde, vinho quente, dentre tantas 
outras, e o já famoso bingo agitaram os participantes. Parabéns a todos por mais um ano de sucesso e alegria!

No dia 13 de setembro, os mora-
dores da Mooca e região ganha-
ram um novo espaço de lazer, o 
Parque Sabesp Mooca Radialista 
Fiori Gigliotti, localizado em frente 
ao Reencontro. O local conta com 
espaço para atividades esportivas, 
culturais e playground, além de 
ecoposto para entrega de mate-
riais recicláveis, calçadas largas 
e acessíveis, bicicletário e piso 
ecológico, que absorve a água da 
chuva. O evento de inauguração 
contou com a presença do jorna-
lista Milton Neves, além de outras 
autoridades.

Em setembro, foram finali-
zadas mais duas turmas do 
Curso Preparatório do Reen-
contro. No total, 35 novos vo-
luntários passam a integrar o 
grupo. Sejam bem-vindos!

Passar uma tarde divertida, com quitutes deliciosos e ainda 
concorrer a prêmios. Foi dessa forma que cerca de 210 pessoas 
que participaram do Chá com Bingo passaram a tarde do sábado, 
dia 20 de setembro. A renda obtida será direcionada às obras 
assistenciais do Reencontro. Confira as fotos.

No dia 7 de setembro, o Reencontro 
promoveu o 1º Encontro de aprimo-
ramento pessoal com o Workshop  
O Florescer da Alma. O evento foi 
aberto por Antonio Carlos LaFerreira, 
presidente da Casa do Cristo Redentor, 
que também realizou uma apresenta-
ção sobre a necessidade do autoco-
nhecimento, e contou com palestras 
do psicólogo Irineu Gasparetto sobre 
Espiritualidade e Modernidade; da Far-
macêutica Joely Pucci sobre o Florescer 
Dinâmico; do Médico Ortomolecular 
Dr. Rubens Cascapera, sobre Medicina 
e Espiritualidade; e do psicólogo e me-
tafísico Valcapelli Testa, com o tema 
Corpo, espelho da alma. O evento 
contou com o encerramento do pre-
sidente do Reencontro Jonas Pinheiro.  
Aproximadamente 100 pessoas parti-
ciparam e a renda foi revertida inte-
gralmente às obras da Casa do Cristo 
Redentor, onde ocorreu o encontro. 

No dia 25 de setembro, o Reencontro recebeu o escritor José Carlos De Lucca, que ministrou palestra com o tema Socorro 
e Solução. A apresentação foi um sucesso e contou com a presença de mais de 180 pessoas. O Reencontro agradece ao 
palestrante pela rica oportunidade!

Aconteceu Aconteceu
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Todos nós espíritas gostaríamos 
de ter uma mediunidade muito 
produtiva para oferecer às pes-

soas um contato mais profundo com 
a espiritualidade, mas poucos sabem 
que, para esse contato ser eficaz e 
produtivo em algum ponto, necessa-
riamente terá o médium que vencer 
seu próprio mundo íntimo.

Os conhecimentos do nosso eu 
mais profundo, conhecimento dos 
mecanismos da mediunidade, conhe-
cimento da Doutrina Espírita, entre 
outras ações, são necessários para 
que não sejamos joguetes dos espíri-
tos mal intencionados.

Vencer nossa vaidade e prepo-
tência é necessário para que enten-
damos que somos apenas interme-
diários daqueles que vêm trazer a 
mensagem e, para isso, precisamos 
estar preparados para recebê-las com 
humildade, sinceridade e desapego. 
As más tendências são um obstáculo 
muito grande para uma mediunidade 
sadia e responsável.

Caridade para com o próximo, sin-
tonia constante, estudo e meditação 

são ferramentas que nos conduzirão 
a um final feliz no processo mediú-
nico. Assim, vamos abrir os canais da 
sensibilidade em torno de energias 
benditas que nos proporcionarão o 
resultado esperado.

Nos dias de hoje a mediunidade 
está muito diferente do que nos tem-
pos passados. Figura atualmente, e 
vamos ter no futuro, a mediunidade 
de Intuição para então ir diminuindo 
gradativamente as outras mediuni-
dades. Assim, quanto mais despren-
dimento, trabalho, amor, dedicação, 
mais mediunidade equilibrada e atu-
ante.

O processo mediúnico, sem a me-
nor dúvida, vem mudando como mu-
dando está a humanidade. Algumas 
mediunidades não se fazem quase 
presentes em nossa sociedade, mas 
não significa que não existem mais. 
Elas não se fazem presentes porque 
não há necessidade como ocorria no 
passado.

As mediunidades de efeitos físicos 
são um tipo de mediunidade mui-
to rara nos dias de hoje. Até porque 

muitos que poderiam testemunhar 
esses efeitos, assim dizem: “isso não 
existe”, “isso é truque”, entre outras 
afirmações e a espiritualidade supe-
rior não pode e não deve perder tem-
po com subjetividades nos resultados 
dos trabalhos práticos, mas sim ver 
nesses efeitos mediúnicos mais uma 
prova da continuidade da vida, nas 
múltiplas possibilidades de nosso es-
pírito.

A mediunidade que a cada dia tem 
sido desenvolvida de forma muito 
mais acentuada é a mediunidade de 
intuição, da percepção, de tudo aqui-
lo podemos sentir da espiritualidade 
dentro do nosso ser ligado ao mundo 
maior. Considerada por muitos como 
a mediunidade do futuro, pois para se 
desenvolver necessita basicamente 
do nosso desenvolvimento pessoal, 
dentro dos aspectos morais e cultu-
rais.

 A mudança do planeta é um fato 
inegável e a nossa mudança é tam-
bém esperada. Temos a mediunidade 
como uma ferramenta poderosa de 
sensibilização dos nossos sentimen-
tos que nos ajuda nessa mudança.

Mediunidade em ação
“Entendo que há demasiados fenômenos mediúnicos sem filosofia. 
Fico bem mais interessada em fenômenos quando eles ajudam 
alguém a ser uma pessoa melhor.”
Anne Gehman

Idealizando

O fenômeno mediúnico está em 
toda parte, se eliminarmos a nossa 
vaidade, prepotência e orgulho, po-
deremos ver esse fenômeno em di-
versos instantes da vida, não somen-
te dentro da casa espírita. 

O mais importante é que o traba-
lhador da nossa Doutrina precisa sem-
pre estar atento com relação à me-
diunidade. Estar atento se estamos 
dentro da atividade mediúnica com 
ou sem Jesus?

Mediunidade sem Jesus é mediu-
nismo e nos levará a sérios problemas 
cármicos. Mediunidade com Jesus é 
luz, que vai abrir as portas para as 
nossas mais altas realizações e con-
quistas íntimas. 

Como disse Kardec, mediunidade 
está intimamente ligada com o estu-
do da Doutrina e a nossa mudança ín-
tima. O trabalho mediúnico é muitas 
vezes lento, exige de nós uma luta 
interior que nos parece impossível de 

transpor. Pensamos em ter essa ou 
aquela mediunidade para falar, ouvir, 
ver, etc.

Muitos estão vendo na mediunida-
de algo como um super-homem do-
tado de algo especial, mas é engano 
pensar assim. Somente dentro da hu-
mildade, sinceridade, desprendimen-
to real é que iremos sentir esse “sex-
to” sentido aflorar de forma gradual 
em nosso íntimo.

Jesus é o maior de todos os mé-
diuns que já passaram pelo nosso 
orbe, pois podemos ver que:

Em Caná, o Senhor honrou a mediu-
nidade de efeitos físicos. 

No Tabor, o Cristo enobreceu a fa-
culdade da transfiguração.

Sobre as águas do Genesaré, o En-
viado Celeste prestigiou os recursos 
psíquicos da levitação.

Na montanha, atendendo à multi-
dão esfaimada, Jesus movimentou o 

mecanismo da materialização abun-
dante.

O cego de Jericó foi por Ele felici-
tado no exercício da mediunidade 
curadora.

Em Nazaré, ante a turba enfurecida, 
utilizou a faculdade da desmateriaIi-
zação.

E no dia da ascensão triunfal, junto 
ao lago, na Galiléia, depois de investir 
os discípulos no sacerdócio da mediu-
nidade nos seus múltiplos aspectos, 
alçou-se ao Reino, nimbado de radio-
sa materialização luminosa.

Precisamos entender sempre que 
mediunidade é trabalhar com Jesus 
e para Jesus. Qualquer sentimen-
to de vaidade, prepotência ou outro 
sentimento menos feliz vai desviar 
a mediunidade para algo fora da sua 
determinação com Jesus.

Como disse o Dr. Bezerra: Ser mé-
dium no roteiro cristão é doar de si 
mesmo em nome do Mestre.

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e ministra os cursos 
do Reencontro nos 

módulos 2 e 3

Texto inspirado mediunicamente
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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

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

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

Vocêparticipa
O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@reencontro-sp.org.br

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

Nainternet
www.reencontro-sp.org.br

facebook.com/reencontro.sp


