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UM SÓ CORO EM PROL DA PAZ

Cerca de 3 mil pessoas se 
reúnem para a primeira edição 
do Movimento Você e a Paz em 
São Paulo. 

Evento reuniu representantes de 
vários segmentos da sociedade e 
emocionou a todos.



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

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

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

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

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

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

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

A Direção

Reencontro Associação de Desenvolvimento Espiritual
Rua Sebastião Preto, 47 - Mooca - CEP 03119-040 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2028-5222 - E-mail: reencontro@reencontro-sp.org.br
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O Reencontro em Revista quer ouvir você

revista@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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Eleja o equilíbrio como roteiro de vida. Mil vezes você será 
chamado a praticá-lo. Em um momento de alucinação 
como estes que ora se vivem, de disparates e saturação, 
de cansaço e de transtorno neurótico, o equilíbrio pessoal 
tem regime de urgência.

Uma chama insignificante lavra um incêndio destruidor. 
Uma palavra cruel fere profundamente. Uma gota de ácido 
na pele produz ferida de grave curso.

De igual maneira se manifesta o desequilíbrio. Ele 
responde por males variados na economia moral dos 
relacionamentos humanos. Magoa sem justificativa, gera 
animosidade, destrói belos planos de ação edificante.

Exercite o equilíbrio. Treine-o mentalmente, evitando a 
intoxicação dos seus sentimentos. Domine a irritação, que 
se faz efeito do cansaço, êmula da perturbaçao emocional.

O equilíbrio deve apresentar-se no momento infeliz, da 
provocação, da queixa, do aborrecimento.

Recorra à oração e cultive o otimismo como terapia 
mantenedora do seu equilibrio.

Muitos insucessos podem ser evitados graças ao silêncio 
oportuno, ao gesto gentil, ao ato de paciência.

Com equilíbrio

Antes do texto do Editorial desta edição, quero deixar aqui meu testemunho 
de gratidão a todos os queridos voluntários e amigos que se reuniram 
ao redor da mensagem de PAZ que tivemos a honra e oportunidade de 
divulgar em nosso evento. Foi realmente um exemplo de que quando 
queremos podemos fazer muito mais. Com vontade, alegria, disposição, 
desprendimento, amizade, respeito, companheirismo, fé e coragem 
somos mais, fazemos mais e podemos mais. Unidos somos fortes, nada 
nos derruba ou perturba. Somos mais com Deus, somos mais com Jesus. 
Agradeço profundamente emocionado e reconhecido por terem abraçado a 
causa de nossa casa, de nossos corações. Fiquem na Paz de Jesus.

Não confunda equilíbrio com covardia. É facil reagir, 
deblaterar, produzir situações insustentáveis. Coragem 
moral é manter-se com equilíbrio, especialmente quando 
os outros o perdem.

Reserve-se a benção da meditação, por alguns momentos 
todos os dias. Poucos minutos extraídos de outros 
compromissos para meditar e adquirir equilíbrio, facultar-
lhe-ão uma grande rentabilidade nos deveres abraçados.

Vigie as nascentes do coração, das quais procedem os 
males, conforme acentuou Jesus, a fim de que o seu 
equilíbrio seja lição viva da sua fé e da sua realidade, não 
permitindo aos moralmente fracos, aos maus, a satisfação 
de levá-los aos desequilíbrios, especialmente aos 
desencarnados em perturbação, que ainda se comprazem 
em afligir e infelicitar os que ficaram na roupagem carnal.

Tome como modelo Jesus, que sempre se manteve em 
equilíbrio em todas as situações, mesmo nas mais penosas 
e ingratas.

Diretrizes para uma Vida Feliz – Marco Prisco – Divaldo 
Franco

Jonas Pinheiro - Presidente do Reencontro

Aconteceu
Eventos do terceiro trimestre de 2015



Notas

Editora Resson parabeniza 20 anos do 
Reencontro
Em agosto, a Editora Resson encaminhou uma carta ao Reencontro parabenizando 
a casa pelos 20 anos de trabalho. “Amor fraterno, dedicação constante e profundo 
respeito ao ser humano caracterizam as atividades do Reencontro desde sua criação. 
Parabéns, laboriosos amigos do Reencontro! Que o Pai os mantenha sempre firmes e 
motivados à frente dessa luminosa casa de fraternidade, soerguimento e esperança. 
Que o belo trabalho de vocês se estenda por muitos anos”, diz esse trecho da carta. 
O Reencontro agradece a Editora Resson pelo carinho, respeito e parceria!

Visita do Papai Noel
Mais uma vez, o encerramento das atividades de 2015 
do trabalho infantil contará com uma visita especial: o 
Papai Noel. O bom velhinho estará no Reencontro no dia 
12 de dezembro, das 9h às 10h30 para fazer a alegria 
dos pequenos com entrega de guloseimas e lembranças, 
além de receber as cartinhas das crianças.     

Bazar de Natal 
No dia 12 de dezembro, sábado, das 9h às 17h, acontecerá o 
tradicional Bazar de Natal do Reencontro, com produtos artesanais 
produzidos carinhosamente pelo Grupo Amor e Boa Vontade. 
Aproveite a oportunidade para adquirir seus presentes e lembranças 
de Natal com preços especiais. Toda a renda será revertida às obras 
sociais apoiadas pelo Reencontro. Aproveite!

Encerramento espiritual dos 
voluntários 
As atividades de 2015 terminam no dia 14 de 
dezembro. Nessa data, às 20h, ocorrerá a cerimônia de 
encerramento espiritual dos voluntários. Não perca essa 
oportunidade de confraternização e alegria por mais um 
ano de trabalho e doação! 

15º Megafeirão do livro espírita 
e espiritualista
Nos dias 28 e 29 de novembro (sábado e domingo) 
ocorrerá mais uma edição do Megafeirão do livro espírita 
e espiritualista no Reencontro, com mais de 1000 títulos 
à disposição. Os descontos variam de 30% a 70%. O 
pagamento é facilitado e pode ser feito em até 3 vezes 
no cartão. Aproveite a oportunidade para aprimorar seus 
conhecimentos sobre a doutrina.  

No sábado haverá Ativação Energética com palestra do 
escritor Antonio Demarchi, sob o tema “A Nova Jerusalém”. 
Em seguida, ou autor fará uma sessão de autógrafos. Na 
mesma data, a partir das 14 horas, o autor Fabio Dionisi 
também autografará exemplares. No domingo, às 15 
horas, Valcapelli fará o lançamento do livro Fibromialgia e 
Reumatismo sob a luz da Metafísica da Saúde - Volume 5, 
também com sessão de autógrafos. Não perca!

Antonio Demarchi

Fabio Dionisi

Valcapelli

Com quase 30 anos de experiência e 20 lojas em São 
Paulo, sempre atendemos os nossos Clientes com 
muita dedicação.

O nosso cardápio oferece deliciosas receitas 
tradicionais e especiais, preparadas com produtos 
de alta qualidade.

Quando bater aquela vontade de comer uma pizza, 
peça na Tutti Pizza.

Encontre a loja mais perto de você.

w w w. t u t t i p i z z a . c o m . b r

abobrinha rúcula c/ tomates secos

Irresistível em todos 
os momentos!



Roger Hayas e Elisabete Sacon

Capa
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O dia de celebrar e cultivar a paz

Primeira edição do Movimento Você e a Paz em São Paulo reuniu 
cerca de 3 mil pessoas, autoridades e representantes de várias 
religiões. Iniciativa, que já percorre o Brasil e vários países, convida 
a refletir e trabalhar pela paz

O Parque Sabesp Mooca estava lotado. No rosto das pessoas a satisfação por fazer parte 
de um evento que tem um propósito nobre, cultivar a paz. No dia 26 de setembro, 
pela primeira vez o Movimento Você e a Paz foi realizado em São Paulo. 

Criado e idealizado pelo médium e orador espírita Divaldo Franco, a iniciativa existe desde 
1998 e é uma atividade sem conotação religiosa ou política, que tem como propósito 
central desenvolver a cultura de paz por meio da conscientização quanto à necessidade 
de se contribuir para a conquista de um mundo com mais harmonia, tolerância, respeito e 
amor. 

O objetivo é mobilizar as pessoas no sentido de transformá-las em agentes multiplicadores 
da cultura da paz. Desenvolvido inicialmente em Salvador, sob coordenação da Mansão do 
Caminho, entidade assistencial do Centro Espírita Caminho da Redenção, a iniciativa ganhou 
força com o passar dos anos e se expandiu para outras cidades do Brasil e do exterior, onde 
reuniu milhares de pessoas. Por duas vezes, foi realizado na sede da ONU, em Nova Iorque.

O evento foi organizado pelo Reencontro. A organização contou com mais de 200 voluntários 
da casa, que atuaram em várias frentes de trabalho previamente definidas. O dia começou 
cedo e, mesmo com chuva, o parque foi sendo transformado em um imenso teatro, que 
comportou 1700 pessoas sentadas. 

Atrações – A edição paulista do 
Movimento Você e a Paz reuniu 
representantes do meio político, social 
e religioso, com o objetivo de enfatizar 
a importância da paz sob várias óticas.

O primeiro convidado, Marcello 
Cotrim, apresentador do programa 
Entrevidas,  da Radio Mundial, deu 
início à série de reflexões sobre a Paz 
e o autoconhecimento. Em seguida 
foram realizadas apresentações da 
fanfarra infantil da obra social “Dom 
Bosco”, de Itaquera, e do Coral dos 

Índios Mbyá-Guarani da Colônia de 
Bertioga, que também tiveram a 
oportunidade de expor seus trabalhos 
manuais. A apresentação da Orquestra 
de Cordas Laetare executou uma 
seleção de músicas clássicas com a 
regência de Muriel Waldman.

O evento foi oficialmente aberto em 
seguida pelo mestre de cerimônias, o 
ator Odilon Wagner, que deu as boas 
vindas ao público e recebeu a Banda 
da Polícia Militar de São Paulo, que 
executou o Hino Nacional Brasileiro. 

Ao término, cerca de dois mil balões 
brancos de material biodegradável 
foram soltos pelo público num 
simbólico gesto de paz. 

Logo após, o mestre de cerimônias 
convidou ao palco o presidente do 
Reencontro, Jonas Pinheiro, que 
agradeceu aos voluntários, parceiros, 
apoiadores, patrocinadores e ao 
público presente pela realização de 
um sonho. Ele destacou sua imensa 
alegria pela realização do evento em 
São Paulo. 

1º Movimento Você e a Paz em São Paulo

Os convidados foram chamados para subir ao palco: a primeira dama do Estado de São Paulo e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Lu Alckmin, os palestrantes Alexandre Caldini (representando o Espiritismo), Sheikh Jihad 
Hassan Hammadeh (representando o Islamismo), Cônego José Bizon (representando o Catolicismo), Heródoto Barbeiro 
(representando o Budismo) e Divaldo Franco, além dos convidados contemplados com o prêmio nas categorias “Pessoas 
que se doam”, “Instituições que Realizam a Paz” e “Empresas Que Viabilizam a Paz”: Fabio Lepique, presidente do 
Conselho do Parque Sabesp Mooca; Miguel de Jesus Sardano e Terezinha Sardano, da Instituição Amélia Rodrigues; 
Antônio Carlos Laferreira, da Casa do Cristo Redentor; Maria Xavier, do Abrigo de Idosos Bezerra de Menezes; Coronel 
Paulo de Tarso, da Polícia Militar; Coronel Comandante Rogério Bernardes Duarte, do Corpo de Bombeiros; David Vieira, 
das Casas André Luiz; Alcione de Albanesi, do Amigos do Bem; Valdir Ventura, do São Cristóvão Saúde; Edvaldo de Araújo 
e Joseane dos Santos, da Tutti Pizza e finalizando com uma homenagem póstuma ao radialista Fiori Gigliotti, recebida 
pelo seu filho, Marcos Pazzini Gigliotti.
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Capa 1º Movimento Você e a Paz em São Paulo

Após as premiações, o Cônego José Bizon, representante 
do Catolicismo, tomou a palavra para discorrer sobre a paz, 
reforçando a importância da paz na Terra e enfatizando 
que, para que isso ocorra, esse sentimento precisa ser 
semeado primeiramente dentro de cada um. 

Na sequência, Alexandre Caldini trouxe uma visão da paz 
perante a doutrina espírita, destacando a importância das 
práticas do perdão e da gentileza a fim de se promover a 
paz interior, afinal, a semeadura pela paz começa no íntimo 

Todo mundo tem em casa 

alguém complicado, alguém 

folgado, que abre a geladeira, 

põe o pé em cima da mesa, pede 

empréstimo e não paga, bebe, 

usa drogas, todos nós temos. É 

com essas pessoas que a gente 

devia atuar, é aí que começa a 

paz: dentro das quatro paredes da 

minha casa; só haverá paz quando 

cada um de nós assim atuar.

Haja paz na Terra a começar 

por mim. Quem defende a 

vida defende a paz. Nós somos 

chamados a sermos construtores 

de um mundo novo. A paz é 

possível, sim; o mundo melhor é 

possível, sim. Portanto, nós somos 

chamados a plantar essa semente, 

cultivar e construir a paz.

Assalamu é um dos atributos 

de Deus que significa a paz. 

Deus é a paz. Se Deus é a paz e 

ordena a paz, e eu sou devoto, eu 

sou uma pessoa entregue a Deus 

totalmente; eu tenho que exercer 

essa paz no meu pensamento, na 

minha crença, na minha fala e na 

minha prática.

Não haverá a paz no mundo 

enquanto não houver paz 

dentro do ser humano, então a 

primeira paz é a de dentro do 

ser humano, a gente só pode 

colocar para fora o que está 

dentro de nós; se eu tenho a paz 

dentro de mim, só posso colocar 

a paz pra fora.

do lar, à medida que somos seres em evolução e o núcleo 
familiar reserva muitas oportunidades de desenvolvimento. 
“Nós estamos em cima de uma tremenda caixa d’água e 
que é a caixa d’água mais alta de São Paulo. A partir daqui 
a água vai para toda a Grande São Paulo, então vejam que 
beleza, nós estamos neste momento unidos pela paz e a 
água é um tremendo condutor, então nesse momento nós 
estamos vibrando aqui e essa água vai por toda São Paulo 
para nos deixar ainda melhores”, disse.

Terceiro convidado a transmitir sua mensagem de paz, 
o Sheikh Jihad Hassan Hammadeh, representante do 
Islamismo, convidou a todos a uma reflexão sobre a 
postura do ser que, sendo justo, correto e respeitando seu 
próximo, semeia a paz em seu caminho durante sua longa 
caminhada. “Todos nós somos seres humanos,  temos o 
livre arbítrio e certamente erramos. Isso não significa que 
quando você fica nervoso você deixou de ser pacífico. Não, 
você só deixará de ser pacífico quando você se mantiver 

nesse caminho. Se você voltar atrás, se arrepender, 
se redimir, se lapidar,  melhorar e se controlar você irá 
evoluir. É isso que Deus quer de nós”. 

O jornalista Heródoto Barbeiro levou a palavra da paz 
a partir da visão budista, relatando que a paz interior é 
encontrada conforme se trilha um caminho de equilíbrio, 
em que a meditação, a viagem interior e a busca da 
espiritualidade verdadeira são meios indispensáveis para 
a conquista da autoiluminação.
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Mensagem das religiões

Cônego José Bizon, 
representante do Catolicismo

Alexandre Caldini, 
representante do Espiritismo

Sheikh Jihad Hassan Hammadeh, 
representante do Islamismo

Heródoto Barbeiro, 
jornalista e representante do Budismo



Capa

É necessário que a paz se nos aloje no 
coração, primeiro autoperdoando-nos, 
alguns de nós somos muito exigentes 
conosco mesmos, e nos olvidamos que 
somos criaturas de barro, barro celular, 
barro orgânico e que aprendemos através 
dos próprios erros; é necessário que 
nos perdoemos, isto é, que nos demos 
uma outra chance para reabilitar-nos 
ante o mal que fizemos e prosseguir no 
bem que devemos fazer. Depois de nos 
exercitar ao autoamor, a nos respeitar, 
vamos amar aqueles que também 
nos amam. Depois os que nos são 
inamistosos, os que nos são antipáticos 
e aqueles que nos perseguem, caluniam, 
porque estão doentes e não sabem. 
Então o perdão tem essa extensão, se 
chegarmos a perdoá-los amaremos 
a Deus, se chegarmos a torná-los 
simpáticos a nós, teremos Deus em 
nós(...) Eduquemos pelos nossos hábitos. 
Façamos a paz pelo nosso sorriso. Paz já 
não é mais um substantivo, é verbo. O 
Aurélio criou o verbo “pazear”. Vamos 
pazear, vamos fazer a nossa paz? Então 
vamos sorrir mais, vamos olhar o nosso 
próximo com uma outra óptica, vamos 
ter como foco o bem-estar do outro, que 
resultará em nosso bem-estar. Ninguém 
é tão destituído de valores que não 
possa sorrir. Ninguém é tão pobre, tão 
pobre, que não possa desculpar e, se 
não é capaz de perdoar, desculpe. Dê-lhe 
uma nova chance como você gostará de, 
no momento do delito, receber também 
a oportunidade de uma nova chance.

A hora mais esperada do evento 
foi a palestra de Divaldo Franco. Ele 
iniciou a mensagem falando sobre 
“Manifesto 2000”, proposto pela 
UNESCO.  Criado com o objetivo de 
disseminar a paz no mundo, esse 
manifesto concluiu que a tarefa 
poderia ser simples caso os países 
se tornassem responsáveis pelo 
cultivo e verdadeiros guardiões da 
paz, comprometendo-se a cumprir 
seis itens essenciais: preservar a paz, 
onde quer que ela esteja; rejeitar a 
violência; ser generoso e tolerante; 
procurar ouvir para compreender; 
respeitar a natureza; e, finalmente, 
redescobrir a solidariedade. Tais 
itens são facilmente identificados 
em ensinamentos e práticas de 
diferentes religiões pelo planeta, 
tendo como base a afetividade, o 
amor, a compreensão e a tolerância.

Divaldo se utilizou do holocausto 
para abordar a importância do 
perdão radical como um caminho 
para a busca da paz interior. Ele 
destacou que o perdão não está 

ligado ao esquecimento da ofensa, 
mas é um gesto de não desejar 
ao outro o mesmo mal. “O perdão 
é o grande passo para podermos 
alcançar a paz. Ou perdoamos ou 
viveremos sem paz. O perdão aqui 
tem uma elasticidade muito grande. 
Não é esquecer a ofensa, o perdão é 
não revidar o mal, porque esquecer a 
ofensa é uma questão de memória, 
não de sentimento”, disse ele 
citando a obra “O Perdão Radical”, 
de Brian Zahnd.

Entre relatos de acontecimentos 
pessoais e históricos, Divaldo 
reforçou a importância do amor 
próprio como base fundamental para 
amar todos, pois à medida que o 
ser reconhece suas próprias falhas 
torna-se mais tolerante consigo e 
com os outros, e relembrou ainda 
sobre a definição do verdadeiro 
espírita, segundo Allan Kardec, que 
é aquele que está constantemente 
preocupado em praticar o bem e 
dominar suas más tendências em 
busca da evolução espiritual.

Por fim, Divaldo disse que a causa 
de todos os tipos de dificuldades que 
o planeta enfrenta é a crise ético-
moral. Por esse motivo é fundamental 
que seja promovida a educação moral 
das pessoas baseada nas propostas 
no Evangelho de Jesus, a fim de que 
se possa vencer as más inclinações e 
pacificar o mundo interior, dulcificando 
a alma e vivendo em paz, servindo e 
amando todas as criaturas.

Divaldo encerrou sua participação 
declamando o belíssimo Poema 
da Gratidão, de Amélia Rodrigues, 
emocionando a todos e deixando em 
cada coração a mensagem de que 
a verdadeira paz começa dentro de 
cada um de nós.

Para finalizar, todos os convidados 
e o público presente cantaram a 
música “Paz pela Paz”, de Nando 
Cordel, num momento de extrema 
emoção e comoção, em que a paz foi 
cultuada e almejada por cada uma 
das pessoas ali presentes.

Divaldo Pereira Franco
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Momento especial



O Movimento Você e a Paz propõe um esforço coletivo 
em prol desse sentimento. Por isso, além de cultivar 
e estimular a união, a tolerância, o respeito e o amor, a 
proposta é alimentar uma mensagem positiva em todas as 
ações diárias.

Nesse sentido, durante o evento 
foi lançada a Cápsula do Tempo 

da Paz, na qual as pessoas 
eram convidadas a deixar 
uma mensagem de paz para 
o futuro.

As mensagens serão 
lacradas e inseridas em uma 
grande cápsula, que será 

enterrada no Parque Sabesp 
Mooca e, sobre ela, haverá uma 

lápide de mármore. A reabertura 
será daqui a 30 anos, em 21 de 

setembro de 2045, com a entrega do material às próprias 
pessoas ou a seus descendentes.

As contribuições deverão ser entregues até o dia 30 de 
novembro na sede do Reencontro ou pelo Correio (Rua 
Sebastião Preto, 47 – Mooca - CEP 03119-010 - São Paulo 
– SP). As mensagens devem ser escritas à mão com caneta 
esferográfica. As pessoas receberão um certificado e serão 
cadastradas para que possam ser contatadas no futuro. 

Essa carta precisa ser entregue dentro de um envelope, 
e na parte externa do envelope conter as informações do 
participante.

Você, como mensageiro da paz, terá a grande 
oportunidade de deixar também a sua marca e a sua 
vibração de paz para as próximas gerações! Nessa cápsula 
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Capa

A primeira edição do Movimento 
Você e a Paz em São Paulo só foi 
possível graças a importantes parcerias 
com empresas e apoiadores que 
viabilizaram uma série de atividades 
que foram oferecidas no evento.

A equipe da Saúde São Cristóvão 
ofereceu aos presentes uma das mais 
importantes ações. Quem passava 
pela tenda montada ao lado do palco 
podia fazer aferição de pressão arterial 
e glicemia gratuitamente. Foram 
realizados centenas de atendimentos. 
Além disso, doou camisetas, bandanas 
e a impressão de 100 mil flyers.

A Sabesp disponibilizou todo o 
espaço para a realização do evento, 
bem como uma série de estruturas 
paralelas que foram fundamentais 
à organização, como salas de apoio, 

segurança, limpeza, dentre outros.

A USE – União das Sociedades 
Espíritas – auxiliou a organização na 
divulgação e convite a autoridades e 
personalidades, bem como às casas 
espíritas de São Paulo. e na impressão 
de folhetos.

O evento contou, ainda, com o 
apoio de Monica Catering, empresa 
especializada em alimentação para 
eventos e empresas, que ofereceu 
o serviço aos convidados. A empresa 
Marisa Flores doou a decoração do 
palco. O restaurante Ripa na Brasa 
ofereceu 5 mil copos d´água aos 
presentes. O Reizinho Diversões 
levou ao parque a cama elástica 
para as crianças. Embelleze ofereceu 
esmaltação de unha decorada para 
crianças. A editora Intelitera forneceu 

os impressos. A empresa Área Signs, 
especializada em comunicação visual, 
ofereceu os banners e toda a parte 
visual. O evento contou, ainda, com 
o apoio de Ana Landi, da Bela Editora, 
que auxiliou na divulgação e convites 
a autoridades e personalidades; do 
Grupo Espírita Esperança, com ajuda 
financeira e divulgação; da TV Mundo 
Maior, Rádio Boa Nova, Rádio Mundial, 
Vitrine SP, ABCD Maior, e Casa do 
Cristo Redentor (apoio na divulgação); 
e da Megalivros e Edson Sardano, 
com convite a autoridades. Outros 
importantes apoios vieram de Willian 
Sanches, Valcapelli, André Marouço e 
De Lucca.

O Reencontro agradece a cada 
parceiro pelo apoio e doação nesta 
importante iniciativa em prol da 
tolerância, do amor e da paz.

A paz no presente e no futuro

Valiosos parceiros

1º Movimento Você e a Paz em São Paulo

serão colocados objetos como CDs, DVDs, livros, entre outras 
coisas relevantes e relativas ao momento atual.

A cerimônia de fechamento da cápsula e inauguração do 
Monumento à Paz e do Mural da Paz ocorrerá no dia 5 de 
dezembro.

Não deixe de participar. Você estará unindo-se e 
fortalecendo essa grande corrente de paz com a emanação 
de muita energia de prosperidade a todos para os próximos 
30 anos! Deixe a sua contribuição para o futuro! Deixe a sua 
mensagem de paz!

Mural da Paz - O evento contou, ainda, com a participação 
de artistas que grafitaram um lindo mural alusivo à paz. 
Localizado na parte oposta ao palco, o muro foi trabalhado 
pelos grafiteiros durante o evento. A ideia é deixar uma 
mensagem e um legado desse grandioso evento, de modo 
a lembrar a todos sobre a importância de se sensibilizar 
sobre o tema.

Parque

RADIALISTA FIORI GIGLIOTTI

SABESP
MOOCA

U.S.E.
UNIÃO DAS SOCIEDADES ESPÍRITAS DO

ESTADO DE SÃO PAULO

Mural da Paz - Vinícius Pinheiro
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DIA HORA ATIVIDADE

NOVEMBRO | 2015

02/Seg

03/Ter

04/Qua

05/Qui

06/Sex

07/Sab

09/Seg

10/Ter

11/Qua

12/Qui

13/Sex

14/Sab

16/Seg

17/Ter

18/Qua

19/Qui

20/Sex

21/Sab

23/Seg

24/Ter

26/Qui

27/Sex

28/Sab

29/Dom

30/Seg 

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

17h00

20h00

20h30

14h30

20h00

15h00

20h30

20h00

20h00

11h00

11h00

17h00

20h00

20h30

15h00

20h30

20h00

09h00

14h00

16h00

17h00

09h00

10h00

15h00

20h00

FERIADO - CASA FECHADA

Palestra - Luiz Cairo - Como afastar energias negativas e obsessoras

Módulo II - 14ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 14ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Julieta - Felicidade espiritual

Palestra - Valter Carillo - Espiritismo na era da informática

Módulo III - 14ª aula

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem 

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

Ativação Energética com Palestra - Ronaldo Oliveiros - Doenças Psicossomáticas e as curas - 2ª parte

Módulo II - 12ª aula 

Palestra - André Marouço - Administrando a vida

Módulo II - 15ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 15ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Plinio Penteado - Um só caminho para a caridade

Palestra - Lucimara Gallicia - Aceitação e mudança

Módulo III - 15ª aula 

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem 

Ativação Energética com Palestra  - Rosangela - Limpe a mágoa da sua aura

Módulo II - 13ª aula 

Palestra - Antonio Laferreira (Toninho) - Sem precipitação na vida

Módulo II - 16ª aula

Curso - Série Psicológica de Joanna de Ângelis - 16ª aula (somente para voluntários)

Palestra - Lisa Rebouças - Jesus: O homem

Palestra - Jair Cusin - O poder da amizade

Módulo III - 16ª aula 

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem 

Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)

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

Ativação Energética com Palestra  - Wagner Ideali - Construindo o Reino de Deus dentro de nós

Módulo II - 14ª aula 

Palestra - Edson Sardano - A Fidelidade doutrinária

Palestra - Sueli Fiuza - Conhecer-te a ti mesmo

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais              

Estudo do Evangelho - Tratamento Espiritual e Vibrações - Coord. Carmem 

15º MEGA FEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO

TRATAMENTO MENSAL DOS VOLUNTÁRIOS

TRATAMENTO MENSAL DOS COORDENADORES

Ativação Energética com Palestra - Antonio Demarchi - A Nova Jerusalém

15º MEGA FEIRÃO DO LIVRO ESPÍRITA E ESPIRITUALISTA DO REENCONTRO

TERAPIA DE CURA INTEGRAL  - Trazer uma garrafa de água mineral 

Palestra - Valcapelli - Fibromialgia, reumatismo a luz da metafísica da saúde - Volume 5

Módulo II - 15ª aula

Atenção: para assistir as palestras não há mais a necessidade da retirada de convite.
A entrada é 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal, açúcar e farinha),

que deverá ser depositado no recipiente localizado na entrada do salão.

DEZEMBRO | 2015

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES | 2015

REINíCIO DAS ATIVIDADES | JANEIRO 2016

DIA

DIA

DIA

HORA ATIVIDADE

ATIVIDADE

ATIVIDADE

01/Ter

03/Qui

04/Sex

05/Sab

08/Ter

10/Qui

11/Sex

12/Sab

14/Seg

18/Seg

19/Ter

20h30

15h00

20h30

20h00

11h00

11h00

12h00

17h00

20h30

15h00

20h30

20h00

09h00

09h00

17h00

20h00

Palestra - Julia Nezu - Justiça Divina segundo o Espiritismo

Palestra - Julieta - Os sete caminhos para a felicidade

Palestra - José Carlos De Lucca - Feliz

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

Reencontro com a Espiritualidade (somente para voluntários)

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

Cerimônia de Inauguração do Monumento à Paz e do Mural da Paz - Parque Sabesp Mooca

Ativação Energética com Palestra  - André Marouço - Bem aventuranças

Palestra - Cristina Cairo - Linguagem do Corpo - Leis Universais   

Palestra - Carmen - Vida

Palestra - Valcapelli - Metafísica e espiritualidade

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

BAZAR DE NATAL

Encerramento Espiritual Trabalho Infantil - Chegada do Papai Noel

Ativação Energética com Palestra  - Jonas - Eu vejo você

Encerramento Espiritual para VOLUNTÁRIOS

Encerramento atendimento desobsessão

Encerramento atendimento adultos

Encerramento atendimento crianças

Encerramento atendimento Ativação Energética

Encerramento espiritual adultos (somente para voluntários)

Abertura espiritual dos trabalhos

Início de atendimento ao público (somente para voluntários)

07/Seg

10/Qui

12/Sab

12/Sab

14/Seg
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Joanna de Ângelis

Vida em abundância

Asseverou o Mestre Nazareno: - 
Eu venho trazer-vos vida e vida em 
abundância.(*)

A promessa estimuladora constitui 
verdadeira bênção, porque a vida 
necessita de um sentido especial para 
fluir com tranquilidade necessária 
à  paz íntima, que é fundamental na 
existência, e a abundância a que Ele 
se refere são os conteúdos elevados 
que dignificam o Espírito..

Elevá-la, moral e espiritualmente, 
é o objetivo do seu existir, por isso, 
com a sabedoria que Lhe era peculiar, 
Ele teve o cuidado de acrescentar 
essa exuberância, essa riqueza de 
oportunidades iluminativas.

A vida, por si mesma, é fenômeno 
biológico na matéria que, sob o 
comando do Espírito, reveste-se de 
significado evolutivo. Por isso, há 
vidas estioladas pela escassez de 
recursos inteligentes e emocionais, 
de significado psicológico, que se 
tornam vazias e, por consequência, 
atormentadas e em constante 
fragmentação.

Há vidas gloriosas, carregadas de 
coisa nenhuma, que são as lutas da 
ilusão e as buscas incessantes das 
fantasias, que terminam tediosas sem 
qualquer profundidade emocional.

Há vidas que são desperdiçadas nos 
jogos das paixões servis e na contínua 
busca de prazeres que se consomem 
e as aniquilam.

Há vidas mal conduzidas nas 
prisões sem grades dos vícios e nas 
dependências cruéis das vilanias 
que as denigrem e as levam à 
consumpção antes do tempo que lhes 
está reservado.

Há vidas perdidas na contemplação 
vazia enquanto a humanidade 
estertora na solidão e nos sofrimentos 
de variada denominação, aguardando 
socorro, solidariedade.

Há vidas tocadas pela presença 
do amor, que se tornam santuários 
de benefícios erguendo outras 
existências aos patamares da saúde 
e da alegria.

Há vidas, ricas de benevolência e 
sabedoria, dedicadas à educação e ao 
progresso da sociedade.

Há vidas assinaladas pelas lutas 
edificantes e entregues à luz da 
caridade.

Há vidas construindo outras vidas, 
num incessante esforço de abnegação 
e de sacrifício bem direcionados.

Há vidas e vidas!

Jesus promete vida em abundância 
de amor e de trabalho, de realizações 
e de crescimento íntimo mediante os 
quais alcançam a plenitude.

Sob outro aspecto, Ele também 
enunciou: - No mundo tereis 
tribulações; mas tende bom ânimo, 
eu venci o mundo.

Quando a vida é dedicada às 
conquistas materiais, sociais, 
econômicas, aquelas que enriquecem 
de valores amoedados, poder, brilho, 
é sempre fugaz. Porque os seres 
humanos permitem-se ser mais 
competitivos do que cooperativos, 
havendo uma constante aflição 
para a conquista desses empenhos, 
acompanhados de conflitos íntimos e 
desenganos.

O tormento da posse constitui 
grave transtorno emocional que 
arrebata incontáveis existências, 
anulando-lhes os valores éticos e 
enobrecedores.

Eis no torvelinho das lutas humanas, 
os triunfadores sempre mais ou 
menos atormentados sob a guante 
dos fantasmas da desconfiança, do 
prazer até a exaustão, do medo das 
mudanças nas paisagens políticas e 
econômicas.

(Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, na 
sessão mediúnica da noite de 17 de agosto de 2015, no Centro 
Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia)

Orientações Espirituais Orientações Espirituais

Cercados, não poucas vezes, 
da bajulação dos frívolos, sem 
amizades legítimas, na multidão dos 
interessados no domínio do mundo 
e em dolorosa solidão, anelando por 
ternura e afeto edificante.

O poder terrestre, pela sua 
transitoriedade, deveria ser transfor-
mado em construção de meios para 
edificar outras vidas, repartindo as 
suas posses com a imensa e dolorosa 
escassez que predomina em todo 
lugar, multiplicando oportunidades 
de trabalho, de soerguimento moral 
para que a felicidade deixasse de ser 
um mito, visitando todos os lares do 
mundo.

Quando se acompanha a epidemia 
da fome ceifando milhões de vidas 
que se extinguem em sofrimentos 
indefiníveis, dever-se-iam unir 
todos os esforços para acabar, por 

definitivo, dessa mácula que torna 
a sociedade desventurada, porque o 
planeta possui recursos para atender 
a todos aqueles que a habitam de 
maneira digna e promissora.

Por isso, a vida abundante é rica 
de paz e de alegria, porque fixada 
nos postulados sublimes do amor e 
da caridade, que se transformam em 
oportunidade de desenvolvimento 
social.

Vive, no mundo, sem fugir-lhes aos 
padrões, mas dando lugar à filosofia 
do amor e do bem, gerando, em tua 
volta, alegria e bem- estar.

Os incidentes e ocorrências menos 
desejáveis, mas que fazem parte do 
processo evolutivo, sendo o avesso 
das humanas aspirações, torna-se-lhe 
o próprio avesso, vivenciando-os com 
tranquilidade e irrestrita confiança 

em Deus, de onde procedem todas as 
leis da vida.

Rejubila-te com a doação do Mestre 
e aplica a vida em abundância com 
sabedoria no teu desenvolvimento 
espiritual, sem enfado nem aflição, 
de olhos voltados para o porvir que te 
aguarda risonho. 

A vida no corpo é fenômeno 
transitório que se consome libertando 
o Espírito para a imortalidade na qual 
se encontra mergulhado.

Detém-te em pensamento e em 
ação, considerando a oportunidade 
que se te depara, e frui a inefável 
concessão do Senhor no rumo da tua 
vitória existencial.

Este é o teu momento de ser pleno.

Vive-o!



Aconteceu

Novos voluntários

Reencontro nos 459 anos da Mooca Festa das crianças

Chá com prêmios e diversão

Doação ao Bezerra de Menezes 

No dia 2 de outubro, 39 alunos concluíram mais um 
Módulo Preparatório, curso destinado a quem pretende ser 
voluntário da Casa.
Foram oito aulas abordando assuntos pertinentes aos 
trabalhos desenvolvidos e treinamento de passe. Esse 
módulo é coordenado por Eliane Provasi, com a colaboração 
de Rita Biava e Sergio Bulara.
Parabéns aos novos membros que se agregam à família 
Reencontro! Sejam bem-vindos!

Em comemoração aos 459 anos da Mooca, a subprefeitura 
promoveu no Centro Esportivo e Educacional da Mooca  a 2ª 
Mega Ação Social no dia 29 de agosto. Diversas entidades da 
região foram convidadas e o Reencontro marcou presença 
com duas barracas: da fogazza e de artigos esotéricos. 

Num clima bastante animado e descontraído, aconteceu no dia 3 de outubro, sábado, a 3ª Festa das Crianças. Assim como 
nas edições anteriores, foi prestada uma homenagem às crianças que passam em tratamento no Trabalho Infantil.
Os pequenos puderam se divertir nas diversas atividades como pesca, desenhos e a sensação do dia, a minifábrica de 
cupcake, em que as crianças montaram seus próprios cupcakes, com direito a avental e touca para caracterizar ainda mais 
a fabricação.
Além dessa guloseima, foram servidos refrigerante, pipoca, lanchinho e suco de uva e, na saída, todos ganhavam um 
saquinho de doces.

No dia 24 de outubro aconteceu mais uma edição do Chá com Bingo no Reencontro. Foi uma animada tarde com direito a 
vários tipos de chá, como erva cidreira, mate com gengibre e mate com canela, além de vários salgados e guloseimas. O 
bingo ofereceu prêmios como bicicleta, impressora multifuncional, cesta de café da manhã, dentre outros. Foram vendidos 290 
convites. A renda foi revertida às obras sociais da casa. O Reencontro agradece a todos que participaram!

No dia 25 de setembro, foi realizada a entrega de doações 
à Associação Espírita Beneficente Dr. Adolfo Bezerra de 
Menezes. Os produtos, 10 caixas de leite com 12 unidades 
cada e roupas, são resultados de doações de assistidos 
e voluntários do Reencontro. Agradecemos a todos que 
colaboraram.

Aconteceu

A diversão se completou com a apresentação 
do Mágico Moss, que garantiu a atenção 
e a participação de muitas crianças. Para 
fechar, a festa teve uma emocionante 
apresentação do minicoral infantil, que 
demonstrou o talento e a espontaneidade 
dessa geração de novos espíritos.
A equipe do Trabalho Infantil agradece a 
todos que colaboraram e participaram desse 
verdadeiro momento de alegria.
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Aproximadamente 20 voluntários da casa trabalharam 
nas barracas. O objetivo do evento foi apoiar entidades 
da região e fornecer à população serviços e atividades 
à comunidade.  O evento contou com a presença de 18 
mil pessoas e 60 pontos de serviços gratuitos, além de 
atividades de cultura e lazer aos moradores.



Numa análise superficial da 
estrutura da matéria, poderíamos 
pensar sobre fluído cósmico 
universal e com a mão do Criador 
que provavelmente deu origem 
às partículas elementares, ainda 
desconhecidas pelo homem, para 
então gerar o que chamamos de 
partículas subatômicas. Da junção 
dessas partículas subatômicas 
formaram-se os átomos; dos átomos 
as moléculas e, por fim, delas a 
matéria bruta que deu forma e 
estrutura a tudo que conhecemos.

Segundo o bioquímico russo Oparin, 
a vida na Terra teria começado 

por meio de reações químicas sob 
uma atmosfera propícia para tal: 
“Na atmosfera primitiva do nosso 
planeta, existiriam metano, amônia, 
hidrogênio e vapor de água. Sob 
altas temperaturas, em presença 
de centelhas elétricas e raios 
ultravioletas, tais gases teriam se 
combinado, originando aminoácidos, 
que ficavam flutuando na atmosfera. 
Com a saturação de umidade da 
atmosfera, começaram a ocorrer 
as chuvas. Os aminoácidos eram 
arrastados para o solo. Submetidos 
a aquecimento prolongado, os 
aminoácidos combinavam-se uns 
com os outros, formando proteínas.”

O início da vida na Terra ainda requer 
muito estudo, mas sabemos que toda 
essa evolução sempre foi conduzida 
pelos Espíritos superiores partindo 
dessas proteínas, aminoácidos e 
estrutura física que trabalharam na 
Terra para que ocorresse o início da 
vida. 

Assim, partindo do momento 
em que a vida se instalou na Terra 
estagiando em diferentes formas 
de vida, por milhões de anos, como 
nos ensinam os Espíritos superiores, 
chegou-se ao homem.

Nesse processo de evolução 
herdamos dos nossos antepassados, 

No caminho da evolução
Estudando Kardec temos a pergunta que ele fez aos espíritos sobre os elementos gerais do universo:

[1] O Livro dos Espíritos. Allan kardec
[2] O ser consciente, Joanna de Ângelis

Coluna

Wagner Ideali é 
professor universitário 

e Coordenador do
Departamento 
Doutrinário do 

Reencontro

Texto inspirado mediunicamente
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[1] Há então dois elementos gerais no Universo: a matéria e o espírito? 

(Espírito): Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o 

princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas, ao elemento material se tem que juntar o fluído universal, 

que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para 

que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento 

material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluído universal fosse positivamente matéria, razão 

não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria; é fluído, como a 

matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com está e sob a ação do espírito, de produzir a 

infinita variedade das coisas de que não apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluído universal, ou primitivo, ou 

elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado 

de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá.”

Idealizando

os símios, e também do homem 
primitivo, todas as nossas aptidões, 
sejam elas positivas ou não. Claro 
que isso nos leva a pensar que o 
Criador jamais plantaria no nosso 
ser características que, depois de 
milhares de anos, seriam combatidas 
por Ele mesmo numa reação de 
oposição às suas próprias leis, como 
a Lei Mosaica, e também algumas 
estruturas religiosas que teimam em 
criar o “Pecado Original”.

Precisamos entender as nossas 
características primitivas como 
ferramentas da própria evolução. No 
homem primitivo, desperta a razão 
que faz passo a passo desenvolver a 
consciência de si e do mundo à sua 
volta. Necessários milhares de anos 
para iniciarmos o desenvolvimento 
das emoções inferiores e em seguida 
as emoções superiores para chegar 
nos sentimentos.

Passamos tentando manter essa 
racionalidade, pois isso facilita 
nossas conquistas materiais, muitas 
vezes em conflitantes situações com 
os sentimentos maiores, pois não 
sabemos ainda sublimar ou aplicar 
os sentimentos nobres sobre as 
dores necessárias a nossa melhoria e 
evolução.

Com o advento do nosso Mestre 
Maior, Jesus, vamos iniciar então 
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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

a jornada para trabalhar esses 
sentimentos rumo a uma nova fase 
que nos espera, que seria o homem 
do terceiro milênio. Vivemos ainda 
hoje sob a luta das expiações e 
provas, ainda como um processo mais 
eficaz de aprendizagem e mudanças 
íntimas.

Aparece Kardec, com os Espíritos, 
nos convidando a uma fé raciocinada 
para aliar razão e sentimento, que 
a ciência oficial ainda não consegue 
aceitar plenamente. Os espíritos 
vêm nos ensinar tudo que Jesus nos 
trouxe há 2000 anos numa ótica 
atual e frente a frente com a razão 
para aprendermos a confrontar 
nosso intelecto com os nossos mais 
profundos sentimentos e ações.

A mentora Joanna de Ângelis nos 
convida a uma introspecção profunda 
em nosso ser numa busca incessante 
de conhecer nossa psique. Ela nos 
mostra que tudo parte do Espírito, 
passando pelo Períspirito e os 
diversos subcorpos espirituais ainda 
pouco conhecidos pelos estudiosos 
da Doutrina Espírita, e chegando ao 
corpo físico onde carregamos todo 
esse potencial evolucionário dentro 
de nós por sucessivas reencarnações 
com a finalidade de chegar ao ser 
integral, completo e realizado.

Quando Joanna nos ensina que:

[2] “A consciência adquirida 

– a perfeita identificação do 

conhecimento e do fazer, do saber 

e do amar – faculta a ampliação 

das próprias possibilidades 

para penetrar em dimensões 

metafísicas”, podemos ver o 

quanto a proposta de Kardec se faz 

presente dentro da nossa evolução 

nos aspectos do conhecimento, 

com o sentimento maior que é 

amar para nos tornar capazes de 

uma vida plena, e a preparação 

interior para esse novo milênio.

A evolução da Humanidade chegou 
a um ponto que não dá mais para 
retroceder, estacionar e questionar se 
devemos ou não prosseguir. As vozes 
do além nos convidam a reflexões 
mais profundas de nosso ser, 
mudanças nas nossas atitudes e a nos 
conhecer mais a cada dia, procurando 
viver o amor ao próximo como nos 
pede Jesus.

Como nos explica Kardec, evoluir 
sempre é uma Lei. Enfim, depois dessa 
longa jornada dentro do nosso mundo 
íntimo, nossa consciência continua 
nos conclamando a pensar e viver os 
ensinos de Jesus, assim sempre nos 
levando à reflexão quando o Mestre 
nos convida acima de tudo a AMAR.



Horários ATENDIMENTO E CURSOS

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

20h00 às 21h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

14h30 às 15h30

14h30 às 15h30

14h30 às 16h30 

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

14h30 às 16h00

14h30 às 16h00

15h00 às 16h00

19h30 às 21h00

19h30 às 21h00

20h30 às 21h00

20h30 às 22h00

19h30 às 21h00

20h00 às 22h00

início às 20H00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

09h00 às 10h00

11h00 às 12h00

início às 17h00

início às 10h00

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

DSB - Atendimento de Desobsessão 

Tratamento 

Passe Livre  

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra  

Triagem 

Passe Livre

Curso 

Triagem 

Passe Livre 

Curso 

Tratamento 

Passe Livre  

Palestra 

Tratamento 

Passe Livre

TCI - Terapia de Cura Integral

Palestra

Passe Livre 

Curso

Estudo do Evangelho, Tratamento Espiritual e Vibrações

Triagem Crianças 

Tratamento Crianças

Passe Livre 

REECRIAR (Quinzenal)

Ativação Energética - Tratamento

TCI - Terapia de Cura Integral (Mensal)

NOITE

NOITE

TARDE

NOITE

TARDE

NOITE

NOITE

MANHÃ

TARDE

MANHÃ

2ª FEIRA

3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO
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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


