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Editorial
Seja bem vindo a mais este
Cantinho de Luz, ao qual
chamamos de Cantinho da
Informação de Luz. Você tem
em mãos a primeira edição do
nosso informativo, onde
encontrará, bimestralmente,
informação sobre as atividades do
Grupo Espírita Cantinho de Luz,
bem como sobre o Movimento
Espírita em geral. Além disso,
teremos mensagens edificantes
que ajudarão a ligarmos os
interruptores das nossas
consciências escurecidas pelas
nossas próprias sombras.
Tendo Jesus como farol a nos
iluminar o mar de dúvidas e
incertezas que é a nossa vida,
traremos nessas páginas reflexões
acerca de como manejarmos os
remos do nosso barco, para
chegarmos na terra firme do amor

Acontecerá
Em abril, comede Deus.
morando 150 anos do
Duas
lançamento de O Livro
outras
dos Espíritos, o
novidades
Cantinho de Luz terá
dignas de
programação especial
nota são a
de palestras. Veja a
prograprogramação completa
mação
na última página.
especial de
palestras
Prepare-se para o
do mês de abril (veja nota ao
almoço que iremos
lado) e o início de uma nova
realizar no dia primeiro
de abril, um domingo.
reunião em nossa casa (às terças à
Será um ótimo
noite) dedicada ao tratamento
momento de
magnético através dos passes, que
confraternização
e uma
ajudará a melhorar não apenas a
excelente chance de
vida espiritual das pessoas, mas
ajudar
a casa. A senha
também as mazelas corporais.
é apenas US$10 já com
Nos vemos neste mesmo
um refrigerante e
cantinho no próximo bimestre.
sobremesa. Convide os
amigos e família e
Que a luz do Mestre Jesus esteja
compareça!
sempre conosco.

Livro do Bimestre - A Caminho da Luz
Poucos livros
espíritas trazem
tamanha
informação sobre o
Universo em que
vivemos, tanto
historicamente
quanto cientificamente, quanto
espiritualmente falando, como o
magistral A Caminho da Luz,
psicografado por Chico Xavier.

Distribuição Gratuita

Com o subtítulo de História da
Civilização à Luz do Espiritismo,
Emmanuel, o autor espiritual da
obra, trata de assuntos diversos,
como a formação da Terra, os
primeiros homens, religiões do
mundo, a Renascença, a Idade
Média, a chegada do Espiritismo.
E culminando, escreve um
capítulo intitulado “O Evangelho
e o Futuro”. Imperdível.
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Necessário Acordar - por Saulo Oliveira
Um grande
chega a soluções de nenhum
número de
dos problemas abordados.
pessoas vive
As pessoas se dividem em
debatendo
seus critérios, criando assim
sobre reliuma rotina sistmática em
gião e seus
cima dos assuntos que eles se
dogmas.
interessam.
Outros
Na atualidade vemos as
apontam os problemas
drogas, a criminalidade, o
políticos sobre erros
negativismo, etc.,
cometidos.
Conseguiremos afetando todos os
Mais alguns
níveis sociais e as
um mundo
discutem o dia-a-dia melhor quando famílias se vêem
sob suas convicções e buscarmos agir acuadas.
verdades pessoais.
Ficamos indignados
no bem de
O tempo sai
todos os que com o que se passa
passando e não se
nos rodeiam. em nosso mundo.

Embora tudo isso insista em
acontecer na nossa vida
cotidiana, parece que estamos
numa sonolência.
Lembremos das mensagens
de Jesus a todos os povos.
Conseguiremos um mundo
melhor quando buscarmos
agir no bem de todos os que
nos rodeiam.
Trabalhando no bem,
dignificamos das crianças aos
velhos.
Respeitando, amparando e
estudando sempre, construiremos um mundo melhor e
uma sociedade mais feliz.

Evangelização Infantil - por Chirles Barroso
Algumas das maiores
preocupações dos pais são: a
violência, como será o futuro
do meu filho e em que mundo
ele viverá.
Uma frase comum em
nosso cotidiano é: "O futuro a
Deus pertence" mas não é
bem assim, pois o futuro nos
pertence. Deus nos dá a vida
e o livre-arbítrio, e nós
traçamos os nossos
“destinos”. E Ele nos
confiou nossos filhos para
que pudéssemos educá-los
e colocá-los na rota do bem.
E qual é a educação que
estamos dando a eles?

Sou um pai que conta histórias edificantes, e de Jesus e o
levo à Evangelização infantil
ou sou um pai que nunca tem
tempo para o filho, estando
sempre cansado para ensinálo a falar com Deus?
Como é o nosso comportamento em casa, perante os
nossos filhos?
Nós nos esquecemos
que somos espelhos, e
conseqüentemente,
nossas atitudes irão
refletir em nossos filhos.
Não basta somente alimentá-los com a melhor nutrição
capaz de manter o corpo

saudável; é preciso também
conscientizá-las da alimentação espiritual, e devemos ser
sempre, boas companhias
para nossos filhos.
Que mundo é esse?
Mundo que nós mesmos
escolhemos e projetamos.
Não importa em qual
religião acreditemos, o
importante é levar nossos
filhos para serem
evangelizados. Aí sim
estaremos cumprindo nosso
compromisso com Deus,
plantando essa sementinha, e
construindo um futuro melhor
para todos nós.

“Todo compromisso no bem é de suma importância no mundo espiritual”
André Luiz no livro Conduta Espírita
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Exortação aos Espíritas - Bezerra de Menezes
Tu és nosso sol!
Vem ter conosco Jesus!
Pois que se contigo
debatemo-nos na
aflição e jornadeamos na
indolência, sem
ti mergulharíamos
no caos.
Aquecenos
senhor, para
sermos dignos do seu
inefável amor.
Espíritas do mundo aqui
reunidos tendes como templo o
universo como disse Léon
Dénis, o apóstolo do espiritismo
francês. Mas conduzi Jesus em
vosso coração, em vossas
palavras, em vossos atos.
Semeai a claridade inapagável
da Doutrina Espírita aonde
fordes, deixai que a luz brilhe

por intermédio de vós.
Sois agora mensageiros de luz
do mundo. Fazei que a doutrina
de liberdade que vibra, que
pulsa em vós, encontre outros
continentes de almas para
conquistar.
Não arrolheis dificuldades,
não adoteis desafios, não
aponteis fracassos.
A experiência resulta das
tentativas de acertos e de erros.
Em qualquer situação amai;
diante de qualquer desafio, não
aponteis fracassos.
A experiência resulta das
tentativas de acertos e de erros.
Em qualquer situação amai,
diante de qualquer desafio,
perseverai no bem.
Caluniados, jamais
caluniadores; agredidos, nunca
agressores; perseguidos, não

perseguidores.
O Mestre espera por nós.
O Missionário Allan Kardec
vos inspira e vos guia em nome
de Jesus.
Serdes fieis até o fim e ide em
paz.
Que o Senhor de bênçãos vos
abençoe, a todos nos abençõe.
Em nome dos espíritos
espíritas aqui presentes de várias
pátrias, abraço os corações de
todos vós. O servidor humílimo
e paternal,
Muita Paz!
Bezerra.
(Mensagem psicografada pelo
médium Divaldo Pereira Franco,
em 05/10/2004 no encerramento do
IV Congresso Espírita Mundial)

Cantinho da Diversão - por Chirles Barroso
1. Ele “é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas”.
2. O Espírito mais evoluído que já encarnou no planeta
3. De que forma Jesus falava ao seu povo para contar
as suas histórias
4. As advertências nos ensinamentos de Jesus
contribuem para a nossa...
5. Um dos princípios que o
Espiritismo tem como base
6. Podemos exercitar o amor, que é
um bem espiritual, praticando a...
7. O que precisamos desenvolver em nós
8. Resumindo Jesus e Seus Ensinamentos
em uma única palavra
Respostas na última página

“Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino”
André Luiz no livro Conduta Espírita

Página 4

Grupo Espírita
Cantinho de Luz
77 Walnut St
Peabody, MA 01960
Sugestões, Críticas e
Contribuições
978 532 1337
cantinho.luz@gmail.com

Somos um Cantinho
de amor, recheado de
carinho e de Luz
Citada a fonte, todos os
textos podem ser reproduzidos sem autorização.
Produzido e diagramado
pelo Departamento de
Divulgação Doutrinária.
Tiragem desta edição:
150 exemplares

Aconteceu
• Em Janeiro, antes do início

do nosso informativo,
tivemos a realização de mais
uma Noite do Caldo.
Contamos com a presença
inestimável de companheiros
de diversos centros espíritas
da região, além dos nossos
freqüentadores. O dinheiro
arrecadado ajuda a manter a
nossa casa. Muito obrigado
pela sua presença e pela sua
contribuição. Esperamos
você no próximo.

Cantinho da Informação de Luz

Nossas Atividades
Segundas-feiras
• 19h às 20h30 - Palestra Evangélica e Passes
Terças-feiras
• 19h30 às 20h30 - Tratamento Magnético através dos Passes
(Início das atividades no dia 27 de março)
Quartas-feiras
• 19h às 20h30 - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Sábados
• 16h30 às 17h30 - Evangelização Infantil
• 19h às 20h30 - Estudo de O Livro dos Espíritos, Palestra
Evangélica e Passes
Não esqueça de fazer o Evangelho no Lar regularmente.
Caso tenha dúvida de como começar ou acha que precisa de
orientação, procure-nos nos horários de atividades que
ajudaremos no que for preciso! Se preferir, envie-nos e-mail.

Palestras de abril (150 anos de Espiritismo)
02 de abril (segunda-feira)
• 150 anos de Espiritismo,
uma história.
07 de abril (sábado)
• Deus e Espiritismo
09 de abril (segunda-feira)
• Espiritismo e Educação
Ambiental
14 de abril (sábado)
• Morte e Espiritismo
16 de abril (segunda-feira)

•

Espiritismo, Sociedade e
Família

21 de abril (sábado)
• Ética, moral e Espiritismo
23 de abril (segunda-feira)
• Espiritismo e o indivíduo
28 de abril (sábado)
• Esperança e Espiritismo
30 de abril (segunda-feira)
• 150 anos de Espiritismo.
O que fazer para os
próximos 150 anos?

Respostas do Cantinho da Diversão: DEUS, JESUS, PARÁBOLAS, FELICIDADE, REENCARNAÇÃO, CARIDADE, VIRTUDE, AMOR

“Espiritismo sem Evangelho é apenas sistematização de idéias para transposição da
atividade mental, sem maior eficiência na construção do porvir humano.” - Emmanuel

