
Segunda 
edição do 
Cantinho da 
Informação 
de Luz e 
queremos  
agradecer por 
você estar nos 
lendo mais 
uma vez. Mas 
nesta edição 

queremos agradecer especialmente 
àquelas cujo amor é o que de mais 
perto temos da perfeição do amor de 
Deus. Queremos agradecer às mães.  

De acordo com os 10 mandamentos 
da Lei de Deus, recebidos por Moisés 
e inscritos no Velho Testamento, 
temos por obrigação “Honrar nosso 
pai e nossa mãe”. Entretanto, mesmo 
que não fosse Lei de Deus ou que não 
acreditássemos nos 10 mandamentos, 
como não amar àquela que nos deu o 
dom mais precioso que temos (nossa 
vida)? Homenageamos todas as mães 
do mundo nessa edição, através de 

textos e trovas. 
Agradecemos também a todos os 

amigos que fizeram com que no mês 
de abril alcançássemos sucesso em 
nossa programação especial de 
comemoração aos 150 anos de 
Espiritismo. Nosso muito obrigado 
aos palestrantes, aos assistentes, e 
também aos companheiros espirituais 
que do Mundo Maior nos ajudaram a 
bem cumprir a terefa de divulgação. 

Temos ainda a estréia de mais um 
colaborador do nosso Informativo, 
que esperamos possa se tornar um 
companheiro assíduo. Ele se chama 
Maxymme Melo, e é o nosso 
primeiro colaborador internacional. 
Esse mês ele nos presenteia com uma 
excelente dica no Livro do Bimestre. 

Confiram também o encarte extra, 
com muitas fotos de eventos do 
bimestre anterior. Está imperdível 
essa 2ª edição do Informativo.  

Nos vemos na próxima edição. E 
que Jesus esteja sempre conosco! 

Editorial 

Certa vez perguntaram a Chico 
Xavier qual o seu livro psicografado 

que ele mais gostou. 
A sua resposta 
indicava dois livros, 
sendo um deles o 
belíssimo Paulo e 
Estevão, ditado pelo 
espírito Emmanuel. 
Para nós fica então a 

reflexão, se para o Chico, esse livro 
está cotado entre os melhores de sua 
psicografia, não nos resta dúvidas de 
que se trata de algo fenomenal. E sem 
dúvida ele o é. Conhecer a história do 
apóstolo dos gentios, seus dramas, 
sua perseguição aos cristãos e logo 
em seguida a sua conversão e 
dedicação plena à Doutrina do Cristo, 
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A fim de ajudar a realização 
do Encontro Fraterno Auta de 

Souza, que acontecerá em 
Julho, o Cantinho de Luz está 

preparando mais um almoço 
fraterno que será realizado no 

dia 10 de junho. Toda a 
arrecadação do almoço será 

revertida para ajudar nas 
despesas do evento. A senha 

será apenas US$10 já com um 
refrigerante e sobremesa. 

Convide os amigos, vizinhos, 
família e compareça!  

Em junho, com data ainda a 
ser definida, a turminha da 

Evangelização irá fazer uma 
visita ao Franklin Zoo em 

Boston. Com o propósito de 
mostrar aos infantes a beleza 
da natureza e a sabedoria de 

Deus, os meninos já estão 
excitados com mais essa 

atividade que promoverá a 
concientização da criançada, 

além de ser um lazer sadio. 

Acontecerá 
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é assunto que todo espírita tem 
que conhecer. Aqui em Natal-RN-
Brasil sabemos que um nobre 
trabalhador após ler esse livro se 
motivou tanto, que fundou um 
Centro Espírita que vem prestando 
serviço de divulgação da doutrina 
Espírita há mais de duas décadas. 
Recentemente, tomamos 

conhecimento de que esse livro 
não é lido apenas por leitores 
espíritas. O Dr. Severino 
Celestino, professor do curso  de 
Ciências das Religiões da 
Universidade Federal da Paraíba, 
Brasil, usa-o como fonte 
bibliográfica e por isso, sua leitura 
é obrigatória por parte de seus 
alunos, independente da convicção 

religiosa. Muitos ao final de ler, 
voltam com lágrimas nos olhos... 

Por isso e muito mais, só nos 
resta agradecer ao Espírito 
Emmanuel por nos ter presenteado 
com essa pérola da literatura 
espírita. Aos que vão iniciar essa 
bela jornada de enriquecimento 
interior, lendo o livro, façam uma 
boa viagem.  

(Continuação da página 1) 
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Conseguiremos 
um mundo 

melhor quando 
buscarmos agir 

no bem de 
todos os que 
nos rodeiam. 

Ternura - por Meimei 

Livro do Bimestre - Paulo e Estêvão, por Maxymme Melo (continuação) 

Mãezinha querida 
 
Lembro-me de ti, quando 

acordei para recordar. 
Debruçada ao meu berço, 

cantavas baixinho e derramavas no 
meu rosto pequeninas gotas de luz, 
que, mais tarde, vim a saber serem 
lágrimas. 

Conchegaste-me ao colo, como 
se me transportasses a brando 
ninho, e, desde então, nunca mais 
me deixaste. 

Quando os outros iam à festa, 
velavas comigo, ensinando-me a 
pronunciar o bendito nome de 
Deus... Noutras ocasiões, 
trabalhavas, de agulha aos dedos, 
contando histórias de bondade e 

alegria, para que eu dormisse 
sonhando... 

Se eu fugia, quebrando o pente, 
ou se voltava do escola com a 
roupa em frangalhos, enquanto 
muita gente falava em castigo, 
afogavas minhas mãos entre as 
tuas ou beijavas os meus cabelos 
em desalinho. 

Depois cresci, vendo-te ao meu 
lado, à feição de um anjo entre 
quatro paredes... Cresci para o 
mundo, mas nunca deixei de ser, 
em teus braços, a criança pela qual 
entregaste a vida. 

E, até agora, dia a dia, esperas, 
paciente e doce, o momento em 
que me volto para teus olhos, 
sorrindo para mim e abençoando-
me sempre, ainda mesmo quando 
os meus problemas te retalhem o 
peito por lâminas de aflição! ... 

Hoje, ouvi a música dos milhões 
de vozes que te engrandecem... 

Quis apanhar as constelações do 
Céu e misturá-las ao perfume das 
flores que desabrocham no chão, 
para tecer-te uma coroa de 
reconhecimento e carinho, mas, 
como não pudesse, venho trazer-te 
as pétalas de amor que colhi em 

minhalma. 
Recebe-as, Mãezinha!... Não são 

pérolas, nem brilhantes da Terra ... 
São as lágrimas de ternura que 
Deus me deu para que te oferte o 
meu próprio coração, 
transformado num poema de 
estrelas. 

Meimei 
 

(Mensagem do livro O Espírito da 
Verdade, psicografado por Chico Xavier) 

 “Desde milênios sem data, Que o progresso se avoluma; 
Tudo encontra duplicata, Mãe, porém, só tem uma.” 

Materno Amor 
Trova de Presciliana D. de Almeida  
Psicografia de Chico Xavier 



O que é a vida ? 
O que somos e de onde viemos ? 
Para onde vamos ? 
Por que morremos ? 
Dos mais eminentes filosofos da 

antiguidade aos cientistas da 
atualidade, essas perguntas 
continuam sem serem respondidas 
por muitos deles. 

E o que fazer para ser feliz e qual 
o caminho a tomar? Quais as 
respostas corretas vindo dos mais 
eminentes pensadores? 

Surge dentro de nós o ensejo da 
felicidade em meio a essa tomenta 
de dúvidas. 

Pensamos, logo existimos; 
sentimos o mundo ao derredor e a 
grandeza de sua genialidade. Quem 
ou o que organizou isto tudo para a 
nossa participação nele?Percebemos 
apenas que chega um dado 
momento em que estamos um passo 
atrás dessa obra monumental. 

O homem quando questiona está 

na busca de si mesmo, já dizia um 
sábio da antiguidade. 

Nos questionamentos surge o 
desejo de achar respostas. Essas 
inquietações se manifestam em uma 

busca que nos lança ao encontro de 
nós mesmos. Nesse encontro é que 
conseguimos ver mais longe e 
questionar menos. 

Saulo Oliveira 
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Questionamentos - por Saulo Oliveira 

Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo 
1. O sentimento por excelência.  
2. Uma boa mãe sempre trata os seus filhos com ...  

3. O nome do mais conhecido filho de um casal Maria e José. 
4. Tipo de pão que se comia na Páscoa tanto na época dos profetas 
quanto na de Jesus. Pão sem fermento.  

5. Deus é ... em todas as suas perfeições. 
6. A capacidade que todos os seres humanos têm, em maior 
ou menor grau, de se comunicar com os espíritos. 

7. Infinitivo da primeira palavra do quarto 
mandamento, que trata sobre os pais. 
8. Sentimento que deve permear a relação 
entre quaisquer duas pessoas que realmente 
se gostam. 

 
Respostas na última página 

 “A mulher que se faz mãe, Tem consigo, vida afora, 
Uma tristeza que ri, E uma alegria, que chora” 

Materno Amor 
Trova de Francisca Clotilde 
Psicografia de Chico Xavier 

REtalHinhos 
 

O amor cobre 
    mas nós precisamos confeccionar 
    os pedacinhos, quadradinhos, 
    de pano com os quais nós, 
    com a linha da esperança, 
    e envolta no carretel da fé, 
    nos utilizaremos do esforço pessoal e dedicação 
    com perseverança, humildade e paciência, 
    usando a agulha da resignação  
    e o dedal da disposição íntima 
    para montarmos o manto, o cobertor 
    de retalhinhos de perdão e caridade 
    com o qual abafaremos, sufocaremos 
uma multidão de pecados. 

Mackenzie Melo  



Grupo EspíritaGrupo Espírita  
Cantinho de LuzCantinho de Luz  Segundas-feiras  

• 19h às 20h30 - Palestra Evangélica e Passes 
Terças-feiras  
• 19h às 20h30 - Tratamento Magnético através dos Passes (Por ser uma 

reunião de tratamento, recomendamos contactar-nos antes de comparecer à 
reunião para uma avaliação do caso a ser atendido) 

Quartas-feiras 
• 19h às 20h30 - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita 
Sábados 
• 16h30 às 17h30 - Evangelização Infantil e Juvenil para crianças e jovens, 

com idades entre 2 e 12 anos 

• 19h às 20h30 - Estudo de O Livro dos Espíritos, Palestra Evangélica e 
Passes 

• Dia 1º de Abril o Cantinho 
de Luz realizou mais uma 
edição do já famoso Almoço 
Fraterno. Com a presença de 
companheiros, amigos e 
parentes, mais de 70 pessoas 
que se deliciaram com 
feijoada, arroz, macarrão, 
carnes, saladas, refrigerantes 
e sorvetes variados. Gratos 
pela ajuda e participação. 

• Dia 18 de abril assistimos à 
palestra de Divaldo Franco, 
ao vivo via internet, sobre os 
150 anos de Espiritismo na 
casa de uma companheira do 
centro. Momentos mágicos. 

Somos um Cantinho 
de amor,  recheado de 

carinho e de Luz  

77 Walnut St 
Peabody, MA 01960 

Sugestões, Críticas e 
Contribuições 
 978 532 1337 

cantinho.luz@gmail.com 

Citada a fonte, todos os 
textos podem ser repro-

duzidos sem autorização. 
Produzido e diagramado 

pelo Departamento de 
Divulgação Doutrinária.  
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Nossas Atividades 

Aconteceu 

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 um e-mail que enviaremos um folheto com informações mais detalhadas 

Tiragem desta edição:  
150 exemplares 

• A Fraternidade Espírita Amor e Luz de 
Massachusetts (FE-ALMA) em  
Lowell, realizará um jantar 
comemorativo ao dia das mães no 
sábado 12, às 20h. Compareça. 

• Numa bela iniciativa, 
A FE-ALMA 
convida a todos para, 
no dia 20 de maio 
fazer uma caminhada 
beneficente em prol 
do “Team Walk For Cancer Care” 
promovida pelo Lowell General Hospi-
tal. Para maiores detalhes (horário, 
custos, local) contactem Fátima através 
do e-mail: f_amoreluz@yahoo.com. 

• O Grupo Espírita Trabalhadores da 
Última Hora (GETUH), de 

Marlborough, MA está à frente da 
organização de mais um Encontro 
Fraterno Auta de Souza que se 
realizará em julho. Prepare-se para ir a 
esse evento que nos reenergiza para 
enfrentarmos com mais disposição as 
batalhas diárias. Informações: 
getuh@msn.com. 

• Acontecerá no dia 8 de 
julho o IV Encontro 
Espírita da Família. Será 
em Trumbull, CT. Maiores 
informações sobre o evento 

com Nahur Fonseca 
(nahur.fonseca@mac.com) ou em 
www.familyspiritistretreat.org. O tema 
do encontro será “Family - a spiritual 
team”, “Família, um time espiritual”. 

Respostas do Cantinho da Diversão: AMOR, TERNURA, JESUS, ÁZIMO, INFINITO, MEDIUNIDADE, HONRAR, AMIZADE 

Canto de Unificação 

 “Mãe é aquele amor profundo, Recôndito e singular, 
Que, ás vezes, ri para o mundo, Quando quisera chorar.” 

Materno Amor 
Trova de Narcisa Amália 
Psicografia de Chico Xavier 
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Fotos de palestras e encontros recentes no Cantinho de Luz 

 “Atendendo à Lei de Deus, Que tudo rege e domina, 
Mulher quando se faz mãe, É uma escultura divina.” 

Mãe 
Trova de Maria Dolores  
Psicografia de Chico Xavier 

O Almoço Fraterno realizado no 
dia 1º de abril foi um sucesso total. 
Tivemos a participação de mais de 
70 pessoas que vieram se 
comprazer com os pratos 
deliciosos preparados pelas nossas 
incansáveis trabalhadoras. Vejam 
aqui algumas fotos desse momento 
ímpar de confraternização. 

No mesmo mês de abril, tivemos 
também a programação especial 

de palestras em torno da 
comemoração de 150 anos de 
Espiritismo no mundo, no dia 18 
abril. Foram 9 excelentes 
palestras, retratando o Espiritismo 
desde os seus antecedentes e sua 
conseqüente codificação por Allan 
Kardec em 18 de abril de 1857, 
passando por várias das 

contribuições que a Doutrina 
Espírita oferece àqueles que 
dela querem tirar o melhor 
proveito para a sua mudança 
íntima. Como culminância, 
tivemos a última palestra 
enfocando o que podemos e 
devemos fazer pelo 
Espiritismo nos próximos  
150 anos.  
Nas fotos a seguir, alguns  
desses inesquecíveis 
momentos vividos por todos 
que puderam participar desse 
mês de muita alegria para os 
nossos corações e mentes. 

Lindos sorissos, cheios de satisfação! 

Se você não foi, não sabe o que perdeu. Venha ao próximo. 

Diversos Grupos Espíritas vieram nos prestigiar. Obrigado. 

Slide comemorativo, exibido em todas as palestras do mês 

Mackenzie Melo - 2 de Abril 
“150 anos de Espiritismo, uma história.” 

Saulo - 7 de Abril - “Deus e Espiritismo” 
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Fotos de palestras e encontros recentes no Cantinho de Luz (continuação) 

 “Dos guias e cireneus, De que nos fala a razão, 
Mãe é a presença de Deus, Em forma de Coração.” 

Mãe 
Trova de Belmiro Braga 
Psicografia de Chico Xavier 

No dia 18 de abril, fomos à casa 
de uma companheira de ideal para 
podermos assistir a uma palestra 

de Divaldo Franco, ao vivo, pela 
internet. Realizada no dia do 
aniversário do Espiritismo, a 
palestra foi emocionante e cheia 
de luz passada através das palavras 
sempre sábias do orador baiano. 

Obrigado a Deus e à Diretoria da 
casa pelo imenso e inefável amor 
doado e exemplificado nesse mês. 

Ivone e Mackenzie - 9 de Abril 
“Espiritismo e Educação Ambiental” 

Ivone - 14 de Abril - “Morte e Espiritismo” 

Márcio - 16 de Abril 
“Espiritismo, Sociedade e Família” 

D. Lina - 21 de Abril - “Ética, Moral e Espiritismo” 

18 de Abril de 2007 - 150 anos de Espiritismo 

Nahur - 30 de Abril - “150 anos de Espiritismo.  
O que fazer para os próximos 150 anos?” 

Rômulo - 28 de Abril - “Esperança e Espiritismo” 

Thomas - 23 de Abril - “Espiritismo e o Indivíduo” 

Assistência - 21 de Abril 
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