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Editorial - Amizade

Acontecerá

Durante os meses de Julho e
Existem sentimentos que são difíceis de ser explicados. A Amizade, nos
de Agosto, as reuniões da
parece, é um deles. Como descrevê-la? Segundo o dicionário é um sentimento
Evangelização Infantil darão
de grande afeição e de simpatia entre duas pessoas. Mas será que ela é só isso?
uma parada de férias, voltando
Sentimento nobre, parente próximo do Amor, sendo talvez até
a pleno vapor em setembro,
mesmo sua melhor amiga, a Amizade é considerada por
mês do retorno às aulas da
muitos como um sentimento mais nobre que o próprio Amor.
Criançada. Esperamos que
Meus discípulos serão reconhecidos por muito
durante esse período, os pais
se amarem nos afirmou Jesus (João, 13:35).
que normalmente trazem os
filhos à nossa casa possam
De que amor o Mestre estava falando? A
aproveitar
esse tempo livre em
Amizade é tesouro inestimável que devemos
diversões saudáveis, alegres e
usar todos os dias de nossas vidas. Não a
construtivas
que o Verão tanto
guardemos para depois. Sejamos o amigo que
nos
inspira.
E não esqueçam
queremos que o outro seja para conosco!
de fazer Evangelho com eles.
O Dia do Amigo é comemorado
em 20 de Julho ou no primeiro
Semelhante às férias da
domingo de Agosto. Para não
Evangelização, mas apenas em
haver discórdia, celebremos a
Julho, o Estudo Sistematizado,
amizade todos os dias!
reunião das quartas-feiras,
Amigos, muita luz e até o
também entra de férias. Com
próximo bimestre!
as atividades a serem
reiniciadas em Agosto,
aguardem novidades nas
nossas reuniões, com vídeos e
estudos específicos sobre
respeito e tolerância religiosa.

Livro do Bimestre - Boa Nova, por Saulo Oliveira
Todos nós
gostamos de
saber um pouco
mais da vida do
inesquecível
Mestre Jesus.
Muitos gostam
de saber como
foi a Sua infância, outros suas

pregações e ainda há os que querem
saber de Sua vida junto aos discípulos.
Temos vários autores que contam
Sua vida de forma poética, outros se
preocupam com os fatos históricos e
ainda há aqueles que relatam Sua vida
de forma dogmática.
Na visão da Doutrina Espírita en(Continua na página 2)
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Ação da Amizade - por Joanna de Ângelis
A amizade é o sentimento que
terras da alma.
imanta as almas umas às outras,
Quando outras emoções se
gerando alegria e bem-estar.
estiolam no vaivém dos choques, a
A amizade é suave expressão do
amizade perdura, companheira
ser humano que necessita
devotada dos homens que se
intercambiar as forças da emoção
estimam.
sob os estímulos do entendimento
Conseguiremos
fraternal.
um mundo
melhor quando
Inspiradora de coragem e de
buscarmos agir
abnegação, a amizade enfloresce
as almas, abençoando-as com no bem de
todos os que
resistências para as lutas.
nos
Há, no mundo moderno, muita rodeiam.
falta de amizade!
O egoísmo afasta as pessoas e as
isola.
A amizade as aproxima e
irmana.
O medo agride as almas e
infelicita.
A amizade apazigua e alegra os
indivíduos.
A desconfiança desarmoniza as
vidas e a amizade equilibra as
mentes, dulcificando os corações.
Na área dos amores de
Se a amizade fugisse da Terra, a
profundidade, a presença da
vida espiritual dos seres se
amizade é fundamental.
esfacelaria.
Ela nasce de uma expressão de
Ela é meiga e paciente, vigilante
simpatia, e firma-se com as raízes
e ativa.
do afeto seguro, fincadas nas

Discreta, apaga-se, para que
brilhe aquele a quem se afeiçoa.
Sustenta na fraqueza e liberta
nos momentos de dor.
A amizade é fácil de ser
vitalizada.
Cultivá-la constitui um dever de
todo aquele que pensa e aspira,
porquanto, ninguém logra êxito,
se avança com aridez na alma ou
indiferente ao enlevo da sua
fluidez.
Quando os impulsos sexuais do
amor, nos nubentes, passam, a
amizade fica.
Quando a desilusão apaga o
fogo dos desejos nos grandes
romances, se existe amizade, não
se rompem os liames da união.
A amizade de Jesus pelos
discípulos e pelas multidões dános, até hoje, a dimensão do que é
o amor na sua essência mais pura,
demonstrando que ela é o passo
inicial para essa conquista superior
que é meta de todas as vidas e
mandamento maior da Lei Divina.
Joanna de Ângelis
(Do livro Momentos de Esperança,
psicografado por Divaldo Franco)

Livro do Bimestre - Boa Nova, por Saulo Oliveira
(Continuação da página 1)

contramos um excelente livro para
aqueles que querem saber de Seus
ensinos, o cotidiano junto aos
discípulos e a época histórica da
presença de Jesus.
Na Boa Nova, trabalho notável
realizado pelo saudoso médium
Francisco Cândido Xavier, ditado
pelo Espírito Humberto de Cam-

pos, temos uma excelente recomendação.
De forma envolvente, ele nos
relata de forma doce e proveitosa
os ensinos do Sublime Emissário.
Vale a pena conferir a presença de Jesus no nosso mundo e o
quanto ele nos deixou de ensinamentos.
Recomendamos a todos os

estudiosos da Doutrina Espírita
esse excelente trabalho.
Um livro que nos acrescenta
gotas de luz que
nos refrescam ainda
mais nesse mundo
de vida rápida e
passageira.
Vale a pena
conferir.

O verdadeiro amigo é uma bênção divina, porque ele nos fortalece nas Sergito de Souza Cavalcanti
horas difíceis, […] e nos incentiva ao crescimento e ao progresso. Retirado do livro Sândalo
Mensagem “O Valor da Amizade”
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O Alpinista - por Chirles Barroso
O Alpinista se prepara durante
algum tempo para escalar uma
montanha. E antes de dar início à
sua subida, estuda, analisa, vê a
direção do vento, até subir com
certa segurança. E ele não desiste
até conseguir. Muitas vezes custa
até a vida de algum deles. Mas
quando ele chega ao topo e se

depara com aquela paisagem
deslumbrante, fica em êxatase, se
sente até mais próximo de Deus.
Mas ele não pára por aí, procura
uma nova montanha ainda mais
difícil e começa todo o processo
novamente.
Que bom seria se fôssemos
como o Alpinista, se encarássemos
nossos problemas,
superando todos os
nossos obstáculos,
com êxito da fé, com
a força da esperança,
movidos com o
fôlego do amor e
sendo gratos com os
tropeços e pedras do
caminho.
Para alcançarmos a
vitória (êxito) temos
que fazer o que
Jesus nos ensinou:
“A Fé Transporta
Montanhas".

Realizar - por D. Lina
Seja qual for a experiência,
convence-te de que Deus está
conosco em todos os caminhos.
Isso não significa
omissão de responsabilidade ou
exoneração da incumbência de que
o Senhor nos revestiu.
Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei.
O peixe mora gratuitamente na
água, mas deve nadar por si
mesmo.
A árvore, embora não pague
imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie.
Ninguém recebe
talentos da vida
para escondê-los
em poeira ou ferrugem.
Nasceste
para
realizar
o
melhor.

Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo
Tobogã de Luz
As letras que estão na
parte de cima
encorregam para a
parte de baixo para
montar uma frase.
Note-se, porém , que
as letras não estão,
necessariamente, em
ordem. Veja a palavra
UMA, por exemplo.
A frase a ser formada é
sobre a amizade.
Resposta na última página

Ninguém tem maior amor do que este: Jesus
de dar a Vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, Versículo 13
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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.

Nossas Atividades
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 (Férias em Julho)
Sábados
• 16h30 às 17h30 - Evangelização Infantil e Juvenil para crianças e jovens,
com idades entre 2 e 12 anos (Férias em Julho e Agosto)
•

Tiragem desta edição:
150 exemplares

Aconteceu
• Dia 10 de junho aconteceu o

almoço Fraterno para ajudar
o Encontro Auta de Souza.
Com boa participação, o
almoço foi um sucesso.
Obrigado aos que vieram e
nos ajudaram nessa tarefa.
• Dia 19 de junho nossa
inestimável amiga Ivone
participou de sua última
reunião no Cantinho de Luz,
devido ao seu retorno ao
Brasil. Nossos eternos
agradecimentos à incansável
trabalhadora da Doutrina.
Que sua luz brilhe ainda
mais em nossa Pátria amada.

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, procurenos 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

Canto de Unificação
• O Grupo
Espírita
Trabalhadores
da Última
Hora
(GETUH), de
Marlborough,
MA está à
frente da
organização do1107º Encontro
Fraterno Auta de Souza que acontecerá
dia 22 de julho, com o tema central
Reencarnação: caminho para a
liberdade. As inscrições estão abertas!
Não deixe para a última hora! Garanta
sua vaga e inscreva-se com desconto
até o dia 08 de julho. Maiores
informações no site www.getuh.com.

• Em 27 de julho haverá um workshop

em inglês com o irmão Maurício
Cisneiro, da Flórida, “Action and
Reaction: Dynamic Karma” (Ação e
Reação: carma dinâmico). Será na
AKSSMA (52 Broadway Ave,
Somerville), às 19h. Mais
informaçãoes: info@akssma.com.
• Dia 29 de julho, domingo, acontecerá o

Treinamento para Expositores,
realizado pela AKSSMA (Grupo
Espírita Caminho, Verdade e Vida) de
Somerville. O confrade responsável
pelo curso é o mesmo Maurício
Cisneiro. O Evento acontecerá pela
manhã, das 9h às 12h, sendo aberto
para trabalhadores de Casas Espíritas.
Saiba mais: events@akssma.com.

Respostas do Cantinho da Diversão: “O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão.” (André Luiz in Sinal Verde)

Preciosa conquista, a amizade é o pólen do amor, a medrar onde quer que as Victor Hugo
No livro “Sublime Expiação”
flores do sentimento desabrocham na árvore generosa da dignidade humana. Psicografia de Divaldo Franco

