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Editorial - Infância

Acontecerá

Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, nos
asseverou o Mestre dos mestres. Façamos uma reflexão acerca dessa assertiva
inesquecível: sabendo que reino dos céus não é apenas um único local no
espaço sideral, será que a Terra também não faz parte do “reino dos céus”?
Todos nós sempre dizemos que em bem educando as crianças de hoje
preparamos um futuro melhor para a humanidade, já que os adultos de amanhã
são os nossos filhos de hoje. E nós, somos ainda crianças? Jesus acrescenta
depois: Digo-vos, em verdade, que, se não vos converterdes e tornardes quais
crianças, não entrareis no reino dos céus. Como
está a criança que nós já fomos?
Quando Jesus fala para sermos quais crianças, ele
não quer que sejamos infantis, mas sim inocentes,
puros, loucos por saber e aprender novas coisas.
Procuremos assim, todos os dias, despertar a
criança que habita em nós. E demos
àquelas que cuidamos o melhor
exemplo, seguindo os passos de
Jesus, pois desse modo elas se
tornem Homens de Bem no futuro
e possam, junto conosco, construir o
reinos dos céus por onde passarmos.
Boa leitura, boa diversão, bom bimestre
e até nossa próxima edição.

Livro do Bimestre - Bem-Aventurados os Simples
Através de
Waldo Vieira,
Valérium nos
brinda com 50
contos de utilidade inestimável para o
nosso dia a dia.
Com simplicidade, ele nos

Distribuição Gratuita

apresenta situações corriqueiras, nas
quais mostra o quanto é importante a
prática e o desenvolvimento de uma
das virtudes mais importantes da vida
Cristã: a humildade.
Esse livro é um relicário de luz
para pessoas de todas as idades. É
também uma excelente obra para se
ler no Evangelho no Lar junto aos
pequeninos. Não deixe de conferir.

Em Setembro recomeça a
grande oportunidade de
mostramos aos nossos
pequeninos a beleza da
mensagem de Amor que Jesus
nos deixou. Todos os
sábados, das 16h30 às 17h30
a Evangelização infantil está
de volta. Traga o seu
pequenino e caso conheça
algum que tenha desejo de vir,
traga-o também.
Dia 24 de
Setembro
vindo do
Brasil para
uma série de
atividades nos
EUA, teremos a presença de
Richard Simonetti no
Cantinho de Luz. Será numa
segunda feira às 19h que ele
nos dará Uma Receita de
Vida. Marque na sua agenda, e
convide seus amigos, pois essa
palestra será imperdível.
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O Trabalho no Bem - por Fátima Souza
O T r a b a l h o , e n q u a n t o o maior bem que lhes seja
instrumento de progresso moral e possível.
material do planeta, oferece ao
A escolha consciente da
homem as ferramentas necessárias individualidade pelo Bem acarreta
de melhoria íntima e coletiva.
portanto mudanças significativas
Através da disciplina, da em suas manifestações mais
Conseguiremos
simples. Transforma-se o
organização e das práticas
um mundo
trabalhador em agente de
necessárias à sua consecução,
melhor
quando
permite que o ser desenvolva e mudanças íntimas que impactam
buscarmos
agirmundo mais imediato.
seu
amplie suas funções morais,
no
bem
de
Transforma-se em pacificador de
intelectuais e físicas.
todos
os
mesmo e de outros; demonstra
O concurso do Trabalho no sique
nos
rodeiam.
Bem ganha nova função quando se maior alegria e prazer nas coisas
constitui em alavanca de progresso cotidianas; mostra-se mais fraterno
moral para todos aqueles que se e acessível a todos que dele
disponham a doar voluntariamente necessitem; e perdoa a si mesmo e
de si mesmos, em suas limitações aos demais por que compreende a
todos como espíritos em processo
e potencialidades.
A exemplo dos apóstolos do evolução.
Em uma palavra, ama.
Cristo, os Trabalhadores do Bem
debatem-se diariamente com
que stõe s de for o ínti mo,
características da vida na terra.
Vêem-se frente a escolhas entre
oportunidades de refazimento
moral e de manutenção do seu
quadro de valores antigos.
Debatem-se entre o novo e o velho
em si mesmos, estabelecendo
gradualmente uma nova estrada de
evolução onde optem por produzir
E por amar seus semelhantes,

por amar a si mesmo, descobre-se
mais forte no Bem, pelo Bem, para
o Bem. O Trabalho no Bem passa
a ser, portanto, causa de sua
felicidade e produto natural da
mesma.
E como trabalhar no Bem? Na
conquista de si mesmo, na busca
do novo dentro de si, na doação de
seu tempo àqueles que precisam,
na palavra confortadora, no sorriso
fraterno, na doação de fluidos, na
prece pelos que sofrem, na
paciência com os limites próprios
e alheios, na partilha da dor e da
alegria com os que nos cercam, na
disseminação do saber, no silêncio
necessário... dentre tantas outras
expressões do Bem entre nós.
O Trabalho no Bem assume
expressões inumeráveis, bastando
a cada um de nós, espíritos
imortais em busca da perfeição,
que nos decidamos consciente e
voluntariamente pelo Bem,
permitindo que ele comece, sem
demora, em nós.
Fátima Souza
(Trabalhadora da Fraternidade Espírita
Amor e Luz, Massachusetts FE-ALMA
localizada em Lowell)

Festival Internacional de Peabody - 09 de Setembro (caso chova, 16 de Setembro)
O Cantinho de Luz
estará presente com
sua barraquinha, mais
uma vez, num dos
eventos mais importantes da
cidade que nos acolhe, o Peabody
International Festival (Festival
Internacional de Peabody).
Em sua 24ª edição, esse evento
reúne grupos, associações, de toda

a região com a intenção de
dar à população uma amostra
da cultura e dos sabores de
todas as comunidades que
fazem a cidade.
Não deixe de participar,
pois além de comer um delicioso
churrasquinho no espeto em nossa
barraquinha, com a sua ajuda,
podemos aumentar a arrecadação

para ajudar o Grupo em suas
despesas mensais. Além
disso, você ainda se divertirá
com músicas e apresentações
de várias culturas e poderá
saborear pratos em outras
barraquinhas. Maiores
informações em http://
www.bostoncentral.com/events/
fair/p2989.php

Ver no coração infantil o esboço da geração próxima, André Luiz no livro Conduta Espírita
procurando ampará-lo em todas as direções. Mensagem Perante a Criança
Psicografia de Waldo Vieira
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Caridade - Casimiro Cunha

Erros e Acertos - por Chirles Barroso
Eu me surpreendi comigo
mesma ao me perceber me
queixando de estar dando o melhor
de mim pelos que amo e que, para
eles, isso parecia não ser
suficiente.
“É possível dar mais quando já
se está dando o melhor?”,
perguntei-me.
A resposta não demorou: "Para
quem ama, não se deve dar o
melhor, é preciso dar tudo".
E então, cheguei a uma
conclusão...

Dar tudo significa:
- Dizer não, quando se quer
falar sim;
- É dizer “está de castigo”,
quando na verdade você gostaria
de dar um abraço e dizer “está
tudo bem”.
- É falar duro, mesmo quando
por dentro você diz, com o
coração mole... “Filho, te amo”;
- É fazê-lo entender que
naquele momento ele não poderá
ganhar aquele presente. Mas
amanhã, quem sabe?
E nós temos que nos lembrar
sempre que ele é apenas uma
criança, que pensa e age como tal.
Não devemos esperar dele, jamais,
atitudes e amadurecimento de um
adulto. E nós, Pais e educadores,
parece que estamos sempre nos
esquecendo disso.
Mas também, não podemos
esquecer de lhes mostrar que eles
são muito amados e respeitados.

Use o tostão que sobra
E que em nada te aproveita,
Dar sempre é exemplificar
a caridade perfeita!
Caridade é, muitas vezes,
Fazer-se sempre o menor,
Está na luz da Humildade
A caridade melhor.
Caridade é perdoar
A quem te causa uma dor
É converter todo o espinho
Numa braçada de flor.
Caridade, enfim, na Terra
É buscar a perfeição,
A perfeição de si mesmo
No templo do coração.
(Psicografia de Chico Xavier)

Chirles Barroso

Homenagem

Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo
Colunas mágicas - As casas marcadas formarão o futuro da humanidade.

1. Elemento fundamental para o
fortalecimento dos dentes
2. Olhai os ________ do campo...
3. Verso de Gonzaguinha: “É
_________, é ________ e é
__________. Viver e não ter a
vergonha de ser feliz”.
4. ___________ o Senhor teu
Toninho, Arthur, Cida e Rapha
Deus de todo o teu coração...
Que Jesus esteja sempre ao lado da
5. Cor da roupa descrita pelos
Família Miranda, parte fundamental
discípulos ao verem Jesus
da Família Cantinho de Luz que
transfigurado (Mateus 17, 2)
retorna ao Brasil. Vocês estão
6. Muitas das _________ do Divino Mestre foram passadas por parábolas.
sempre em nossos corações.
7. Jesus aos fariseus: sois como um sepulcro _______
Respostas na última página

Quereis fortaleza? Não vos esquiveis à tempestade. Emmanuel no livro Vinha de Luz
Mensagem Fortaleza
Que seria da criança sem a experiência? Psicografia de Chico Xavier
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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
Sábados
• 16h30 às 17h30 - Evangelização Infantil e Juvenil para crianças e jovens,
com idades entre 2 e 12 anos
•

Tiragem desta edição:
150 exemplares

Aconteceu
• Dia 24 de julho realizou-se o

Encontro Auta de Souza, em
Marlborough, de onde
saímos cheios de energia
para o trabalho no bem. Já
ansiamos pelo próximo.
• Dia 05 de agosto aconteceu
mais um churrasco fraterno
no Cantinho de Luz.
Tivemos uma excelente
tarde com conversas
saudáveis e comida
excelente. A arrecadação foi
em prol da compra de
equipamentos para o próprio
grupo. Obrigado pela
participação de todos.

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
• Richard Simonetti
passará por várias
casas espíritas de
nossa região agora
em Setembro. Ele
estará no Akssma,
em Somerville, no
sábado dia 22 para um seminário.
Estará também na Fe-Alma, em
Lowell, no dia 23 às 19h para
uma palestra pública. E no Getuh, em
Marlborough, também para uma
conferência pública, no dia 25 às 19h.
Compareça a todas pois ele falará
sobre temas diferentes em cada uma.
• Entre os dias 10 e 13 de Outubro,

acontecerá o 5º Congresso Espírita
Mundial. Essa edição será realizada em

Cartagena, na Colômbia. Para
os interessados, sugerimos
visitar o site do evento para
maiores informações. http://
spiritist.org/5cembrasil/ E se
realmente puder, compareça,
pois vai ser um evento
transformador.
• Não deixe também de

prestigiar os sites dos grupos espíritas
da região de Massachusetts:
♦Allan Kardec Spiritist Society -

www.akssma.com
♦Fraternidade Espírita Amor e Luz -

www.fealma.org
♦Grupo Espírita Trabalhadores da

Última Hora - www.getuh.org

Respostas do Cantinho da Diversão: Palavras - 1.Cálcio, 2.Lírios, 3.Bonita, 4.Amarás, 5.Branca, 6.Lições, 7.Caiado | Palavra-chave - Criança

Permita-se sair do sério e sorrir a uma criança que você não conheça, Adenáuer Novaes
No livro Felicidade sem Culpa
buscando entender a inocência, a ingenuidade e a pureza. Mensagem Permitir-se

