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Editorial - Pensamentos

Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração.
Essa senteça proferida por Jesus há mais de
2000 anos encerra uma verdade muito
maior do que nos damos conta.
O final do ano se aproxima e com ele
aquele período de reflexões, provocado pelo
encerramento de mais um ciclo em nossas
vidas. É quando deveríamos nos perguntar: será
que
esse ano fiz o que prometi no ano passado? Onde é
que eu coloquei o meu tesouro nesse ano que está perto de
terminar?
Se paramos para analisar um pouco mais profundamente,
veremos que muito mais que as ações que tomamos nestes
últimos 12 meses, os nossos pensamentos é que em quase
todas as vezes, determinaram onde e em que eu coloquei o
meu tesouro, e, com isso, o meu coração.
O pensamento, atributo inseparável do espírito, é onde toda
a ação se origina, sendo ele, assim, fundamental para que
possamos nos modificar e modificar o mundo ao nosso redor.
E para percebermos isso, basta olharmos ao nosso redor
quando a época do Natal se aproxima. Com as nossas mentes
e pensamentos mais voltadas a Jesus e a
representatividade do seu nascimento
dentre nós, todos sentimos a atmosfera
terrestre se alterar... Através do
pensamento conjunto de milhares de
pessoas ao redor do mundo.
Mudemos o nosso pensamento, não apenas
nessa época, mas durante o ano inteiro,
pois assim ajudamos a melhorar o
mundo. Feliz bimestre, Feliz Natal e
até o ano que vem.

Distribuição Gratuita

Acontecerá
Em Novembro,
lançando seu
novo livro e
também seu
novo CD, o
companheiro
Jacob Melo
fará palestras e
seminários
pelos centros espíritas de
Massachusetts. Aqui no
Cantinho de
Luz ele fará
uma palestra
no sábado
dia 17, a
partir das
19h. O tema
será relacionado com a
Depressão, um dos maiores
males da sociedade moderna.
Além disso, nos dias 16 (sexta
à noite) e 17 (sábado manhã e
tarde) ele dará o nível 2 do
treinamento sobre Passes e
Magnetismo começado em
2006. É realmente imperdível.
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Um Pedaço de Papel - por Jacob Melo
Tão importante quanto poderia
ser, mas nada era tão
insignificante: apenas um
pedaço de papel. Nele, um
número. O que aquilo
significaria? Nada,
absolutamente nada.
Amassei-o e o joguei no cesto
de lixo.
À noite, sabe-se lá a razão,
recordei o papel, o número, o
lixo... Quase não consegui
dormir.
Ao me levantar saí, apressado,
querendo negar que queria rever
aquele papel sem importância,
com aquele número idem.
O caminhão do lixo ia
arrastando-se lentamente,
levando aquele pedaço de papel
misturado a milhares de outros
igualmente sem importância.
Três dias depois, voltou à
mente aquela imagem: um papel
sem importância, um número
sem valor, um lixo comum...
Embora não acreditasse no
que fazia, procurei um médium,
daqueles que fazem propaganda
dizendo que sabem tudo... mas
que nunca sabem o número da

própria sorte.
— Procure um Centro Espírita
sério. E não me pergunte porque
estou dizendo isso! — Foi tudo o
que ele me disse e quando
estendi a mão para pagar a
consulta, virou-se nos próprios
calcanhares dizendo um “Deus
me livre” qualquer.
Uma semana depois assisti a
uma palestra espírita e me tornei
espírita.
De tempos em tempos me
lembrava daquela cena.
Comentando com um amigo,
ele me aconselhou um
psicanalista.
Fui.
Logo na primeira sessão ele,
sem ter nem porque, disse:
procure um Centro Espírita.
Até hoje não sei o significado
daquele papel, não lembro que
número era aquele nem o que o
lixo representa em minha vida,
mas as três coisas me levaram a
uma transformação radical e
feliz.
==========
Grandes mudanças em nossas
vidas nem sempre pedem

eventos grandiosos. Por vezes,
a busca de uma explicação, da
razão de algo indefinido ou
mesmo de uma concentração
em algo que aparentemente não
faz sentido pode nos levar a
constatações surpreendentes.
Por que é assim?
Porque Deus quer nossas
vitórias e não vive torcendo por
derrotas indefinidas. Se Ele é
pai ele é torcedor nosso e nos
ajuda, de uma ou outra forma,
direta ou indiretamente.
Em tudo Deus está presente,
mas só vê quem quer ou quem
está preparado para ver.
Não esperemos sinais
espetaculares e miraculosos
para que nossas vidas sejam
espetaculares e miraculosas; em
tudo está o espetáculo; em tudo
está a vida!
Jacob Melo
(Escritor e palestrante
espírita, mora em Natal/RN e
sempre vem aos EUA para
divulgar o Espiritismo e o
Magnetismo)

Livro do Bimestre - Nosso Lar
O primeiro livro da
série André Luiz, é
também um dos que
menos se atenta às
lições nele contidas
por ser romanceado.
O autor conta sua
trajetória no mundo espiritual,
relatando vivências e
aprendizados que teve enquanto
ficou na colônia espiritual que dá

nome ao livro.
Começando pela sua passagem
em local não muito agradável
devido a desvios de
personalidade enquanto ainda
encarnado, André Luiz fala sobre
transporte, trabalho, moradia, da
mesma forma que trata de
assuntos morais, como quando a
própria mãe dele nos esclarece
que nas “colônias espirituais,

como na esfera do globo,
vivem almas inquietas,
ansiosas de novidades e
distração. Sempre que possa,
porém, olvida o entretenimento
e busca o serviço útil."
Leiamos, portanto esse livro
não apenas como
entretenimento, mas em busca de
serviço útil para os
conhecimentos nele adquiridos.

(…) aprimora-te, eleva-te, supera-te, mediante o exercício Joanna de Ângelis no livro Leis Morais da
dos pensamentos salutares e das realizações edificantes. Vida Mensagem Na Esfera dos Sonhos
Psicografia de Divaldo Franco

Cantinho da Informação de Luz

Página 3

Lembrança do Natal

Amigo Dante - Por Chirles Barroso e Karla Lima

Natal!... Reina a Celeste Barcarola!...

formação da nossa
Nos encontramos
casa e de muitas
na plataforma terrena,
outras casas
o trem passou e você
espíritas.
embarcou para outra
estação, nos deixando
Do apoio, da
uma sensação de
perseverança, da
vazio, mas este vazio
vontade de semear
está sendo preenchido
esta doutrina que
pelas histórias e
você amava de
tantos aprendizados
forma incondicional.
que compartilhamos
Parabéns!!!
com você.
Cumpristes bem a
A sua presença
tua missão e nossos
continua sendo muito
Dante Labbate agradecimentos
marcante na nossa
eternos por tudo.
casa, sorriso infinitamente
Levastes a tua luz a todos
doce e o olhar de um menino
os cantos e deixaste um pouco
levado e curioso sempre
dela aqui num cantinho… no
disposto a aprender e a
nosso “Cantinho de Luz”.
ensinar.
Obs: Como temos a certeza
E tudo que falava se
que o mesmo trem da partida é
transformava em poesia, da
o mesmo trem da chegada,
forma carinhosa que sempre
com a permisão do Pai nos
se dirigia a nós: “Minha
encontraremos numa dessas
Querida”, “Meu Irmão”.
estações…
Você foi fundamental na
Que Jesus Te Abençoe.

Enquanto te refazes na alegria,
Muita gente padece a noite fria
Ao rigor da aflição que desconsola.
Desce à escura tristeza que te espia
Do cárcere de angústia em que se isola
E espalha o bem por sacrossanta esmola
Do teu farnel de luz e de harmonia!
Abre teu coração!... Ajuda e abraça
O sofrimento ou a sombra de quem passa
Em desespero rígido e infecundo!...
E o Cristo, renascendo no teu peito,
Será, contigo, o Amor puro e perfeito,
Tecendo a paz e a redenção do Mundo.
Auta de Souza
Psicografia de Chico Xavier

Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo
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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
NÃO, por exemplo.
A frase a ser formada é
do livro Nosso Lar.
Resposta na última página

(…) em qualquer circunstância segue, consulta e ouve Jesus, que Joanna de Ângelis no livro Leis Morais da
Vida Mensagem Comanheiros Perigosos
nunca erra, jamais abandona e ajuda sempre com amor.
Psicografia de Divaldo Franco
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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
• Por motivos de saúde,

Richard Simonetti não pode
estar conosco em setembro
passado. Provavelmente ele
estará conosco próximo ano.
• O Curso de Passes
ministrado por Chirles é um
sucesso e conta com
trabalhadores de vários
grupos espíritas. A última
aula é dia 04 de novembro.
• Foi excelente o Encontro de
Trabalhadores
no dia 02 de
setembro em
Somerville.

19h às 20h30 - Estudo de O Livro dos Espíritos, Palestra Evangélica e
Passes
Lembre-se 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
• Jacob Melo fará diversas
palestras e seminários
entre 15 e 22 de novembro
em quase todas as casas
espíritas da região. Para a
programação completa,
procure um folheto no seu
centro com as datas, temas
e locais onde ele estará e compareça
para prestigiar e aprender com ele.
• O palestrante espírita

Nazareno Feitosa estará
mais uma vez em viagem
pelos Estados Unidos e
dessa vez virá pelos
centros espíritas da região
de Massachusetts no mês
de novembro. No dia 10

(sábado) ele estará no Cantinho e em
Lowell fará palestra no dia 11
(domingo). Procure também um
folheto com as datas e os locais das
palestras para maiores detalhes.
• Dia 18 de novembro haverá uma dupla

celebração em
Washington: 150 anos
de Espiritismo e 10
anos do Conselho
Espírita dos Estados
Unidos. Ao fechar essa
edição, as inscrições já
estavam encerradas.
Próxima edição
informaremos a
repercussão do evento.
http://www.usspiritistcouncil.com/

Respostas do Cantinho da Diversão: “A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões.” (André Luiz in Nosso Lar)

“O bom trabalhador”, disse Jesus, “é digno do seu salário.” E o salário de Joanna de Ângelis no livro Leis Morais
da Vida Mensagem Referências Enquem trabalha com o Cristo é a paz da consciência correta. comiásticas Psicog. Divaldo Franco
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Fotos de palestras e encontros recentes
O bimestre Setembro/Outubro
foi muito proveitoso para todos
que tiveram a oportunidade de
compartilhá-lo conosco. Tivemos
despedidas emocionadas, palestras
excepcionais e, como não poderia
faltar, comidas divinas.. :) Tudo
começou no Festival Internacional
em Peabody (9 de setembro)

Então, dia 22
de setembro
tivemos a
palestra de D.
Lina. Essa foi a
sua palestra de
despedida, já
que ela
retornou ao Brasil logo depois
desta data. Tivemos também a
estréia do púlpito (veja Saulo o
utilizando) que nos foi doado.

Ainda em setembro, aconteceu
um churrasco de confraternização
pelo sucesso da Feira em Peabody.
Foi num domingo, dia 23.

Os primeiros a serem alimentados.

Trabalhadores da primeira hora.
Thomas comentando O Livro dos Espíritos

Olha a fumaça! Dá quase pra sentir o cheiro…

Churrasqueiros e Churrasqueiras.

Uns trabalhando e outros se divertindo. :)
Fotos e trabalhadores.

D. Lina fazendo a sua emocionante palestra.

Gostaríamos de agradecer
imensamente a D. Lina pela sua
dedicação e esforço incansável em
prol da Doutrina e na ajuda
imensurável que ela prestou ao
Cantinho de Luz. Muita Paz.
Nosso Bar-b-cue fez sucesso mais uma vez.

Disse-nos o Cristo: “Brilhe vossa luz.” (…) Isso quer dizer que o po- Emmanuel no livro Pensamento e Vida
tencial de luz do nosso espírito deve fulgir em sua grandeza plena. Mensagem Educação
Psicografia de Chico Xavier
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Fotos de palestras e encontros recentes (continuação)
Para não perder o costume, em
outubro, fizemos mais almoço e
mais churrasco. :) Dessa vez
dividido em duas partes. A
primeira parte aconteceu dia 14 de
outubro, no Cantinho de Luz. A
segunda, dia 28, na casa da
companheira Rosângela. Graças a
esses churrascos, foi possível a
vinda de Jacob Melo para os
seminários e palestras que ele dará
por aqui este mês de novembro.

Agora o churrasco na casa de
Rosângela...

E para finalizar, como não podia
deixar de ser, um outro churrasco.
Dessa vez em Lowell dia 21,
promovido pela Fraternidade
Espírita Amor e Luz de MA. Tudo
estava delicioso, desde as
companhias até a comida,
naturalmente.

Adriana, Chirles Léo e Elzeni conversando ao redor
da mesa, perto da cozinha.
Em pé, Caroline e Fabiany.

O auditório transformado em restaurante.

Sorriso franco quando se vê comida…
Chirles, Renilda e Fátima.
Ninguém vai roubar seu prato Frank…
Fabiany, Rauria (de costas) e Caroline.
Depois de comer, o pessoal parece ficar triste...

Wallace com o braço levantado, dizendo: - Gostei!

Do ponto de vista infantil.
Quem é mesmo a criança?

Márcio, será que estava gostoso assim esse almoço?

Muito obrigado a todos pelo
Carinho, Companheirismo,
Amizade e Amor. Desejamos o
mesmo a todos em 2008.

Procure Jesus e entregue a Ele o seu cansaço e o seu descanso
Joanes no livro Para Uso Diário
trabalhando sempre, já que você sabe que toda e qualquer ocupação,
Psicografia de José Raul Teixeira
que se faça útil, isso é trabalho.

