
Um rebelde preferia “ser 
essa metamorfose ambulante 
do que ter aquela velha opnião 
formada sobre tudo”. 

Mudar, sob diversos 
ângulos, significa nascer e 
renascer. E nós mudamos todos 
os dias, todos os minutos, 
todos os segundos. Mesmo 
assim somos todos resistentes 
às mudanças, principalmente 
as mudanças íntimas de 
atitude. Por que isso acontece? 

Temos muita pressa no nosso dia a dia e queremos que tudo aconteça na 
velocidade do pensamento. Só que nos esquecemos que na vida tudo tem o seu 
tempo e é nesse tempo regido pelo universo que as coisas acontecem, e não no 
nosso tempo. Daí vem uma das principais explicações de não gostarmos das 
mudanças, pois elas levam tempo e acontecem paulatinamente. Segundo a 
segundo, minuto a minuto, dia a dia, ano a ano. Já imaginaram se os segundos 
desistissem de passar porque eles acham que demora demais para passar uma 
hora? A hora realmente nunca chegaria. 

E nós, como temos realizado a nossa mudança interior? Temos desistido 
porque ela demora demais a chegar ou estamos fazendo com que os segundos 

andem, ou seja, com que as pequenas mudanças aconteçam para que, no 
final de algumas horas, de alguns dias, de alguns anos a grande 

mudança se estabeleça?  
Que a sua mudança se renove sempre e não apenas na mudança 
do ano, na mudança do calendário como nos lembra muito bem 
a companheira Chirles em seu lindo texto Dia Novo que você 
confere na próxima página. 
Nesta edição temos ainda a programação do 1º Ciclo de 
Palestras de Massachusetts (veja ao lado) e Joanna de Ângelis e 
Auta de Souza nos falam ao coração em duas lindas mensagens. 

Que o amor do Cristo possa nos unir 
mais no Ano Novo para estarmos 
sempre juntos no ideal Espírita-
cristão. Nos vemos em março. 
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No dia 06 de  
Janeiro o livro 
“A Gênese”, o 
quinto livro da 

codificação 
espírita 

completa 140 
anos de 

publicação. Por esse motivo, o 
Movimento Espírita de 

Massachusetts, representado 
pela maioria dos grupos locais  

desenvolverá um ciclo de 
palestras voltado não apenas à 

divulgação do livro, mas 
também à divulgação da 

mensagem consoladora do 
Espiritismo. Além desses dois 

objetivos, esse evento inter-
grupos pretende estreitar os 

laços de fraternidade entre as 
casas espíritas, exercitando o 

processo de unificação tão 
desejado por todos nós que 

fazemos o Movimento 
Espírita. Veja a programação 

completa na página 04. 

Acontecerá 

Cantinho 
da Informação de Luz 
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Dia Novo - por Chirles Barroso 

Livro do Bimestre - Há 2000 Anos - por Saulo Oliveira 

Sempre que nos referimos a 
respeito do ano novo, a 
primeira coisa que nós nos 
propomos é: “no ano que vem 
farei tudo diferente”,  
“começarei uma nova vida”, 
“não gritarei mais com meu 
filho”, “serei mais paciente”, 
“farei uma nova dieta”, e por aí 
vai. 

Pensando bem, na realidade, 
o que é que muda quando o 
ano novo chega? Somente o 
ano no calendário, pois nossas 
mudanças não dependem de 
uma data; essas mudanças 
dependem de nós mesmos. E 
não adianda procurar a nossa 
mudança no outro, pois ela 
está realmente dentro de nós. 
Ainda uma coisa mais: será 
que essa mudança é 
instantânea? Não, ela é 
gradual. As nossas vitórias são 
conquistas diárias e temos que 
comemorá-las sempre. Por 
exemplo: “Hoje eu consegui 
ser mais paciente no tráfego. 
Uau! Que bom, foi só uma 
‘pequena’ mudança de atitude”. 

Temos que nos 
lembrar sempre que 
funcionamos como 
uma antena e que 
captamos tudo de 
bom e de ruim que 
existe na 
psicosfera. Assim, 
se decidirmos que 
nosso dia será ruim, 
basta acordarmos de 
mal humor e pronto, tudo fica 

ruim o dia inteiro. Entretanto, 
se desejarmos que ele seja 
bom, a primeira coisa que 
precisamos aprender é criar o 
hábito de agradecimento a 
Deus pela vida e aos poucos 
iremos abrir nossos olhos e 

veremos as 
maravilhas da 
criação divina, o 
espetáculo da 
natureza. E, além 
do mais, nós 

ainda contamos 
sempre com a 
presença do nosso 

modelo e guia Jesus. 
Procuremos fazer das 

nossas vidas dias melhores; 
que cada amanhecer seja um 
florescer e que cada anoitecer 
seja um resumo de um dia 
esplendoroso. Assim, diremos: 
vencemos mais um dia, e 
amanhã outro e depois mais 
outros... pois depois de cada 
dia teremos sempre um dia 
novo. 

É por isso que devemos 
trabalhar cada minuto do nosso 
tempo voltados para o bem, 
pois com tudo isso estaremos 
construindo um mundo melhor 
e um ano maravilhoso. 

Felizes Dias Novos para 
todos nós!!!  

Chirles Barroso 

 Que Deus está conosco, em todas as circunstãncias, é verdade indis-
cutível; todavia, se você não estiver com Deus, ninguém pode prever até  
onde descerá seu espírito, nos domínios da intranqüilidade e da sombra. 

André Luiz no livro Agenda Cristã 
Mensagem Conclusões 
Psicografia de Chico Xavier 

Sabemos que os 
livros da codificação 
de Kardec são cinco 
obras de conteúdo 
indispensável. 
 Como material de 
extensão de estudo 
nos vem ao 

conhecimento a obra "Há Dois Mil 
Anos” de Chico Xavier. Nos 
relatando, num romance muito bem 

elaborado, a saga de personagens 
do império romano e alguns 
aldeões na palestina. 

Nesse romance vemos o ponto 
de vista na História de nossos 
personagens e o convívio com o 
mestre Jesus. A descrição através 
do espirito Emmanuel é feita de 
modo notável nos colocando dentro 
da época em que isso aconteceu 
(levando o leitor para participação 

no evento).       
É um livro de estudo muito 

valioso pelo que se refere ao 
desenvolvimento do pensamento 
do cristianismo em sua 
consolidação no nosso planeta. 

 Vale a pena conferir essa jóia 
que o espírito Emmanuel nos relata 
de sua vivência no orgulhoso 
império das águias e títulos 
passageiros. Boa leitura a todos. 

“Procuremos fazer das 
nossas vidas dias 

melhores; que cada 
amanhecer seja um 
florescer e que cada 

anoitecer seja um resumo 
de um dia esplendoroso.” 



Senhor Jesus! 
Ante as 

promessas do ano 
que se inicia, não 
nos permitas que 
esqueçamos aqueles 
com quem nos 
honraste o caminho 
iluminativo: 

As mães solteiras, 
desesperadas, a quem 
prometemos o pão do 
entendimento; 

As crianças delinqüentes que 
nos buscaram com a mente em 
desalinho; 

Os calcetas que, vencidos em 
si mesmos, nos feriram e 
retornaram às nossas portas; 

Os enfermos solitários, que 
nos fitaram, confiantes em nosso 
auxílio; 

Os esfaimados e desnudos 
que chegaram até nossas parcas 
provisões; 

Os mutilados e tristes, 
ignorantes e analfabetos, que nos 
visitaram, recordando-nos de Ti... 

Sabemos, Senhor, o 
pouco valor que temos, 
identificamo-nos com o 
que possuímos 
íntimamente, mas, 
contigo, tudo podemos 
e fazemos. Ajuda-nos 
a manter o 
compromisso de amar-

Te, amando neles toda a família 
universal em cujos braços 
renascemos.   

* 
“Seja o que for que peçais na 
prece, crede que o obtereis e 
concedidos vos será o que 
pedirdes”. Marcos 11, 24. 

* 
“Pela prece, obtém o homem o 
concurso dos bons Espíritos 
que acorrem a sustentá-lo em 
suas boas resoluções e a lhe 

inspIrar idéias sãs”. O 
Evangelho Segundo o 

Espiritismo - Cap 27 - Item 11. 
 

Psicografia de Divaldo Franco 
No livro Florações Evangélicas 

Meu irmão: Tuas preces mais singelas 
São ouvidas no espaço ilimitado, 

Mas sei que às vezes choras, 
consternado, 

Ao silêncio da força que interpelas. 
 

Volve ao teu templo interno abandonado, 
- A mais alta de todas as capelas — 
E as respostas mais lúcidas e belas 

Hão de trazer-te alegre e deslumbrado. 
 

Ouve o teu coração em cada prece. 
Deus responde em ti mesmo e te 

esclarece 
Com a força eterna da consolação; 

 
Compreenderás a dor que te domina, 

Sob a linguagem pura e peregrina 
Da voz de Deus, em luz de redenção. 

 
Auta de Souza 

Psicografia de Chico Xavier 
No livro Parnaso de Além Túmulo 
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Oração no Ano Novo - Joanna de Ângelis 

Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo 
Nas casas marcadas irá aparecer o nome pelo qual é conhecida a mensagem de Jesus 

1. Aquele que batizou o Mestre. 
2. O discípulo da estrada de Damasco. 
3. Humberto de Campos a chama de A Rosa Mística de 
Nazaré.  
4. Menos conhecido pelo nome Yoshua, o Ungido – o 
Mestre  
5. Os primeiros cristão eram também chamados assim. 

6. Um dos discípulos menos citados de Jesus, 
veio de Canã, na Galiléia. 
7. Moisés é a primeira, Jesus a segunda e o 
Espiritismo a terceira...  

8. Maria de ... A primeira pessoa a ver Jesus após seu 
desencarne  

 
Respostas na última página 

 Ante a sombra espessa da noite  
não esqueças o Sol fulgurante mais além.  

Joanna de Ângelis no livro Florações  
Evangélicas Mensagem Bom ânimo 
Psicografia de Divaldo Franco 

Mensagem Fraterna 



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 15 anos  

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

• No dia 15 de dezembro 
fizemos o nosso jantar de 
confraternização de final de 
ano, com a presença de 
diversos amigos e 
companheiros de outros 
centros. Obrigado a todos 
pela presença. 

• A presença de Jacob Melo, 
Nazareno Feitosa e Sérgio 
Thiesen no Cantinho de Luz 
fizeram sucesso. Foram ao 
todo 5 palestras e um 
seminário que contaram com 
a presença de participantes 
de todos os centros de MA. 
Que eles voltem em 2008... 

Somos um Cantinho 
de amor,  recheado de 

carinho e de Luz  

77 Walnut St 
Peabody, MA 01960 

Sugestões, Críticas e 
Contribuições 
 978 210 4762 

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 

Lembre-se 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 

Confira a programação 
do 1º ciclo de palestras 
de Massachusetts e vá 
assistir palestras nos 
centros espíritas que 
você ainda não 
conhece. 

13 de janeiro (domingo, 19h, Lowell) 
A gênese de A Gênese 

14 de janeiro (segunda, 19h, Peabody) 
A Gênese e os princípios básicos do 
Espiritismo 

15 de janeiro (terça, 19h, Marlboro) 
A Gênese e a ciência contemporânea 

16 de janeiro (quarta, 19h, Somerville) 
O Universo de Deus 

20 de janeiro (domingo, 19h, Lowell) 
A Gênese, a Ciência e a Bíblia 

21 de janeiro (segunda, 19h, Peabody) 
 Os milagres segundo o Espiritismo 
23 de janeiro (quarta, 19h, Somerville) 
 Os fluidos 
26 de janeiro (sábado, 19h, Peabody) 
 As predições segundo o Espiritismo 
26 de janeiro (sábado, 19h, Somerville) 
 Migrações espirituais 
27 de janeiro (domingo, 10h30, 
Marlboro) 
 Faz Deus milagres? 
27 de janeiro (domingo, 19h, Lowell) 
 Qual a principal lição de A Gênese? 

Respostas do Cantinho da Diversão: (Boa-Nova, João Batista, Paulo, Maria, Jesus-Cristo, Nazarenos, Bartolomeu, Revelação, Magdala) 

Canto de Unificação 

 Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a Humanidade, sem 
partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos?  [...] Se aguardas vida fácil e 

situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco.  

Emmanuel no livro Pão Nosso 
Mensagem Pensa um Pouco  
Psicografia de Chico Xavier 



 Quem fita o céu, de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas; 
e quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe 

percebe as notas divinas. 

Emmanuel no livro Fonte Viva 
Mensagem Ante a Lição 
Psicografia de Chico Xavier 
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Fotos de palestras e encontros recentes 

Novembro e Dezembro foram 
cheios de grandes ensinamentos 
para todos nós. Nazareno Feitosa, 
Jacob Melo e Sérgio Thiesen 

estiveram conosco nos ensinando 
e palestrando para nosso deleite. 

Vejam algumas fotos desses 
momentos mágicos e cheios de 
lindas e proveitosas palavras. 

Nazareno fez duas palestras no 

Cantinho, o mesmo tendo 
acontecido com Jacob. Ambos 

fizeram tanto sucesso que as 
segundas palestras não estavam 
planejadas, mas foram necessárias 
para satisfazer a todos. 

Além de suas duas palestras, 
Jacob também realizou a segunda 

etapa do seminário de passes, 
promovido para aqueles que já 
haviam realizado a primeira parte 

(Continua) 

Nazareno Feitosa estréia no Cantinho 

Chirles introduzindo Nazareno Feitosa aos presentes 

Thomas(rindo), Nazareno(falando) e Fátima(calada)  

Nazareno descontraído após a segunda palestra 

Auditório antes da segunda palestra de Nazareno 

Saulo fazendo a oração final de agradecimento 

Rosângela na leitura antes da palestra de Jacob 

Adriana faz apresentação de Jacob Melo 

Jacob Melo se prepara para iniciar a palestra 
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Fotos de palestras e encontros recentes (continuação) 
em 2006.  

Em dezembro tivemos ainda as 
palestras com temas especiais de 
fim de ano (com Mackenzie e 

Saulo), além da presença ilustre de 
uma das fundadoras do Cantinho, 

Karla Lima, vinda diretamente da 
Flórida para nos visitar. Como não 

tivemos tempo hábil de pegar as 
fotos para colocarmos nessa 

edição, prometemos que essas 
fotos, dentre outras dos próximos 
eventos da casa, estarão na edição 

de aniversário do Cantinho da 
Informação de Luz, em março e 
abril próximos. Garantimos que 
vocês não vão perder por esperar 
por apenas dois meses.  

 O orvalho num lírio alvo é diamante celeste,  
mas, na poeira da estrada, é gota lamacenta. 

Não te esqueças desta verdade simples e clara da Natureza. 

Néio Lúcio no livro Jesus no Lar 
Mensagem Explicações do Mestre 
Psicografia de Chico Xavier 

Jacob tocando ao final de sua segunda palestra 

Como elas mesmas se denominam, as Jacobetes 

Turma de homens com Jacob após palestra e lanche 

Sandra, Jacob e Everson. Pura alegria. 

Platéia atenta à palestra de Jacob 

Humberto filmando Jacob no Seminário de Passes 

A parte prática do Seminário de Passes 

Sérgio Thiesen falando sobre Mediunidade 

Todos falaram: uma palestra inesquecível. 

Platéia atenta ao Seminário de Passes 


