
Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos 
espíritos “Tem o homem o poder de paralisar a 
marcha do progresso?” e obtém como resposta “Não, 
mas tem, às vezes, o de embaraçá-la.”  
Desde sua fundação, em abril de 2002, o Cantinho de 
Luz tem procurado divulgar a 
Doutrina Espírita em toda a 
grandeza de sua mensagem.  
Ano passado, exatamente em 
março, nós dávamos mais um 
passo em busca de ampliarmos o 
círculo de pessoas que teriam 
acesso ao que o Espiritismo tem 
de bom a oferecer. Foi quando 

decidimos lançar o nosso informativo, esse que você tem 
em suas mãos agora, o Cantinho da Informação de Luz. 

Chirles Barroso, nossa atual presidente, nos dá um presente em forma de 
reflexão falando um pouco sobre esse primeiro de nossos anos vindouros. 

Aliás, como tudo na vida progride, decidimos ampliar ainda mais o alcance 
e a divulgação dos nossos trabalhos e da mensagem espírita. Para isso, criamos 
o site oficial do Cantinho de Luz, que estreou em 17 de janeiro. 

www.CantinhoDeLuz.net 
Em nosso Cantinho virtual você encontra todas as informações referentes 

ao grupo, mensagens edificantes, eventos, 
esse informativo em versão digital, fotos e 
muito mais. Visite-nos. 
Há alguns anos começamos com estudos e 
palestras. Hoje, além disso, estamos 
empregando a tecnologia para ampliar as 
nossas formas de trabalho e divulgação do 
Espiritismo, de modo a não atrasarmos a 
marcha do progresso. Assim, temos feito o 
Cantinho e seus participantes crescerem e 
progredirem em direção ao Amor de Deus.  
Boa leitura, boas reflexões, bom bimestre e 
bom progresso. Até a próxima edição. 
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No mês de  Abril o Cantinho 
de Luz está completando 6 

anos. A fim de comemo-
rarmos esta data, teremos duas 
palestras especiais nos dias 12 

(sábado) e 14 (segunda) 
tratando sobre o aniversário de 

O Livro dos Espíritos, que 
também é em abril e falando 

um pouco sobre a nossa 
trajetória.  Teremos, ainda, no 

domingo dia 13, a partir das 
12h30 o almoço fraterno que 
será nossa confraternização e 

cuja renda será quase 
inteiramente revertida para o 

Encontro Fraterno Auta de 
Souza, dias 22 e 23 de agosto.  

Compareça, divirta-se, 
aprenda e ajude.  É uma boa 

combinação. Esperamos você, 
sua família e seus amigos. 

Acontecerá 

Cantinho 
da Informação de Luz 
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O Vôo - por Chirles Barroso 

Livro do Bimestre - Primícias do Reino - por Mackenzie Melo 

Para alçar vôos, às vezes 
inimagináveis, é preciso muito 
preparo e determinação. 

É preciso sempre dar o 
primeiro passo até aprender a 
voar, mas até chegar neste 
ponto leva-se um certo tempo, 
pois a natureza não dá saltos. 

Tudo começa no 
nascimento e passa pela 
alimentação, pelo cuidado, 
pelo carinho, as primeiras 
penugens, até sair do ninho – 
que é um cantinho sempre 
aconchegante e recheado de 
amor e luz.  

Quando se chega à fase 
adulta vem o desejo de 
conhecer outros horizontes e 
de voar cada vez mais alto e 
em busca de novas 
paisagens.  

No ano de 2007 demos 
início ao nosso jornalzinho – 
como carinhosamente o 
apelidamos – e esse foi um 
momento de incerteza e 
muitas alegrias. Agora ele 
completa 1 ano de vida e 
precisamos festejar mais essa 
conquista. Sempre inovado e 

feito com muito carinho, ele é 
distribuído para a comunidade 
brasileira, para os centros 
espíritas da região e agora, 
com o nosso site oficial no ar, 
ele está disponível também 
na Internet não apenas para o 
nosso estado, mas para 
qualquer lugar do mundo. 

Foi com muito preparo e 

determinação que 
conseguimos chegar até aqui 
e não é por aqui que iremos 
parar. Pretendemos aprimorar 
e aperfeiçoar o nosso vôo 
graças, principalmente, a 
todos vocês queridos leitores 
que estão sempre nos dando 

apoio e carinho. 
Um muito obrigado a todos, 

em nome de toda a família 
Cantinho de Luz. 

Chirles Barroso é a atual  
presidente do Cantinho de Luz. 

 Use a gentileza, mas, de modo especial, dentro da própria casa. 
Experimente atender os familiares como você trata as visitas. 

André Luiz no livro O Espírito da Verdade 
Mensagem Tranqüilidade 
Psicografia de Chico Xavier 

A vida de Jesus, 
conforme nos rela-
tam os evangelhos 
é cheia grandes 
passagens e 
muitas reflexões, 
como todo cristão 
bem o sabe. 
Todos nós 
também sabemos 

que, quando pegamos uma boa 

história e a ouvimos sendo contada 
por um excelente contador de 
histórias, a narrativa passa a ter um 
colorido, uma vida diferente.  

Amélia Rodrigues, através da 
psicografia de Divaldo Franco, é 
uma dessas excelentes contadoras 
que chega a nos tirar lágrimas dos 
olhos com o seu modo comovente 
e sincero de relatar algumas das 
grandes passagens da vida de 

Jesus enquanto ele esteve a 
caminho aqui conosco na Terra.  

Primícias do Reino é um livro 
indispensável e imperdível para 
quem gosta de boas histórias, para 
os que preparam palestras 
evangélicas e para todos que 
desejam mudar a vida para melhor. 

Minha história predileta é a da 
Mulher Hemorroíssa, no capítulo 
14. Qual será a sua? 

“Para alçar vôos, 
às vezes 

inimagináveis, é 
preciso muito 

preparo e 
determinação” 



A mais 
comovente 
história que 

já se 
escreveu. 
O maior 

amor que o 
mundo 

conheceu. 
O exemplo 
mais fecundo que jamais existiu. 
A vida de Jesus é o permanente 

apelo à mansidão, à dignidade, ao 
amor, à verdade. 

Amá-lO é começar a vivê-lO. 
Conhecê-lO é plasmá-lO na 

mente e no coração. 
A vida que comporta a história da 
nossa vida - eis a Vida de Jesus. 

A perene alegria, a boa 
mensagem de júbilo - eis o 

Evangelho! 
 

Pelo Espírito de Amélia Rodrigues 
Psicografia de Divaldo Franco 

No livro Primícias do Reino 
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Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo 
 
 
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. Vejam as 
palavras OURO e PENSA, por exemplo. 
A frase a ser formada foi retirada da 
mensagem Tranqüilidade do livro O 
Espírito da Verdade do espírito André 
Luiz através da psicografia de Chico 
Xavier. 

 
Resposta na última página 

 Se amas, não firas o objeto amado com exigências. 
Se pretendes curar, não humilhes o doente. 

Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. 

Emmanuel no livro Vinha de Luz 
Mensagem Em Silêncio 
Psicografia de Chico Xavier 

Jesus 

Tobogã de Luz 

Tirinhas retiradas do site do cantor, compositor e artista espírita Clésio Tapety. 
A partir desta edição iremos refletir com as tirinhas sempre bem humoradas de 

Dequinho e sua turma. 

Tirinha Iluminada 

Será que você já passou pela situação acima? 

Você tem medo de “fantasmas”? 



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 nos contatar antes de comparecer à reunião para uma 
avaliação do caso a ser atendido) 

• Importante - O passe não é substituto para tratamentos médicos convencionais. A 
única pessoa que pode interromper algum remédio que você esteja tomando ou 
mesmo o seu tratamento por completo é o seu médico.  

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

Faixa etária: entre 2 e 15 anos  
• 19h às 20h30 - Estudo de O Livro dos Espíritos, Palestra Evangélica e Passes 

• No dia 16 de fevereiro 
fizemos o nosso primeiro 
jantar fraterno de 2008. 
Toda a renda desse jantar 
será revertida para obras em 
nossa sede, para dar um 
pouco mais de conforto aos 
nossos amigos. Obrigado a 
todos pela presença. 

• Kau Mascarenhas esteve no 
Getuh em 23 de janeiro 
proferindo uma palestra que 
foi um sucesso. O tema, que 
versou sobre a Felicidade, 
marcou bastante todos que 
compareceram, promovendo 
grande crescimento pessoal. 

Somos um Cantinho 
de amor,  recheado de 

carinho e de Luz  

77 Walnut St 
Peabody, MA 01960 

Sugestões, Críticas e 
Contribuições 
 978 210 4762 

ge@CantinhoDeLuz.net 
 

www.CantinhoDeLuz.net 

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 

• Dia 19 de abril acontecerá o 2nd U.S. 
Spiritist Simposium (Simpósio 
Espírita dos EUA) com o tema 
Propelling Our Integral Healing 
with the Spiritist Therapy 
(Impulsionando Nossa Cura Integral 
com a Terapia Espírita). Destacamos 
que o evento será em inglês. Inscrições 
no site: www.spiritistsymposium.org. 

• Divaldo 
Franco estará 
mais uma vez 
em Boston 
para um 
seminário 
inesquecível. 
O evento será 
dia 22 de 
março no 
Holliday Inn 
em Somerville. 
Esse ano ele abordará o tema 
Iluminação Interior. Vale ressaltar 
que haverá tradução simultânea para o 
inglês e será um evento para maiores 
de 14 anos. Mais informações e 
ingressos no site www.akssma.com. 

Respostas do Cantinho da Diversão: (Trabalhe com alegria. O preguiçoso, ainda mesmo quando se mostre num pedestal de ouro maciço, é um cadáver que pensa.) 

Canto de Unificação 

 O homem viaja com os seus formidáveis bólides espaciais fora da órbita da 
Terra, e, todavia, não se conhece a si mesmo. Descobre o mundo que o 
fascina e não se penetra das responsabilidades morais que lhe cabem. 

Joanna de Ângelis em Leis Morais da 
Vida Mensagem Leis Morais da Vida  
Psicografia de Divaldo Franco 
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