
Um segundo atrás do outro, um minuto em seguida do próximo e lá vêm as 
horas, os dias... Quando nos damos conta já passou mais um mês e nos espantamos 
que já temos que vestir roupas mais leves pois a primavera já colore um pouco mais 
a paisagem. Ufa, que calor está fazendo hoje! É, o verão já bateu à porta e hoje é 
dia de irmos à praia, de fazermos aquele churrasco no Cantinho de Luz, com os 
amigos... Acordamos e, engraçado, as ruas já estão cheias de folhas das árvores e 
um tempinho depois a neve já volta a cair novamente... Uau, mais um ano chegou... 
E assim passam as estações. O tempo, como diz o poeta de uma geração, não pára e 
esperamos que não o tenhamos perdido, como também diz uma outra canção.  

É assim que, reunião apos reunião, churrasco após churrasco, o Cantinho já está 
literalmente em sua 6ª (sexta) primavera. É isso mesmo, já são seis anos da fundação do Grupo Espírita 
Cantinho de Luz no dia 14 de abril de 2002. Precisamos nos parabenizar, mas, além de tudo: 

Agradecer, imensamente a todos vocês que de perto ou de longe nos têm enviado vibrações direcionadas 
ao grupo. Saibam que sem as vossas energias, não estaríamos onde estamos, pois a velocidade vem do vento 
que sopra a favor enquanto que a força e a resistência vêm do vento que sopra no sentido contrário. 

Abrir um sorriso de imenso agradecimento e mandar um grande abraço aos que estiveram conosco e que 
não podem mais, por diversos motivos, estar compartilhando de momentos tão especiais ao nosso lado. 

Reconhecer o esforço e desejar força e trabalho aos que se juntaram a nós no caminho e que ainda estão 
conosco, mantendo as nossas portas abertas pois eles sempre dão e doam de si para que nosso Cantinho 
continue sendo muito mais que um Grupo Espírita, que ele seja realmente uma Família. 

Render graças a Kardec por, aos 18 de Abril de 1857, ter lançado as bases desta Doutrina maravilhosa que 
completa 151 anos e que nos auxilia a vencermo-nos a nós mesmos, construindo homens novos dia após dia. 

Entretanto, precisamos louvar mesmo é ao nosso Pai de infinito amor 
e sabedoria, a “Inteligência suprema, causa primária de todas as 

coisas” por nos colocar onde devemos estar e por nos dar o frio de 
acordo com o cobertor que também nos fornece para que possamos 
permanecer trabalhando firmes e fortes pela construção de um 
mundo melhor. Um melhor mundo dentro e fora de nós, fazendo 
sempre aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. 
Parabéns Cantinho. Obrigado por sua luz que tem sido um reflexo 

da imensa luz do Pai que paira sobre todos nós 
através da inesquecível mensagem do 

nosso querido Mestre, Irmão e Amigo 
de todas as horas. Jesus. 
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Um Caso Muito Interessante - por Jacob Melo 
Já faz anos que regularmente 

vou aos Estados Unidos, mas 
nos últimos 10 anos ficaram 
mais regulares minhas idas. 
Amigos, companheiros de 
doutrina e parentes amados são 
o grande ímã que me atraem 
fortemente. 

Se não bastassem esses 
motivos, a alegria de comparti-
lhar experiências é sempre muito 
enriquecedora e estimulante. 
Mas tem coisas que ocorrem e 
nunca se apagam da memória. 

Fui convidado para participar 
de um grande evento espírita em 
Massachussets, realizado em 
Boston no ano de 2003, no mês 
abril. Tratei, na ocasião, de um 
tema referente aos benefícios do 
passe. 

Após o término de minha 
apresentação, aconteceu um 
intervalo. Nesse momento, uma 
jovem se aproximou de mim e 
me perguntou se eu falava 
apenas sobre esse tipo de 
assunto, pois ela era iniciante e 
disse que, apesar de ter gostado 
da palestra, muitos termos 
escaparam ao seu 
entendimento. Falei que 
costumava abordar temas 
relativos aos passes e ao 
magnetismo em geral, mas 
também sobre morte, suicídio, 
valor da vida... 

Nesse momento, ela começou 
a ficar com a face mais 
avermelhada. Com os olhos 
quase saltando me perguntou: 

- Você escreve livros? 
Respondi que sim. 
- Sobre todos esses assuntos 

que você fala? 
- De certa forma, sim – afirmei. 

- Seria você o autor de um 
livro... – ela gaguejou um pouco, 
tremeu a voz e continuou – um 
livro chamado... Viver ainda é a 
melhor saída? 

Nesse momento, seus olhos 
gotejavam lágrimas e sua mão, 
suada, apertava a minha. 

Confirmei que sim. 
Ela se abraçou comigo, 

chorando convulsivamente. 
Depois de um tempo, 

procurando se acalmar, explicou: 

- Um dia eu vim para este país, 
atendendo a um convite de um 
amigo. Como a maioria, vinha 
com a cabeça e o coração 
cheios de esperanças e sonhos. 
Mas ele não foi o amigo que eu 
esperava. Não me permitiu 
trabalhar, sair, estudar, enfim, 
trancou-me em casa e eu, de 
boba, aceitei tudo aquilo. Até 
que um dia ele chegou em casa 
e disse que estava cansado de 
mim e me mandou ir embora. Foi 
um desespero enorme, pois eu 

não tinha dinheiro, não sabia 
falar inglês, não conhecia nada 
nem ninguém... Pedi por tudo 
para ele não fazer aquilo 
comigo, mas ele foi irredutível e 
frio. Saí à noitinha, sem nada, 
sem ter para onde ir nem saber 
o que fazer. No meio da 
madrugada uma pessoa parou o 
carro ao meu lado e perguntou o 
que eu estava fazendo ali. Disse 
rapidamente que estava perdida 
e chorava muito. Aquela mulher 
me convidou para entrar no 
carro e me levou para a sua 
casa. Só então me dei conta que 
estava falando e entendendo 
tudo e, como eu não sabia falar 
inglês... Lógico, ela era uma 
brasileira. Ela tinha sofrido, 
tempos antes, problemas 
semelhantes e, vendo-me 
daquele jeito, resolveu me 
ajudar. Em sua casa tomei 
banho, jantei e quando fui me 
deitar só pensava em me matar, 
pois não poderia ficar ali na casa 
de uma desconhecida, dando 
trabalho e custos nem teria 
como voltar para casa. Ademais, 
como retornaria e chegaria de 
volta como uma miserável que 
nem ao menos aprendeu uma só 
palavra em inglês? Eu me sentia 
a pior das criaturas. Lembrei-me 
de fazer uma prece e adormeci. 
Pela manhã, aquela amiga me 
acordou e disse para eu me 
refazer, pois ela iria ver se 
conseguia um emprego para 
mim. Saiu e me deixou em sua 
casa, com total confiança. Sem 
ter o que fazer e sem querer 
fugir e deixar tudo pra trás, fui a 
uma pequena biblioteca que ela 
tinha e o teu livro me fisgou a 
atenção. Li-o de uma maneira 

(Continua na página 3) 

 
Valorize os minutos. 

Tudo volta, com exceção da hora perdida. 

André Luiz no livro O Espírito da Verdade 
Mensagem Tranqüilidade 
Psicografia de Chico Xavier 
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 O sustento do Universo é o trabalho que situa  
cada inteligência no lugar que lhe compete 

A felicidade do Universo é o amor na forma do bem de todos. 

Emmanuel no livro Justiça Divina 
Mensagem Diante da Lei 
Psicografia de Chico Xavier 

Parabéns - por Ivone Rezende 
Muito me lisonjeou o pedido 

para escrever algo a ser 
publicado na edição especial do 
jornal do Grupo Espírita 
Cantinho de Luz de Peabody. 
Em meio à troca de saudações e 
saudades, a pergunta: 

- Por que uma edição 
especial? 

- Para a comemoração de seis 
anos de fundação do Grupo. 

- 6 anos??? Minha nossa, 
como o tempo passou... 

Parece, ainda ontem, que a 
gente se curvava para entrar 
pela porta baixa e estreita do 
porão da antiga casa da Chirles, 
onde sempre a gente batia de 
frente no sorriso largo e 
amistoso do inesquecível amigo 
Ertzon. Ainda posso lembrá-lo se 
curvando a energia transpirante 

e contagiante da Karla, na 
lembrança do grupo começando. 
Das incertezas, dos medos e 
ansiedade, dos sonhos, que 
andam paulatinamente sendo 
realizados com o suor e a boa 
vontade. 

Também a alegria trazida pela 
casa nova, mais espaço e 
conforto, alguns meses depois. 
A fé, a esperança e a vontade de 
seguir em frente e fazer 
realmente diferença na 
comunidade do lugar. Quantos 
dissabores tiveram, mas também 
quantos sabores: os almoços, os 
lanches... Hummm!!!! 

Ponto marcante desde o 
princípio do grupo: a seriedade e 
o comprometimento com Kardec 
e os Espíritos. A preocupação 
em trazer para dentro da casa o 
melhor na pureza doutrinária e 
repassar a todos que chegavam 
este manancial com alegria, 
como quem realmente da, a todo 
dia, uma Boa Nova. 

Nossa, já se passaram 6 anos! 
E posso agora perceber como o 
grupo cresceu. Os primeiros 
tutores, salvo a Chirles e a 
Adriana, não estão mais na 
casa. Eu não estou, Ricardo, 
Ertzon, Karla, Dante, Célia, 
Paulo, o Léo e a Marina, a Cida, 

Toninho, Raphaela, Arthur, o 
Marcelo, nosso amigo 
credenciado, também não estão. 
Todos nos tivemos que partir 
para cuidar de outros assuntos, 
mas deixamos que o grupo 
marcasse nossos corações, 
como o jardineiro que se afasta 
para que o sol possa banhar as 
flores do jardim. 

E o prazer que dá em vê-lo 
crescer da forma correta então é 
muito gratificante. Um Cantinho 
que tá virando um cantão na 
vida de muita gente. 

De longe, hoje, bato palmas 
cantando meus parabéns a 
todos aqueles que fazem isto 
possível. 

Meus parabéns ao futuro do 
Grupo. Parabéns pelos trabalhos 
com a magnetização, parabéns 
pelo atendimento fraterno, pela 
evangelização infantil, pelos 
cursos de primeira linha 
administrado na casa. 

E nesta data querida, fé, 
trabalho e muitos anos de vida 
para o nosso Cantinho de Luz !!! 

 
Ivone Rezende 

(Trabalhadora espírita, ex-
presidente do Cantinho de Luz. 

Atualmente mora em Sertãozinho/SP) 

Um Caso Muito Interessante (continuação) - por Jacob Melo 

ávida, intensa, feliz. Ali estava o 
retorno de minha vida. Ali eu 
aprendi que viver ainda é a 
melhor saída... 

E concluiu assim: 
- De certa forma, você é meu 

pai, pois você me deu vida 
novamente. 

É assim. Como disse no início, 
ainda que faltassem motivos 
para eu me sentir bem nos 
Estados Unidos, só o fato dessa 
“filha” existir já me deixa 
completamente feliz. 

Jacob Melo 
(Escritor e palestrante espírita, 

mora em Natal/RN) 

(Continuação da página 2) 
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Cantinho da Saudade 

Parece mesmo que foi ontem 
que tudo começou... 

1. Porta da primeira sede do 
Cantinho de Luz. Os altos 
quase sempre batiam a 
cabeça na entrada... 

2. Placa na entrada da nossa 
atual sede. 

3. Ao final de uma reunião de 
Estudo Sistematizado, 
alegria e união. 

4. Chirles e Sr. Dante no dia 
que os centros o 
homenagearam. 

5. Dia de reunião pública na 
antiga sede. Casa cheia.  

6. Uma das 
primeiras 
reuniões do 
grupo ainda 
pequeno. 

7. Sérgio 
Thiesen no 
Cantinho. 

8. Jacob Melo 
cantando. 

9. Mais uma 
despedida de 
valorosos 
companheiros de jornada. 

10. Turma do Cantinho em 
2005, no seminário com 
Divaldo Franco. 

11. Auditório cheio para uma 
palestra de Nazareno 
Feitosa. 

1 

2 

3 5 

 
Aprendamos a perdoar, conquistando a liberdade de servir. 

E imprescindível esquecer o mal para que o bem se efetue. 

Emmanuel no livro Trevo de Idéias 
Mensagem Perdão e Liberdade 
Psicografia de Chico Xavier 

4
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 Hoje, é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente 
o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte... 

Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. 

Meimei no livro Cartas do Coração 
Mensagem Confia Sempre 
Psicografia de Chico Xavier 

Cantinho da Saudade (continuação) 

12. Esses são o futuro do 
Cantinho e do Mundo. 

6 

10 

8 

7 

11 

12 

9 

4 
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Jesus e Kardec - Emmanuel (Homenagem do Cantinho aos 151 anos do Espiritismo) 
Ante a Revelação Divina, 

assevera Jesus: 
- "Eu não vim destruir a Lei". 
E reafirma Allan Kardec: 
- "Também o Espiritismo diz: - 

não venho destruir a lei cristã, 
mas dar-lhe execução." 

 

Perante a grandeza da vida, 
exclama o Divino Mestre: 

- "Há muitas moradas na casa 
do meu Pai." 

E Allan Kardec acentua: 
- "A casa Pai é o Universo. As 

diferentes moradas são os 
mundos que circulam no espaço 
infinito e oferecem aos espíritos, 
que neles reencarnam moradas 
correspondentes ao adiantamento 
que lhes é próprio." 

 

- Exalçando a lei de amor que 
rege o destino de todas as 
criaturas, advertiu-nos o Senhor: 

- "Amai-vos uns aos outros 
como eu vos amei." 

E Allan Kardec proclama: 
- "Fora da caridade não há 

salvação." 
 

Destacando a necessidade de 
progresso para o conhecimento e 
para a virtude, recomenda o 
Cristo: 

"- Não 
oculteis 

a can-
deia 
sob 
o al-
quei

-re." 
E Allan 

Kardec 
acrescenta: 

- "Para ser 
proveitosa, 
tem a fé que 

ser ativa; não deve entorpecer-
se." 

 

Encarecendo o imperativo 
do esforço próprio, sentencia 
o Senhor: 

- "Buscai e achareis." 
E Allan Kardec dispõe: 
- "Ajuda a ti mesmo que o 

Céu te ajudará." 
 

Salientando o impositivo da 
educação, disse o Excelso 
Orientador: 

- "Sede perfeitos como é perfeito 
o vosso Pai Celestial." 

E Allan Kardec adiciona: 
- "Reconhece-se o verdadeiro 

espírita pela sua transformação 
moral e pelos esforços que 
emprega para domar suas 
inclinações infelizes." 

 

Enaltecendo o espírito de 
serviço, notificou o Eterno Amigo: 

- "Meu Pai trabalha até hoje e eu 
trabalho também." 

E Allan Kardec confirma: 
_ "Se Deus houvesse isentado o 

homem do trabalho corpóreo, 
seus membros ter-se-iam 
atrofiado, e, se o houvesse 
isentado do trabalho da 
inteligência, seu espírito teria 
permanecido na infância, no 
estado de instinto animal." 

 

Louvando a responsabilidade, 
ponderou o Senhor: 

- "Muito se pedirá a quem muito 
recebeu." 

E Allan Kardec conclui: 
- "Aos espíritas muito será 

pedido, porque muito hão 
recebido." 

 

Exaltando a filosofia da 
evolução, através das existências 
numerosas que nos aperfeiçoam o 

ser, na reencarnação necessária, 
esclarece o Instrutor Sublime: 

- "Ninguém poderá ver o 
Reino de Deus se não 
nascer de novo." 
E Allan Kardec conclama: 
- "Nascer, viver, morrer, 
renascer ainda e progredir 
sempre, tal é a lei." 
 

Consagrando a elevada missão 
da verdadeira ciência, avisa o 
Mestre dos mestres: 

- "Conhecereis a verdade e a 
verdade vos fará livres." 

E Allan Kardec enuncia: 
- "Fé inabalável só é aquela que 

pode encarar a razão face a face." 
 

Tão extremamente identificado 
com o que o Mestre Divino surge 
o Apóstolo da Codificação, que os 
augustos mensageiros, que lhe 
supervisionaram a obra, foram 
positivos nesta síntese que 
recolhemos da Resposta à 
Pergunta n°. 27, em "O Livro dos 
Espíritos": 

- "Estamos incumbidos de 
preparar o Reino do Bem que 
Jesus anunciou." 

Eis, porque ante o primeiro 
centenário das páginas basilares 
da Codificação, saudamos no 
Espiritismo - Chama da Fé Viva a 
resplender sobre o combustível da 
Filosofia e da Ciência - o 
Cristianismo Restaurado ou a 
Religião do Amor e da Sabedoria, 
que, partindo do Espírito Excelso 
de Nosso Senhor Jesus-Cristo, 
encontrou em Allan Kardec, o seu 
fiel refletor para a libertação e 
ascensão da Humanidade inteira. 

 
Texto em Homenagem ao Centenário do 

Espiritismo, pelo Espírito Emmanuel e 
psicografia de Chico Xavier publicado em 

O Reformador no mês de Abril de 1957. 

 Quando você se prepara, a fim de receber um hóspede estimado em seu 
reduto doméstico, organiza o que lhe é possível e da melhor maneira, de 

modo a oferecer o que guarda de bom, de mais especial.  

Pelo Espírito Rosângela 
Mensagem O Hóspede 
Psicografia de José Raul Teixeira 
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Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo 

Cada número corresponde a uma e a apenas uma letra.  Preenchendo todas as 
casas vocês lerão uma bela reflexão e descobrirão, nas casas de baixo, quem é 

o autor da mensagem. 
Resposta na última página 

 Alegrai-vos, vós que chorais. Tende confiança. Mantende o ânimo para seguir 
sem desalento, voltados para o bem inefável e para o amor incondicional. Jesus, 

meus filhos, é o nosso caminho, levando-nos à verdade e à vida. 

Pelo Espírito Bezerra de Menezes 
Mensagem Instalação da Era Nova 
Psicofonia de Divaldo Franco (15/abr/2007) 

Ponte de LuzPonte de Luz  

A Cultura atingira o apogeu da 
descrença, 

Imergira-se o Templo em fumo de 
vanglória 

E, embora fosse o Cristo a eterna luz da 
História, 

Afligia-se a Terra em sombra espessa e 
imensa. 

 
A Civilização padecia a presença 

De soberano caos em púrpura irrisória, 
Sob a pompa do verbo esfervilhava a 

escória 
Da cegueira e do escárnio a erguer-se 

em treva densa. 
 

Mas Kardec domina a enorme 
noite humana 

E traz no Espiritismo a Fé que 
se engalana, 

Ao fulgor da Razão generosa 
e sincera... 

 
O Evangelho ressurge. 
O Céu brilha de novo. 
E Jesus, retornando ao 

coração do povo, 
Acende para o mundo o Sol da Nova Era. 
 

Amaral Ornellas 
 

Soneto publicado em O Reformador no 
mês de Abril de 1957 em homenagem ao 

Centenário do Espiritismo.  
Psicografia de Chico Xavier 

Luz da minha vida, que me guia 
de noite e de dia; 
Que ilumina os meus passos; 
Que me faz ver; 
Que me faz aprender a apreciá-la. 

 
Sol que te 
quero bem; 
Que quando 
aparece tudo 
irradia, tudo 
é só alegria. 

As flores, os 
pássaros, todos 

em uma só 
sintonia para 

receber o novo dia. 
Sol que me aqueces, teu brilho é 
tão intenso que mal consigo olhar 
pra ti, só te sentir. 
 
Lua, ah a lua... dizem que é dos 
apaixonados;  
Talvez seja, mas somos 
enamorados por ti, tamanha é a 
tua beleza. 
 
Estrelas guias, cadentes e 
reluzentes, que nos fazem pensar 

na gente, e em quão indiferente 
somos em não lhes apreciarmos;  
Talvez seja pela vontade de 
sermos estrela um dia e 
querermos estar nas alturas para 
podermos brilhar. 
 
Cada ser no universo em seu 
devido lugar. 
 
Também tenho o meu, um canto 
que também brilha, que irradia luz 
e alegria, que me faz ver, que me 
faz sentir o calor e que sou 
enamorada por ele.  
É também meu guia, que está me 
ensinando a subir e que ascende 
à minha luz... 
 
É um 
Cantinho 
de Luz, 
também 
abençoado 
e guiado 
por Deus. 

 
 

Chirles Barroso é a atual  
presidente do Cantinho de Luz. 

O Brilho da Luz - por Chirles Barroso Em homenagem a Kardec 



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 
• 17h às 18h - 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 

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 

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 (2º 
Simpósio Espírita dos EUA) com o 
tema Propelling Our Integral 
Healing with the Spiritist Therapy 
(Impulsionando Nossa Cura 
Integral com a Terapia Espírita). 
Vale ressaltar que o evento será em 
inglês. Inscrições no site: 
www.spiritistsymposium.org. 

• O próximo encontro da família será 
dia 13 de Julho. Programe-se para 
participar com toda a família. 
Inscrições e mais informações em 
www.familyspiritistretreat.org  

• Com o tema Mediunidade 
conforme o Espiritismo, o Auta de 
Souza desse ano será nos dias 23 e 
24 de Agosto e terá a presença de 
Richard Simonetti e Dr. Sérgio 
Thiesen, além de nossos conhecidos 
Vanessa Anseloni, Nahur Fonseca e 
Jussara Korngold, dentre outros. 
Faça logo sua inscrição para não 
perder a vaga. www.getuh.org 

Respostas do Cantinho da Diversão: (Comece o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. André Luiz) 

Canto de Unificação 

 Equívoco é pensar que a existência humana é uma viagem ao país da fantasia e da 
ilusão, não uma experiência de aformoseamento do caráter e de desenvolvimento do 

Espírito. Por isso, Jesus foi muito enfático ao asseverar: O meu reino não é deste 
mundo, portanto, a felicidade igualmente não o é. 

Pelo Espírito Joanna de Ângelis 
Mensagem Lamentável Equívoco  
Psicografia de Divaldo Franco 
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