
A lei de trabalho é lei da natureza. É assim que respondem os 
espíritos a Kardec quando este pergunta sobre a necessidade do 
trabalho em O Livro dos Espíritos, pergunta 674.  

Algumas pessoas, entretanto, abusaram do poder e se 
tornaram “proprietários” de outras pessoas e os 
transformaram em escravos, forçando-os a trabalhar sem 
receber e com quase nenhuma “regalia” do tipo, comer, se 
divertir, dormir e viver bem. Também respondendo a 
Kardec, os espíritos nos instruíram quando este os perguntou sobre a 

escravidão (LE, 829): É contrária à lei de Deus toda 
sujeição absoluta de um homem a outro homem.  
Creio que só há um tipo de sujeição de uma pessoa em 
relação a outra, ou a outras, que não é contrária à lei de Deus 
por ser baseada na lei de Amor. E essa é a “sujeição” do 

amor de uma mãe aos seus filhos. Os espíritos superiores dizem: esse amor é 
tão grande que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos 
como o maior amor que um ser possa votar a outro. 

Maio é o mês das mães, tanto nos EUA quanto no Brasil. Dia 13 de Maio 
foi proclamada a abolição da escravidão no Brasil. Além disso, o dia 1º do mês 
é considerado o dia internacional do trabalho. Trabalho, 
liberdade e amor são leis naturais, leis de Deus. Assim, 
o Pai está sempre trabalhando, nos dando liberdade 
e responsabilidade pelos nossos atos e, acima de 
tudo, nos dando o seu amor infinito. E nós, o que 
temos feito com todos esses presentes? Bom bimestre. 
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Em Maio o 
Cantinho irá 

eleger sua 
nova diretoria 

que gerirá o 
grupo espírita 
pelo próximo 

biênio. A data ainda não foi 
definida pois a reunião para 

isso acontecerá domingo, dia 
04/Mai. Orem para que a nova 
diretoria possa continuar a boa 
obra de Jesus em nosso grupo. 

No último 
sábado de 

Maio (31/05)  
faremos o 

nosso jantar 
fraterno em 

comemoração 
ao dia das 

mães. Traga a sua família para 
se deliciar com o banquete 

espiritual em nossa palestra e 
com o banquete material com 

uma comida deliciosa. 

Acontecerá 

Livro do Bimestre - Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho 
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Escrito em 1938, Humberto 
de Campos narra, do ponto 
de vista das tradições 
espirituais do mundo maior, 
partes da história do Brasil, 
apontando alguns dos 

porquês das mais diversas passagens 
importantes da Terra do Cruzeiro.  

Ismael, o espírito que foi escolhido 
pelo Cristo para ser “o zelador dos 
patrimônios imortais que constituem” a 

antiga Terra de Santa Cruz recebe 
também das mãos do Mestre a 
bandeira sob a qual deveria gerir o 
promissor país. Nessa bandeira estava 
inscrito: Deus, Cristo e Caridade.  

Mergulhe no livro para uma viagem 
histórica, cheia de vida, 
amor, e que nos chama 
todos à responsabilidade que 
temos por sermos habitantes 
de nosso lindo Planeta azul. 

Editorial - Trabalho, Liberdade e Amor 
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Meta e Finalidade - por Ivone Rezende 
Você provavelmente já ouviu 

estas palavras inúmeras vezes 
durante sua vida mas já parou 
para pensar sobre a diferença 
entre as duas? Vejamos um 
exemplo simples: se estou em 
Nova Iorque e decido ir a 
Chicago, a cidade de Chicago é 
uma meta que eu atinjo. Se 
estou em Nova Iorque e desejo ir 
para o Oeste, chegando a 
Chicago não termina o Oeste: 
sempre haverá Oeste para ir - 
isto é finalidade. Se você 
descobre qual a finalidade de 
sua vida e alinha suas metas de 
acordo com elas, o universo 
conspirará a seu favor! 

O segredo a respeito de metas 
é saber balanceá-las. 

Inicialmente você tem que ter 
um corpo sadio para carregar 
uma mente sadia. Não adianta 
ter uma mente sadia brilhante se 
o seu corpo estiver doente. Mas 
isto não implica preocupar-se 
somente com uma meta física. 
Quem faz ginástica todo dia e 
não pensa em mais nada, 
quando chega aos 60 anos e vê 
que o corpo começa a se 
deteriorar sofre grande 
depressão. Como não 
estabeleceu outros objetivos, 
sua vida perde a finalidade. 

Nós vivemos num mundo 
material. É preciso então ter uma 
meta financeira. Mas o dinheiro, 
paradoxalmente, não vale nada. 
Dinheiro só serve para fazer 
coisas que não dependem 
essencialmente dele. Se você 
não tiver outras metas na vida 
além do dinheiro acaba 
escravizado pela obsessão de 
ganhá-lo, sem realimentar suas 
energia e isso geralmente 

culmina em doença. 
Outra meta a almejar é a 

social. O homem precisa viver 
em comunidade. Por outro lado, 
não se deve fazer como algumas 
pessoas fazem e ficar pulando 
de festa em festa, borboletando 
daqui para lá. É preciso ter 
raízes para estar bem firmado 
em seu eixo. 

A meta profissional também é 
muito importante. Mas se você 
viver só para isto achando que 
só a carreira interessa e se 
aquela promoção que espera 
não vier abrirá uma boa brecha 
para uma frustração profunda. 

Há pessoas que se dedicam só 
à família e mais nada. Ter 
somente meta familiar também 
não resolve. Os filhos crescem, 
vão embora, e aí, como é que 
fica? Acontece o que se chama 
hoje de a síndrome do ninho 
vazio. É o caso da mulher que 
se dedicou aos filhos a vida 
inteira e não fez nada mais, 
esqueceu-se completamente de 
realizar-se a si própria. Os filhos 

cresceram, pois todos 

crescem, saíram de casa e, 
agora, a mulher não tem como 
preencher o seu tempo. 

Você tem que ter uma meta 
espiritual: é muito importante 
saber relaxar e entrar em 
contato com outros níveis de 
consciência. Mas não é possível 
ficar fazendo isto o dia inteiro. 
Nós temos um corpo para 
cuidar. Se não der atenção à 
matéria suas condições de vida 
no mundo se desequilibram, a 
começar pela saúde. Aonde 
você vai chegar espiritualmente 
se está em total desequilíbrio? 

Para conseguirmos alcançar 
nossas metas existem algumas 
dicas e recomendações valiosas. 
A primeira recomendação é:  a 
meta tem que ser sua e não de 
outra pessoa. Quem assume 
para si uma meta que não é sua 
compra a própria infelicidade. 

A meta tem que ser pessoal e 
o indivíduo tem que estar 
comprometido com ela. 
Comprometido é muito mais que 
envolvido. Num café da manhã 
onde servem-se ovos com 
bacon, a galinha estava 
envolvida fornecendo os ovos, 
ao passo que o porco estava 
comprometido se tornando o 
próprio bacon. 

Sobretudo, fique sabendo que 
ma meta deve ser grande. 
Grande mesmo! Se você contá-
la a um amigo e ele não 
acreditar então está de bom 
tamanho. 

Também a sua meta tem que 
ser específica. O que você quer? 
Dinheiro? Ora, dinheiro você já 
tem no bolso. Ah, não! "Eu quero 
50 mil dólares no banco". Agora 

(Continua na página 3) 

 É contrária à Natureza a lei humana que consagra a escravidão, pois 
que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. 

Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, 
comentário à pergunta 829 



Tirinha Iluminada - Clésio Tapety 
 
 

 

 […] os Espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos 
pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. 

Parte da resposta dos Espíritos Superiores à 
pergunta 208 de O Livro dos Espíritos. 
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sim, o cérebro entende pois é 
um pedido específico. O cérebro 
só entende a mensagem quando 
você fala exatamente o que 
quer. O subconsciente diz: 
"Perfeitamente, vamos 
providenciar". 

No entanto para alcançarmos 
nossas metas é preciso uma 
condição: agir. Infelizmente não 
fomos educados neste domínio e 
nem sempre é fácil passar para 
ele. "Quando eu tiver lido mais 4 
livros estarei preparado para dar 
aulas a respeito". Ora, sempre 
haverá livros novos. "Eu não 
estou preparado..." E assim a 
vida vai passando. 

Goethe dizia: "Se você pensa 
que pode ou sonha que pode, 
comece. Ousadia tem 
genialidade, poder e mágica. 
Ouse fazer e o poder lhe será 
dado”. Comece, comece, 
comece, aja, aja, aja. E seja 
feliz! 

Ivone Rezende 
(Ex-presidente do Cantinho de Luz) 

Mãe carinhosa, mãe 
dengosa 
Mãe amiga, mãe 
irmã 
Mãe sem ter gerado 
é a mãe de coração 
 
Mãe solidão, 
Mãe de muitos, mãe 
de poucos 
Mãe de todos nós, Mãe das 
mães 
Mãe dos filhos 
Mãe-pai: duas vezes mãe 
 
Mãe lutadora e companheira 
Mãe educadora, mãe mestra 
Mãe analfabeta, sábia mãe 
Mãe dos simples e dos pobres 
Mãe dos que nada têm e dos 
que tudo têm 
Mãe do silêncio, mãe 
comunicação 
 
Mãe dos doentes e dos sãos 
Mães dos que plantam e dos 
que colhem 

Mãe de quem nada 
fez e de quem 
compra feito 
 
Mãe de quem 
magoou e de 
quem perdoou 

Mãe rica, mãe 
pobre 

Mãe dos que já foram, mãe 
dos que ficaram 
Mãe dos guerreiros e dos 
guerreados 
 
Mãe que sorri, mãe que chora 
Mãe que abraça e afaga 
Mãe presente, mãe ausente 
Mãe do sagrado, mãe da luz 
Mãe de Jesus e mãe nossa. 
 
Mãe, simplesmente mãe.  

(Continuação da página 2) 

Mãe, Simplesmente Mãe - Autor Desconhecido Meta e Finalidade (cont) 



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 

• O 2º Simpósio Espírita dos 
Estados Unidos (USSS) em NY 
(19/abril) foi um sucesso. Todo 
em inglês, cumpriu bem os seus 
objetivos. Visite o nosso site para 
fotos e comentários. 

• O Almoço Fraterno foi mais do 
que especial. Numa tarde 
maravilhosa, a amizade, a comida 
e a alegria foram desfrutadas a 
mancheias e todos que foram 
sempre se lembrarão desta tarde 
gostosa que passamos juntos. 
Vale destacar a estréia do 1º 
grupo de arte espírita - Vivarte - 
com uma peça bem reflexiva. 
Veja as fotos do evento no site. 

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 

• 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 

Visite o nosso site - www.CantinhoDeLuz.net - para uma lista mais completa e atualizada de eventos e de nossas programações para o bimestre 

Canto de Unificação 

 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? “Sim, que a nada é obrigado, 
senão de acordo com as suas forças.” 685a. Mas, que há de fazer o velho que precisa 
trabalhar para viver e não pode?“O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este 

família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade.” 

Perguntas de Allan Kardec aos  
Espíritos Superiores em O Livro dos 
Espíritos. 

Aconteceu 


