
De quatro em quatro anos o mundo se volta a um dos maiores eventos do 
mundo: as Olimpíadas. Originado na Grécia por volta de 2500 a.C., desde seu 
início, os jogos olímpicos são realizados com a intenção de espalhar a paz e a 
harmonia entre as cidades, e para valorizar os 
esportes e a manutenção de um corpo saudável.  

Em 1896, o francês Pierre de Coubertin de-
cide reviver a idéia da Olimpíada e lança os 
primeiros jogos olímpicos da era moderna, na 
cidade de Atenas. O lema olímpico:  
“O importante não é ganhar, mas participar”. 

No dia 08 de 08 de 08, às 08:08:08 inicia-se a 29ª edição das Olimpíadas 
na cidade de Beijing (Pequim), na China. Mais uma vez o mundo se voltará à 
idéia do cuidado com o corpo a que os esportes nos induzem e nos estimulam.  

O corpo é o revestimento do espírito e precisamos dar a ele um tratamento 
esmerado para podermos enfrentar as vicissitudes que vida nos apresenta. Por 
outro lado, o espírito também precisa ser cuidado e exercitado para que possa 
criar resistência e enfrentar as dificuldades que muitas vezes o nosso próprio 
corpo nos oferece. O livro O Evangelho Segundo o Espiritismo nos ensina que 
“[a perfeição] está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso Espírito”. 

O COI, Comitê Olímpico Internacional, tem como uma de suas missões 
“colocar o esporte a serviço da humanidade e promover, com isso, a paz”. A 
missão do espírita no mundo é levar a mensagem divina através dos princípios 
da verdadeira caridade, ensinada e praticada. Pratiquemos, portanto, esportes 
corporais e espirituais, pois assim levaremos a mensagem da verdadeira carida-
de e promoveremos a paz por onde quer que passemos. Bom bimestre. 
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Durante o perío-
do de férias es-
colares nossa evangelização 

também entra de recesso. As-
sim, em Julho e Agosto não 

haverá atividades nas tardes de 
sábado. Retornamos na pri-
meira semana de Setembro.  

No dia 1º de 
Setembro, 

segunda-feira 
às 19h, o es-

critor e pales-
trante espírita 

Richard Simonetti estará no 
Cantinho ensinando a todos e 

a cada um de nós Uma Recei-
ta de Vida. Convide os ami-
gos e apareça. Ficaremos to-

dos saciados pois com essa 
receita faremos um  delicioso 

banquete espiritual. 

Lembrete: um sábado por mês 
fazemos um jantar especial. 

Informe-se e compareça. 

Acontecerá 

Livro do Bimestre - Jesus no Lar - por Chirles Barroso 
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Este livro nos traz 
diversas histórias 
vividas por Jesus. 
Ele nos ensina a 
importância de se 
fazer o Culto Cristão 
no Lar. Já na 
primeira história, em 
casa de Simão 
Pedro, Jesus nos dá 
um bom exemplo. 

“A mesa de tua casa é o lar de teu 
pão. Nela recebes do Senhor o 
alimento para cada dia. Por que não 
instalar, ao redor dela, a sementeira da 
felicidade e da paz na conversação e 
no pensamento?” 

E porque não usarmos, como nos diz 
o exemplo de Jesus, a nossa mesa 
onde recebemos o alimento 
abençoado por Deus, e não 

(Continua na página 3) 

Editorial - Esporte espiritual 
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O Médico dos Pobres - por Francinaldo Rafael 

"Um médico não tem o direito 
de terminar uma refeição, nem 
de perguntar se é longe ou 
perto, quando um aflito qualquer 
lhe bate a porta", escreveu o 
missionário divino Dr. Adolfo 
Bezerra de Menezes, nascido no 
dia 29 de agosto de 1831, na 
cidade de Riacho de Sangue, 
hoje Jaguaretama (CE). Sempre 
persistindo no bem e na 
solidariedade, com esforço e 
dedicação, alcançou as 
condições de médico, jornalista 
e político. No ano de 1875 
iniciou estudos acerca do 
espiritismo, aderindo à doutrina 
em 1886. Presença marcante no 
movimento espírita, chegou à 
presidência da Federação 
Espírita Brasileira. Em 
comemoração aos cento e 
setenta e cinco anos do seu 
nascimento, relataremos a 
seguir um pouco da história 
desse grande benfeitor, colhida 
na obra de Ramiro Gama, 
intitulada Lindos Casos de 
Bezerra de Menezes. 

Não se preocupava com 
dinheiro. Era-lhe apenas um 
meio e não um fim. No 
consultório, quem tinha posses 
pagava o atendimento. Mas na 
sua casa, receitava os que não 
podiam pagar. Bastava ver um 
faminto, um sofredor à sua frente 
e lhe dava tudo o que tinha nos 
bolsos. E, quando não tinha de 
dinheiro, dava algo de si: um 
abraço, um olhar, uma prece. 
Dava o que possuía. Certa feita, 
um pai de família pede-lhe 
chorando uma ajuda em dinheiro 
para fazer o sepultamento de 
sua esposa, que havia falecido 
deixando-lhe os filhos menores 
doentes e famintos. Bezerra 
procurou algo nos bolsos e nada 
encontrou. Comoveu-se. E sua 
comoção era uma prece. 
Desapegado das coisas 
materiais, tirou do dedo o anel 
de médico e o entregou ao 
pedinte, dizendo-lhe com carinho 
e humildade: - Venda-o e com o 
dinheiro apurado enterre o corpo 
de sua mulher e depois compre 
o que precisa.  

 
São incontáveis as situações 

nas quais Bezerra sempre 
praticou os ensinamentos de 
Jesus. Seus últimos momentos 
dão-nos lições comovedoras e 
instrutivas, revelando sua 
confiança no Divino Mestre, na 
missão cumprida, no dever 
realizado. Sentindo que se 
aproximava o momento de seu 
desencarne, pediu que o 
ajudassem a levantar-se um 
pouco e, com a cabeça erguida, 
olhos voltados para o alto, assim 
orou baixinho entre lágrimas à 
Virgem Santíssima, para que 

intercedesse pelos "meus irmãos 
que ficam, por esses pobres 
amigos, doentes do corpo e da 
alma, que aqui vieram buscar no 
teu humílimo servo uma migalha 
de conforto e de amor. Assiste-
os, por caridade, dá-lhes, 
Senhora, Tua paz, a paz do 
Cordeiro de Deus, Nosso Senhor 
Jesus Cristo! Louvado seja Teu 
nome. Louvado seja o nome de 
Jesus! Louvado seja Deus!" E 
desencarnou. No seu enterro, 
gente de toda a cidade do Rio de 
Janeiro, especialmente dos 
morros, das favelas, gente 
humilde, gente descalça, 
maltrapilha, que ali se misturava 
com outra gente rica e poderosa. 
E todos choravam como se 
tivessem se separado de um pai, 
do maior de seus amigos! 

 
Bezerra de Menezes foi 

recebido no mundo espiritual por 
uma assembléia agradecida, 
pelos benefícios e consolos que 
proporcionou. Continua tarefeiro 
incansável, atendendo e 
iluminando seus irmãos 
terrestres. 

Francinaldo Rafael 
(Francinaldo Rafael é jornalista, escreve 

uma coluna semanal sobre Espiritismo no 
jornal O Mossoroense onde publicou 

originalmente esta reportagem, em 
Mossoró-RN. Artigo publicado em 2006.  

http://www2.uol.com.br/omossoroense/
mudanca/conteudo/francinaldo.htm) 

 Sempre que lhe seja possível, respirar o ar livre, tomar banhos de água 
pura e receber o sol farto, vestindo-se com decência e limpeza, sem,  

contudo, prender-se à adoração do próprio corpo.    

André Luiz em Conduta Espírita, psico-
grafado por Chico Xavier 

“De nada vale o brilho da 
inteligência, se o coração 
permanece às escuras.” 

Bezerra de Menezes 



Tirinha Iluminada - Clésio Tapety 
 
 

 

 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais?“Não; o 
Espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho.” Pergunta 675 de O Livro dos Espíritos. 
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instalarmos essa semente de 
felicidade, fazendo o convite ao 
Mestre Jesus para cear conosco, 
tendo momentos agradabilíssimos 
lendo e ouvindo lindas histórias 
vividas e contadas por Ele através 
de Jesus no Lar, o livro, escrito 
pelo espírito de Néio Lúcio e 
psicografado por Chico Xavier. 

Starting with 
this edition, we 
will have a 
section in 
English in our 
bimestrial 
informative. 
Why not, then, 
initiate it when 
we are also 
starting to have 

an English lecture every two 
months in our Spiritist Group?  

Yes, that’s correct. Starting 
Monday, August 11th, we will have 
our first lecture in English. It will be 
“What is Spiritism?” and our friend 
Thomas Braga from the Spiritist 

Fraternity in Lowell will be with us to 
share the main ideas and principles 
professed by the Spiritist Doctrine.  

In the lecture, we will also know 
some details on how it started back 
in the 1850’s, who are its founders 
and organizers, the main books and 
many other important information to 
start knowing what has already 
changed the lives of many people 
around the globe since its inception. 

As a small taste of what’s coming 
on August 11th at 7:00 PM we’ll 
leave you with a brief description of 
what Spiritism is: 

“Spiritism is a science which deals 
with the nature, origin and destiny 

of Spirits, as well as their 
relationship with the corporeal 
world.” 

“It is the set of  principles, as 
revealed by the Superior Spirits, 
contained in Allan Kardec’s works, 
which constitute the Spiritist 
Fundamentals: 
The Spirits’ 
Book, The 
Mediums’ Book, 
The Gospel 
According to 
Spiritism, 
Heaven and 
Hell, and The 
Genesis.” 

(Continuação da página 1) 

Cuidar do Corpo e Espírito - Milla Pereira Livro do Bimestre (cont) 
Por mais difícil que lhe pareça a sua caminhada, 

não esmoreça nem perca as esperanças. 
Somente com firmeza de vontade, 

fortalecimento do Espírito 
e corpo saudável, 

pode-se transpor as barreiras 
que a vida nos impõe! 

 
Pensamento retirado do site: http://recantodasletras.uol.com.br/ 

What is Spiritism? 

Allan 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 mes-
mo 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 (estamos de férias em julho e agosto) 
• 19h às 20h30 - Estudo de O Livro dos Espíritos, Palestra Evangélica e Passes 

• A nova diretoria da casa foi eleita 
para o próximo biênio no dia 11 
de Maio. Os novos eleitos e suas 
funções são os seguintes: 
♦Chirles Barroso - Presidente 

♦Saulo Oliveira - Vice-presidente 

♦Mackenzie Melo - 1º Secretário 

♦Renilda Lima - 2ª Secretária 

♦Adriana Espínola - 1ª Tesoureira 

♦Christiane de Oliveira - 2ª Tesoureira 

Os nossos votos são de que Jesus 
os abençoe e proteja para que to-
das as tarefas do Cantinho sejam 
sempre geridas de conformidade 
com os princípios de Amor, Soli-
daridade e Tolerância. 

Somos um Cantinho 
de amor,  recheado de 

carinho e de Luz  

77 Walnut St 
Peabody, MA 01960 

Sugestões, Críticas e 
Contribuições 

 ge@CantinhoDeLuz.net 
 

www.CantinhoDeLuz.net 

Citada a fonte, todos os 
textos podem ser repro-

duzidos sem autorização. 
Produzido e diagramado 

pelo Departamento de Di-
vulgação 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 

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

• Com o tema 
“Conectando 
Medicina e Es-
piritualidade”, 
acontecerá nos 
dias 3, 4 e 5 de 
Outubro o 2º 
Congresso Mé-
dico Espírita dos 
Estados Unidos 
em Fort Lauder-
dale, na Flórida. 
Para os que gos-

tam de conhecer mais sobre a ciên-
cia Espírita e suas ligações com a 
modernidade, esse evento é imperdí-
vel. O evento será realizado em in-
glês,  português e espanhol. 
www.spiritistcongress.com 

Canto de Unificação 

 [...] antes das obras externas de qualquer natureza, sempre 
fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor, muito 

difícil de ser realizada, na verdade, mas, por isto mesmo, sublimada e eterna. 

Emmanuel no livro Vinha de Luz 
Mensagem Não as palavras 
Psicografia de Chico Xavier 

Aconteceu 

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


