
Outubro é um mês especial. No ano de 1804, mais 
especificamente no dia 03 nascia aquele que daria ao mundo 
a maior contribuição atual à educação do Espírito: Allan 
Kardec. Quase exatamente 65 anos depois, em 1869, no dia 
02 de outubro, nascia aquele que daria ao mundo o maior 
exemplo contemporâneo de Educação para a Paz: Mahatma 
(do sânscrito “grande alma”) Gandhi. 

Neste bimestre, como homenagem a Allan Kardec, 
programamos uma palestra especial a seu respeito e à sua 
contribuição à educação do Espírito. O companheiro Nahur Fonseca, do Grupo 
Espírita Caminho, Verdade e Vida de Somerville é quem nos trará esse tema 
no sábado dia 04 de outubro a partir das 19h. Eduquemo-nos com ele. 

E quanto a Gandhi?, você pode estar se perguntando. Sabem as frases que 
colocamos nos rodapés de nossas páginas? Pois é, dêem uma lida nelas e vocês 
verão que todas as citações dessa edição são desse magnífico Espírito. 

Reflexões para a vida de cada um de nós. 
A partir do momento que a humanidade decidir colocar 
em prática no seu dia-a-dia os ensinamentos educativos 
de grandes homens como esses dois, ela crescerá muito 
além do que imagina ser possível atualmente. Assim 
será pois ela crescerá não apenas intelectualmente, mas 
espiritualmente e moralmente. Percebamos que somos 
parte essencial da humanidade e que por isso devemos 
“ser a própria mudança que desejamos ver no mundo” 
como ensinou Gandhi. Um excelente bimestre a todos. 
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14 de Setembro (Domingo) 
das 11h30 às 17h30 

Chegou setembro mais uma 
vez e com ele o Festival 

Internacional de Peabody. Em 
sua 25ª edição, este é um 

festival que celebra a 
diversidade étnica e cultural 

além das ricas tradições de 
nossa cidade.  Por esse fato é 

que o Cantinho não poderia 
estar de fora desta edição. 
Neste ano continuaremos 

vendendo os já famosos 
churrasquinhos. Teremos 

também milho cozido, água e 
refrigerantes. Venha prestigiar 

o Cantinho também porque 
tudo o que 

arrecadamos 
ajuda a casa  
todo o ano. 

Acontecerá 

Livro do Bimestre - Reportagens de Além Túmulo 

Cantinho 
da Informação de Luz 
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Uma das 
melhores 
maneiras que 
existem de se 
aprender algo é 
através de 
histórias. Nosso 
Mestre Jesus 
empregou 
bastante essa 
técnica quando 

nos ensinava através das histórias e 
parábolas que contava. 

Seguindo essa tradição, o espírito 
Humberto de Campos através da 
psicografia de Chico Xavier trás 
diversas histórias no livro 
Reportagens de Além Túmulo 
apresentando situações corriqueiras 
de nossas vidas, nos fazendo refletir 
sobre nossas atitudes e nossos 

(Continua na página 3) 

Editorial - Gandhi, Allan Kardec e a Educação do Espírito 

Allan Kardec 

Mahatma Gandhi 
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O que é ruim é sempre ruim? - por Mackenzie Melo 
É interessante como nós temos uma 

tendência a sermos maniqueístas. 
Alguém sabe o que é Maniqueísmo? 

Transcrevo a definição dada pelo 
dicionário Houaiss: 

Maniqueísmo: dualismo religioso 
sincretista que se originou na Pérsia 
por volta do sIII d.C. e IV d.C. cuja 
doutrina consistia basicamente em 
afirmar a existência de um conflito 
cósmico entre o reino da luz (o Bem) 
e o das sombras (o Mal), em localizar 
a matéria e a carne no reino das 
sombras, e em afirmar que ao homem 
se impunha o dever de ajudar à 
vitória do Bem. 
Como derivação dessa definição, ser 

maniqueísta é acreditar que o que é ruim 
é sempre ruim e o que é bom é sempre 
bom. Entretanto, sabemos que isso não 
é bem assim, mas como temos a 
tendência de querer "simplificar" as 
coisas, acabamos 'etiquetando' e 
'classificando' as situações segundo 
nossa visão, quase sempre, tacanha da 
realidade. E com essa visão pequena do 
mundo, acabamos definindo o que é 
ruim e o que é bom. Só que parece que 
o que foi ruim um dia não poderá jamais 
ser bom e o que foi bom um dia não 
poderá jamais ser ruim... 

Sempre me pego 
pensando, por exemplo, 
que uma pessoa que foi 
condenada por um crime 
qualquer, está presa por, 
pelo menos, dois motivos. 
O primeiro é óbvio e 
natural: desde que o 
julgamento não tenha sido 
forjado, ela está presa por 
ter cometido uma grande falha segundo 
o código de conduta da sociedade. O 
segundo, apesar de não funcionar do 
modo em que as penintenciárias são 
hoje, é reabilitar o que cometeu o erro. 

Mas, quem é que realmente acredita 
que depois de uma pessoa ter sido presa 
ela está recuperada? Mesmo que a 
pessoa saia da prisão e passe vários anos 
sem fazer nada de errado, na primeira 
oportunidade que o pegarmos fazendo 

algo ilícito, quase que 
imediatamente a maioria de 
nós iria pensar, "eu bem que 
sabia... pau que nasce torto, 
morre torto..." 

Será que é assim mesmo? 
Uma coisa que é ruim é só 
ruim, sempre? Uma coisa ruim, 
portanto, nunca pode mudar? 

Não, naturalmente que não é 
assim. Pau que nasce torto não 
necessariamente morre torto. 
Pode até dar trabalho para consertar, 
mas se pode consertar. Quem já viu um 
Bonsai, aquelas mini árvores japonesas? 
Elas são feitas moldando a árvore 
original. Não são sementes especiais. 
Vai-se amarrando o tronco e os galhos 
e, com muita paciência, moldando-a 
para o tamanho que se quer... 

Com o Tsunami de 2006 muita gente 
sofreu, está sofrendo e ainda vai sofrer. 
Mas será que o Tsunami está na 
categoria de mal absoluto? Claro que 
não. Infelizmente, por sempre ligarmos 
o sofrimento ao mal, tudo que causa 
sofrimento, na nossa mente, é mal. E 
isso, mais uma vez não é verdade. 

O que seria dos nossos dentes se não 
fosse a dor de dente para nos mostrar 
que algo precisa ser melhorado? Fazer 

reforma na sua casa é mau 
ou é bom? Na minha 
opinião é bom, mas quem já 
passou por uma reforma em 
casa sabe o quanto é "ruim" 
o momento da reforma em 
si. Poeira, sujeira, 
desarrumação... Mas quem 
ousaria dizer que depois de 
acabada a reforma a 

satisfação não supera tudo? Supera e a 
nós percebemos que a sujeira faz parte 
do bom que é reformar uma casa. 

E porque não dizer o mesmo da nossa 
vida? Quando realmente queremos 
mudar algo que está precisando fazer 
uma reforminha em nós, passamos por 
dificuldades, mas acabamos fazendo. 
Que o digam as pessoas que cada vez 
mais querem fazer cirurgias corretivas, 
operações plásticas, etc. E quem pensa 

que quando se sai da mesa de 
cirurgia já se volta a viver 
normalmente no outro dia, 
está totalmente enganado. 
Dependendo de como seja, a 
recuperação é longa e 
dolorosa, mas, como é algo 
que realmente queremos, 
acabamos aceitando a "sujeira 
da reforma". 
Mas, por que quando 
precisamos mudar algo ético 

em nós não temos a mesma força de 
vontade? É nesse momento em que mais 
ouvimos "eu sou assim mesmo... nunca 
vou mudar..." 

O que há de errado conosco? Será que 
mudar o físico é mais importante que 
mudar o íntimo? Me parece que desde 
um bom tempo não tem sido mais 
importante apenas, mas tem sido a nossa 
única preocupação. Mudar o exterior. O 
interior, "ah, depois eu faço isso!". 

Procuremos fazer conosco o que o 
Tsunami fez com as praias do sul da 
Ásia: destruamos nossas aparências, 
para podermos mostrar do que 
realmente somos feitos, o que realmente 
está por trás de nós. Reviremos nosso 
íntimo, levantando a poeira da 
inatividade para podermos descobrir 
verdadeiros tesouros escondidos dentro 
de nós. Pois, como disse Jesus, "Vós 
sois o Sal da Terra. Vós sois a Luz do 
mundo" e em outro momento disse 
"Vós sois deuses". 

Descubramos a nossa verdadeira face, 
pois, escondido no mais íntimo de nós 
mesmos está Deus, basta sabermos 
procurá-lo. E não o encontraremos 
mudando o nosso exterior. O 
encontraremos mudando o nosso 
interior, procurando fazer diferença para 
melhor no mundo em que vivemos. 

Nada se aperfeiçoa se não for se 
alterando, pelo menos, aos pouquinhos. 
Façamos, portanto, um pouquinho de 
cada vez. Pois, é de grão em grão que a 
galinha... 

Chega de papo! Ajamos... 
Mackenzie Melo 

 "Oração não é pedir. É um anseio da alma. É uma admissão diária das 
próprias fraquezas. É melhor na oração ter um coração sem palavras do 

que palavras sem um coração."  
            Mahatma Gandhi 



Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo 
 
 

 

 “Olho por olho e deixaremos toda a humanidade cega” 
“Uma vida sem religião é como um barco sem leme” 

“Me considero hindu, muçulmano, cristão, judeu e budista. ” 
           Mahatma Gandhi 
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comportamentos. Ele relata, por 
exemplo, a história de Severiano, 
um trabalhador espírita incansável, 
discursava como poucos, mas 
parecia saber apenas falar... 

Leia-o, delicie-se com as 
narrativas e leve os ensinamentos 
para o seu dia a dia, pois é lá onde 
eles devem permanecer.  

On August 
17th, our “Little 
Spot of Light 
(“Cantinho de 
Luz”) hosted 
its first 
meeting in 
English.  Our 
great friend 
Thomas Braga 
delighted us 
with his 
speech on 
“What is 
Spiritism?”  As 
he nicely 
showed us, 

the answer is threefold. Spiritism 
is a Science, a Philosophy and a 
Religion. 

At the core of the religious 
aspect of our noble doctrine, 
Spiritism, are the teachings of 
Jesus Christ.  This man, who lived 
among us two millennia ago, is 
the central religious figure to over 
2.1 billion people in the world.  To 
Spiritism, he is the primary and 
foremost exemplifier of how to live 
our lives under God’s Law.  Allan 
Kardec adequately said it in The 
Gospel According to Spiritism - 
“He came to fulfill and develop 
[God’s Law], to show its real 

meaning.” (Kardec, 1866). 
It is thus fitting that our second 

meeting in English be dedicated to 
exploring the examples set by our 
Lord Jesus Christ.  On Monday, 
October 13th our great friend 
Fátima Sousa will come to grace 
us with her 
beautiful words 
on Jesus, 
Guide and 
Model to 
Humankind. 

We look 
forward to 
seeing you 
here. 

(Continuação da página 1) 

Vida, minha flor - Chirles Barroso Livro do Bimestre (cont) 
Tenho uma flor que se chama vida. 

Ela tem seu cheiro próprio, embriagador. Sempre que eu 
olho para vida fico assim admirada com tanta beleza. 

Vida me trouxe muitas alegrias e nunca me esqueço de 
regá-la e de adubá-la. Isso já se tornou um hábito diário. 

Vida é muito delicada.  
Tem-se que saber cuidar bem dela; os espinhos são para 

protegê-la e torná-la ainda mais bela. 
Vida independe de mim.  

Eu, entretanto, dependo de vida. 

Jesus, Guide and Model to Humankind - by Hendrick Melo 

Todas as palavras são nomes de espíri-
tas famosos. Nas casas escuras, será 
formado o nome do Espírita mais     

conhecido como o Médico dos Pobres. 
1) Eurípedes _______________, missionário Mineiro 
2) Autora espiritual do livro infantil Pai Nosso 
3) Ernesto ____________, famoso pesquisador espírita 
Italiano. Um de seus livros: Animismo ou Espiritismo? 
4) _____  ________, francês, autor do livro  
Cristianismo e Espiritismo 

5) _______ _________, espírito, autor de obras 
como Sexo e Destino, Conduta Espírita, Sinal 
Verde, dentre muitos outros. 

6) Allan ______________, o insigne codificador da Doutrina Espírita 
7) _______   ___   ____________, poetisa, autora de diversos poemas através de Chico Xavier. 



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 

• No dia 13 de Julho tivemos mais 
uma comprovação de que a 
família é a célula mais 
importante da sociedade. O 5º 
Encontro Espírita da Família, 
realizado em Connecticut foi 
excelente e nos trouxe muitas 
boas reflexões. Já esperamos 
ansiosos o do próximo ano... 

• O Encontro Fraterno Auta de 
Souza (dias 23 e 24 de Agosto) 
foi sucesso absoluto. Todos que 
compareceram ainda lembram 
dos momentos de alegria e 
aprendizado para toda a família. 
Parabéns à turma do Getuh pela 
realização do evento. 

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 
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 

• Com o tema 
“Conectando 
Medicina e 
Espiritualidade”, 
acontecerá nos 
dias 3, 4 e 5 de 
Outubro o 2º 
Congresso 
Médico Espírita 
dos Estados 
Unidos em Fort 
Lauderdale, na 
Flórida. Para os 
que gostam de conhecer mais sobre 
ciência Espírita e suas ligações com 
a modernidade, esse congresso é 
imperdível. O evento será realizado 
em inglês,  português e espanhol. 
www.spiritistcongress.com 

• Também em outubro, 
dia 18 (domingo), em 
Norwalk, CT, das 13h às 
17h acontecerá o 
seminário “Medicina e 

Cura Espiritual” que será ministrado 
por Divaldo Franco e Dr. Bernie 
Siegel. Bernie (como ele prefere ser 
chamado) que escreveu 
diversos livros, dentre 
eles, Amor, Medicina 
e Milagres, discutirá, 
junto com Divaldo, 
esse tema que promete 
ser bastante informativo e 
transformador. O evento é gratuito, 
mas é necessário registrar-se para 
poder comparecer. Compareça. 
www.medicineandspirituality.org 

Respostas do Cantinho da Diversão: Nas casas escuras :BEZERRA - 1.Barsanulfo, 2.Meimei, 3.Bozzano, 4.Léon Denis, 5.André Luiz, 6.Kardec e 7.Auta de Souza 

Canto de Unificação 

 “Se o sangue for derramado, deixe que seja nosso sangue. Cultive a coragem 
silenciosa de morrer sem matar. Um homem vive livremente apenas quando está 

pronto para morrer, se necessário for, nas mãos de seu irmão, nunca matando-o” 
         Mahatma Gandhi 

Aconteceu 
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