
Quando nos ferimos isso dói muito e no processo 
de cicatrização nos lembramos do machucado 
frequentemente. Mas o tempo vai passando e com ele o 
corpo vai usando seus mecanismos de 
cicatrização para nos curar. Se batemos 
novamente na ferida antes de ela estar totalmente 
boa, lembramo-nos dela, mas já não é mais o 
mesmo do momento em que nos machucamos. Já 
estamos mais distantes daquela dor. Um dia ela vai ser 
apenas uma lembrança, e quem sabe, nem mais uma lembrança. 

Notemos que acabamos usando esse mesmo método para várias 
situações em nossa vida e achamos que o tempo é que cura as feridas. Isso 
é um equívoco. O tempo apenas passa, ou como alguns preferem, nós 
passamos pelo tempo. Por isso que, do mesmo modo que o corpo age para 
curar nossas feridas, nós precisamos agir para curarmos também as nossas. 
A mensagem de Amor de Jesus é a melhor das ações que podemos utilizar 
no dia a dia para curarmos nossas feridas, nossas saudades, nossas dores. 

Num bimestre em cujo segundo dia é ligado àqueles que 
retornaram à pátria espiritual (02 de Novembro), não 
poderíamos deixar de trazer algumas reflexões acerca 
de como o Espiritismo vê a desencarnação e como 
podemos fazer para lidar melhor com esse momento de dor e 
angústia que é a partida, às vezes inesperada, de uma pessoa 
querida.  

Nem poderíamos deixar de desejar aos amigos 
leitores mais um Ano Novo abençoado e um Natal 
mais que especial. Nos revemos em 2009. 
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13 de Dezembro 
(Sábado) 

A partir das 19h 
Parece que foi 

ontem, mas já se passou quase 
um ano da última passagem de 

Jacob Melo pelo Cantinho. 
Esse ano ele falará para nós 

sobre a Matemática do Perdão: 
70 vezes 7 vezes? Faça suas 

contas, ajuste seu calendário e 
compareça. Imperdível! 

Teremos três palestras 
especiais de comemoração de 

Natal e Fim do Ano nas 
Segundas 22 e 29 e no Sábado 

27, todas em Dezembro. 
Emocione-se conosco na 

celebração da vida de Jesus. 

Realizamos nos dias 06, 13 e 
20 de Novembro (quintas) das 

18 às 21h mais um curso de 
passes para  iniciantes nessa 

área. Prévio estudo do 
Espiritismo é requerido. 

Acontecerá 

Livro do Bimestre - Há Flores no Caminho 

Cantinho 
da Informação de Luz 
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A passagem de 
Jesus pela Terra 
proporcinou a 
todos os seus 
habitantes, mais 
do que qualquer 
outro antes ou 
depois dele, a 
possibilidade de 
não vermos 
apenas a aridez 

do caminho, mas também a beleza e a 
vida onde quer que estejamos ou por 
onde quer que passemos.  

Amélia Rodrigues, sob a pena 
psicográfica de Divaldo Franco, nos 
brinda com uma coleção de reflexões 
em cima das histórias que Jesus viveu 
quando esteve entre nós.  

Em suas vívidas narrativas, nós nos 
sentimos lado a lado com o Mestre 

(Continua na página 3) 

Editorial - Tempo de Viver 
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Por que os espíritas não temem a morte? - pela Federação Espírita Paraibana 
Ora, a Doutrina Espírita prova 

que a vida futura é a 
continuação da vida terrena em 
melhores condições e aguardam
-na com a mesma confiança com 
que aguardariam o despontar do 
Sol após uma noite de 
tempestade.  

Os motivos dessa confiança 
decorrem dos fatos 
testemunhados e da 
concordância desses fatos com 
a lógica, com a justiça e 
bondade de Deus, 
correspondendo às íntimas 
aspirações da humanidade.  

Nossos entes queridos estão 
ao redor de nós. O mundo 
corporal e o mundo espiritual 
identificam-se mutuamente. Eles 

te vêem e te escutam! Quando 
problemas e aflições! Aqueles 
que vistes partir de mãos 
desfalecentes nas tuas, doando-
te os derradeiros pensamentos 
terrestres, através dos olhos fitos 
nos teus, não estão mortos. 
Entraram em novas 
dimensões de 
existência, mas 
prosseguem de 
coração vinculado ao 
teu coração.  

Chora, porque a 
dor é fonte de 
energias 
renovadoras por 
dentro do coração, 
mas chora 
trabalhando e 

servindo, auxiliando e amando 
sempre! E deixa que os 
corações amados, hoje no Mais 
Além te enxuguem as lágrimas, 
inspirando-te ação e renovação, 
porque, no futuro, tê-lo-ás a 
todos positivamente contigo nas 
alegrias do Novo Despertar.  

REFLITA!  
A morte é apenas o 

passaporte para a vida 
maior. 

Morrer significa, somente, 
mudar de estado. 

Nossos entes queridos não 
morreram. Partiram antes. 

Apenas nosso corpo morre. 
O espírito é imortal e 

evolui. 
Federação Espírita Paraibana 

 "Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo, na senda evolutiva. 
Quem ama, compreende; e quem compreende,  

trabalha pelo mundo melhor."  

Emmanuel no livro Vinha de Luz 
Mensagem Com Amor 
Psicografia de Chico Xavier 

Monólogo - por Chirles Barroso 
Dedico este texto a Deus que, apesar 

de todos os erros que cometo, continua 
me amando incondicionalmente e ao 
meu irmão Jesus que continua me 
orientando e me guiando. 

 

Do nada me surgiram algumas 
dúvidas e comecei a fazer inúmeras 
perguntas, inúmeros 
questionamentos. A minha 
consciência respondeu a todas elas . 

 

Até quando me acharei incapaz de 
fazer determinada tarefa!? 

Até quando me sentirei o ser mais 
infeliz do planeta!? 

Até quando acharei o meu trabalho 
o pior do mundo!? 

Até quando vou seguir fugindo dos 
meus problemas!? 

Até quando vou fugir de mim 
mesmo!? 

Até quando vou continuar 
mentindo para mim e para os outros 
que eu não tenho tempo pra nada!? 

Até quando 
farei as 
mesmas 
promessas 
para o Ano 
Novo que está 
chegando sem 
cumprir 
nenhuma 
delas!? 
Até quando!? 
– Ora! Chega 
de dizer até 

quando, até quando, falou a 
consciência. 

– É, acho que não estou preparado 
para tantas mudanças. 

– E por que não?, falou a 
consciência novamente. 

– Ora, isso pede tempo. Não é 
assim de uma hora para outra!  

A consciência respondeu: 
– Deixará para depois quando 

estiver com uma doença grave, ou 
quando estiver velho, ou deixará 

para mudar na próxima encarnação? 
– É, nunca pensei nisso. 
E a consciência continua: 
– É melhor começar agora antes 

que seja tarde demais. Que tal 
começar agora? 

– Agora? 
– Sim, agora. 
– Mas... mas... 
– Sem meio mas. A primeira tarefa 

e a mais importante de todas é 
repetir pra si mesmo “Eu sou capaz... 
Eu posso e vou conseguir porque 
quero!”. 

– Está bem. Você me convenceu. 
Epílogo 
Ainda sigo resolvendo tudo aquilo 

que predeterminei fazer, mas já 
consigo viver em paz com a minha 
consciência. 

Sigo escrevendo minha história 
sem ignorar os borrões, mas fazendo 
deles uma lição de vida.  

Chirles Barroso 



 

Tirinha Iluminada - por Clésio Tapety 
 
 

 

 “Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou do amigo, 
vendo nisso a manifestação da Sábia Vontade que nos comanda os  

destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento” 

André Luiz no livro Conduta Espírita 
Mensagem Perante a Desencarnação 
Psicografia de Chico Xavier 
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quando ele, por exemplo, conta a 
parábola do Avarento ao homem 
que estava preocupado com a sua 
parte na herança da família. Ele 
nos ensina: “a vida de um homem 
não consiste na abundância das 
coisas”. Ao que Amélia Rodrigues 
arremata: “A vida, em si mesma, é 
simples. Ótima leitura! 

“Let there be 
light”. No other 
poetic sentence 
better expresses 
the removal of 
darkness from our 
lives. Why then do 
most of us are still 
living in the 

shadows of our old selves?  
God created everyone to 

achieve happiness. We say 
achieve because since we were 
all created in a state of simplicity 
and ignorance, the knowledge that 
we acquire while walking the path 
to perfection can make us forget 

the light where we came from and 
we then take detours from the 
main goal of our lives.  

It is then when we notice that we 
are unhappy, suffering, in the 
darkness… But we are not alone. 
To walk the path to the light God 
wrote His perfect laws in our 
consciences so we could, 
whenever we wanted, peruse it to 
find answers to our deepest 
questions. 

Then, the question is: when are 
we going to start our inner 
transformation to become happier 
by becoming better people?  

The road to self knowledge, as 

inscribed in the forecourt of the 
Temple of Apollo at Delphi - 
“Know Thyself”, is the one road 
that must be journeyed without 
delay if we really want to 
transform ourselves.  

Do you want to learn more about 
Inner Transformation, about 
Inner Improvement and have 
insights for your own life? Come 
to our Little Spot of Light 
(Cantinho de Luz) on December 
08, Monday at 7PM when we will 
have a conference about this 
theme based on the Spiritist 
Principles. Come visit us.  
We’re waiting for you! 

(Continuação da página 1) 

Morte e Espiritismo - Richard Simonetti Livro do Bimestre (cont) 
A morte é igual para todos? Biologicamente, sim. Haverá um momento em que, 
por causas variadas, o coração deixará de bater. Estaremos mortos. Mas espiritu-
almente depende de outros fatores. O principal é o grau de comprometimento do 
“morto” com a vida física. Pessoas muito envolvidas com os vícios e paixões, 
com ambições e interesses materiais, apegadas ás situações transitórias e à 
família, enfrentarão dificuldades. 
Qual a alternativa? O cultivo da virtude, a prática do bem, o alargamento dos 
horizontes culturais, o estudo envolvendo os porquês da vida, o auto-
aprimoramento, a chamada reforma íntima… São valores que, segundo Jesus, as 
traças não roem nem os ladrões roubam. 

Leia o artigo na íntegra em http://www.richardsimonetti.com.br/pinga_fogo/morte.htm 

Inner Transformation - by Mackenzie Melo 



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 

• Em Outubro, no dia 25, 
aconteceu a primeira festa do 
Halloween do Bem em Andover, 
MA. Foi uma promoção do 
Grupo de Arte Espírita Vivarte, 
visando arrecadar fundos para 
promover ainda mais a arte 
espírita. Tivemos uma noite 
muito agradável e cheia de 
alegria.  

• No dia 02 de Novembro 
aconteceu mais um Almoço 
Fraterno do Cantinho de Luz. 
Além da comida deliciosa, 
tivemos participação de vários 
amigos e uma apresentação do 
Grupo Vivarte. Foi demais! 

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 

• Em comemoração pelos 
140 anos do livro A 
Gênese o Grupo Espírita 
Caminho Verdade e 
Vida de Somerville, MA 
(www.akssma.org/pt/) 
realizará no dia 15 de 
Novembro (Sábado)
mais uma edição do 
Encontro Espírita de Massachusetts. 
A temática deste ano é São 
Chegados os Tempos e o evento 
contará com a participação de Raul 
Teixeira, Vanessa Anseloni, Sr. 
Daniel Assisi e Flávio Zanetti. O 
evento terá palestras em inglês e em 
português. Visite o site do Caminho 
Verdade e Vida e inscreva-se! 

• Entre os dias 29 Novembro e 14 de 

Dezembro, o confrade espírita, 
estudioso dos Passes e do 
Espiritismo Jacob Melo fará mais 
uma viagem aos EUA promovendo 
diversas palestras e cursos em 
diversos grupos espíritas de vários 
estados. Dessa vez ele passará por 
Connecticut, New Jersey, New 
York, Philadelphia e Massachusetts. 
As palestras públicas que ele fará em 
nosso estado serão nos dias 13 e 14 
(sábado e domingo) em 
Peabody, Marlboro e 
Lowell. Fique ligado 
em nosso web-site para 
maiores informações 
mais completa sobre 
essa programação 
imperdível. 

“A saudade somente constrói quando associada ao labor do bem” - André Luiz/Chico Xavier (Conduta Espírita - Perante a Desencarnação) 

Canto de Unificação 

 “O amor vence, quando verdadeiro, qualquer distância e é ponte entre abismos, 
encurtando caminhos. [...] Não penseis mais em termos de “adeus” e, sim, em 

expressões de “até logo mais”.” 

Joanna de Ângelis  
Psicografia de Divaldo Franco 

Aconteceu 


