
Uma vez mais o ano termina e recomeça. Não será essa mais 
uma forma do Pai nos mostrar que na vida nada termina, tudo 
realmente se transforma e recomeça incessantemente? 

Com o espírito renovado, o Cantinho se prepara para 
um ano intenso, cheio de atividades, de alegrias e 
emoções. Acima de tudo de Amor e Luz para todos que 
estão sob o Sol da infinita perfeição do Pai.  

Nesta edição você saberá um pouco mais a respeito 
de uma das obras primas dentre os romances 
mediúnicos espíritas, lendo sobre Ave, Cristo!, nosso 
livro do bimestre. Confira a resenha e presenteie-se 
com essa leitura edificante e emocionante. 

Além de conhecer um pouco mais da visão 
espírita sobre a reencarnação texto em inglês que 
convida todos para a próxima palestra em inglês, verá 
como o Espiritismo lida com a idéia da perfeição 
levantada por Jesus em “Sede perfeitos...”. 

Refletirá conosco acerca de um dos maiores filhos 
do orgulho e do egoísmo: o melindre, esse destruidor 
de amizades e corações. A Tirinha Iluminada desse 
bimestre também lida de modo engraçado sobre o 
assunto. Conhece alguém como a Maria Melindrosa?  
E um encarte extra complementa esta edição.  

Deus nos abençoe e tenhamos todos um ótimo e 
iluminado 2009! Até o próximo bimestre! 
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No dia 03 de 
Janeiro, 

Sábado, em 
nossa 

reunião 
pública, 

contaremos 
com a esperada visita de Kau 

Mascarenhas, palestrante 
espírita vindo do Brasil para 

uma seqüência de palestras na 
região nordeste dos EUA. O 
tema que ele trará para nós é 

Excelência na Comunicação: 
A Força que Existe Além das 

Palavras. A conferência 
promete ser maravilhosa já 
que Kau é muito dinâmico, 

além de ser compositor e 
escritor.  Compareça e convide 

a família e amigos. 

Acontecerá 
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Editorial - Ano Novo, Vida Nova 

Livro do Bimestre - Ave, Cristo! 
Emmanuel 
nos leva mais 
uma vez à 
comoção nos 
carregando 
ao 3º Século 
da era Cristã. 

Ao narrar a história de 
Quinto Varro e Taciano, 
ele nos mostra, mais 
uma vez, o exemplo de 

valorosos cristãos das 
primeiras horas que por 
amor ao Cristo e através 
de sua simplicidade e fé, 
nos dilatam a percepção 
de o quanto o verdadeiro 
Amor em ação pode 
fazer para transformar a 
vida de quem o vive. 

Antes de voltar à vida 
na Terra, Quinto Varro, 

espírito iluminado, pede 
para receber Taciano, 
espírito empedernido no 
mal, de volta como filho. 
Conseguirá ele cumprir a 
missão de Pai? Que 
dificuldades enfrentará?  

Leia e se emocione 
com esse maravilhoso 
romance psicografado 
por Chico Xavier. 
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Caracteres da Perfeição - por Allan Kardec 
Pois que Deus possui a 

perfeição infinita em todas as 
coisas, esta proposição: "Sede 
perfeitos, como perfeito é o vosso 
Pai celestial", tomada ao pé da 
letra, pressuporia a possibilidade 
de atingir-se a perfeição absoluta. 
Se à criatura fosse dado ser tão 
perfeita quanto o Criador, tornar-
se-ia ela igual a este, o que é 
inadmissível. Mas, os homens a 
quem Jesus falava não 
compreenderiam essa nuança, 
pelo que ele se limitou a lhes 
apresentar um modelo e a dizer-
lhes que se esforçassem pelo 
alcançar. 

Aquelas palavras, portanto, 
devem entender-se no sentido da 
perfeição relativa, a de que a 
Humanidade é suscetível e que 
mais a aproxima da Divindade. 
Em que consiste essa perfeição? 
Jesus o diz: "Em amarmos os 
nossos inimigos, em fazermos o 
bem aos que nos odeiam, em 
orarmos pelos que nos 
perseguem." Mostra ele desse 
modo que a essência da perfeição 
é a caridade na sua mais ampla 
acepção, porque implica a prática 

de todas as outras virtudes. 

Com efeito, se se observam 
os resultados de todos os vícios 
e, mesmo, dos simples defeitos, 
reconhecer-se-á nenhum haver 
que não altere mais ou menos o 
sentimento da caridade, porque 
todos têm seu princípio 
no egoísmo e no 
orgulho, que lhes são a 
negação; e isso porque 
tudo o que sobreexcita 
o sentimento da 
personalidade destrói, 
ou, pelo menos, 
enfraquece os 
elementos da 
verdadeira caridade, 
que são: a 

benevolência, a indulgência, a 
abnegação e o devotamento. Não 
podendo o amor do próximo, 
levado até ao amor dos inimigos, 
aliar-se a nenhum defeito 
contrário à caridade, aquele amor 
é sempre, portanto, indício de 
maior ou menor superioridade 
moral, donde decorre que o grau 
da perfeição está na razão direta 
da sua extensão. Foi por isso que 
Jesus, depois de haver dado a 
seus discípulos as regras da 
caridade, no que tem de mais 
sublime, lhes disse: "Sede 
perfeitos, como perfeito é vosso 
Pai celestial." 

Allan Kardec 
O Evangelho Segundo o Espiritismo 

Capítulo 17, Item 2 

 “[…] o Evangelho é código de paz e felicidade que precisamos  
substancializar dentro da própria vida!” 

“Cristo é o Sol Espiritual dos nossos destinos” 

Falas do personagem Clódio no livro  
Ave Cristo Escrito por Emmanuel 
Psicografia de Chico Xavier 

“[…] a essência da 
perfeição é a caridade na 
sua mais ampla acepção, 
porque implica a prática 

de todas as outras 
virtudes.” 

Another year has come to 
an end.  2008 was 
another great year for our 
“Cantinho de Luz.”  
Among the many 
accomplishments of the 
last year was the 
launching of our bi-
monthly meetings in 
English.  If the first three 

lectures are any indication, we will 
have 6 great lectures in 2009. 

Our first English language 
lecture of the year will discuss one 

of the most popular topics in 
Spiritism – Reincarnation.  
Reincarnation is a belief shared 
by many faiths throughout the 
world.  The term literally means to 
“to be made flesh again.”  In 
Spiritism, we understand 
reincarnation as a divine gift 
bestowed on us as a means of 
improving ourselves and attaining 
perfection.  Much like the gift of a 
new year, full of opportunities to 
each one of us, a new incarnation 
gives the spirit a new chance to 

redeem oneself. 
The title of the lecture will be 

“Reincarnation: Path to 
Perfection.” We still haven’t 
confirmed who the speaker will 
be, but the date is Monday, 
February 9th at 7pm in our “Little 
Spot of Light.” 

We are joyful to greet 2009 
with our hearts and minds wide 
open to all the wonderful things to 
come our way in the New Year.  
We look forward to seeing you 
here this year.  God bless us! 

Reincarnation: Path to Perfection - by Hendrick Melo 



Venha cá para perto; senta 
aqui, me escute e depois me leve 
para bem longe daqui. 

Muito sofri e agora quero 
sorrir, me disseram que só você 
poderá me ajudar a distingüir. 

Porque comigo? Já me 
perguntei, não sei se foi bom, 
talvez sim eu não sei..., estou 
confusa, acho que vou dormir, 
mas será que dormir resolve? Ou 
será que estou querendo fugir? 

Ah!!! Tempo... grande 
companheiro. Um ano já se 
passou e eu cá estou ainda 
sofrendo com a minha dor, o que 
faço agora com o novo ano que 
se apresentou, não sei se vou ou 
se fico seguindo a minha longa 
caminhada. Estou muito cansada 
é melhor eu estacionar e seguir 
depois a minha jornada. 

Sei que não estou bem, e vem 
você de novo falar que tudo 
passa. Talvez para você isso seja 
fácil pois se acha um controlador; 
dono do passado, presente e 
futuro, mas que ainda não 

conseguiu controlar e nem 
amenizar a minha dor. 

Se bem que o tamanho da dor 
sei que sou eu quem dou. Então 
vá, deixe-me Tempo em paz com 
as minhas lamúrias e queixas. 

Mas não 
tem jeito, pois 
vejo que você 
continua aqui. 
Durmo e 
acordo e você 
não me deixa. 
E Janeiro já 
chegou, até 
que hoje me 
sinto bem 
melhor, já 
vejo cores, 
cheiros e 
vontade de 
continuar a ter vida, talvez você 
tenha alguma razão em dizer que 
você cura as feridas. As minhas 
ainda estão aqui, mas pararam de 
doer, obrigada Tempo por me 
ajudar a não mais sofrer. 

Chirles Barroso 
Presidente do Cantinho de Luz 

Não permita que susceptibilidades 
lhe conturbem o coração.  

Dê aos outros a liberdade de pensar, 
tanto quanto você é livre para pensar 

como deseja. 

Cada pessoa vê os problemas da vida 
em ângulo diferente. 

Muitas vezes, uma opinião diversa da 
sua pode ser de grande auxílio em 
sua experiência ou negócio, se você 

se dispuser a estudá‐la.  

Melindres arrasam as melhores 
plantações de amizade. 

Quem reclama agrava as 
dificuldades. 

Não cultive ressentimentos. 

Melindrar‐se é um modo de perder 
as melhores situações. 

Não se aborreça, coopere. 

Quem vive de se ferir 
acaba na condição de espinheiro.  
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Tempo - Chirles Barroso 

Tirinha Iluminada - por Clésio Tapety 
 

 “Como o pavio da vela, que deve submeter-se e consumir-se a fim de que as  
trevas se desfaçam, sereis constrangidos ao sofrimento e à humilhação para que 

novos horizontes se abram ao entendimento das criaturas.” 

Fala do personagem Clódio no livro  
Ave Cristo Escrito por Emmanuel 
Psicografia de Chico Xavier 

Melindres - André Luiz 



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 Curso de Passes ministrado por 
Chirles no Cantinho nos dias 06, 
13, (19 e) 20 de novembro foi tão 
bom que teve que ser extendido 
para saciar toda a vontade de 
aprender dos participantes.  

• As celebrações pela 
data de Nascimento de 
Jesus e do fim de ano 
no Cantinho, no Getuh 
e na Fealma foram 
mais que animadas. 
Com boas reflexões 
natalinas e de renovação, amigos 
secretos e ótima comida, foram 
encontros deliciosos nos dias 20, 
21 e 28 de dezembro. 

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.  

Cantinho da Informação de Luz Página 4 

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 

• Kau Mascarenhas 
estará em visita a 
diversas casas 
espíritas na primeira 
semana de Janeiro.  
No domingo dia 04 
ele estará no Getuh e 
na Fealma , às 10h30 
e às 19h, respectivamente. Na 
terça dia 06 estará no Getuh 
novamente às 19h e na quarta 
estará na AKSSMA tambem às 19h. 
Você terá inúmeras chances de 
assistir às suas palestras dinâmicas e 
transformadoras. Compareça! 

• Abril está se aproximando 
novamente e com ele a realização do 
Simpósio Espírita dos Estados 
Unidos (U.S. Spiritist Symposium). 

Esse ano o evento nacional será 
realizado aqui pertinho, em Boston e 
tratará sobre a reencarnação: 
Reincarnation: Life, Liberty and 
the Pursuit of Happiness 
(Reencarnação: Vida, Liberdade e a 
Busca da Felicidade). Visite o site: 
www.spiritistsymposium.org 

“Ave, Cristo! os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam!” - Fala do personagem Quinto Varro no livro Ave Cristo (Emmanuel/Chico Xavier) 

Canto de Unificação 

 “Achamo-nos num mundo envolvido em trevas e não possuimos outras tochas para 
clareá-lo, senão a nossa alma, que precisamos inflamar no verdadeiro amor.” 

Fala do personagem Ápio Corvino no 
livro Ave Cristo Escrito por Emmanuel 
Psicografia de Chico Xavier 

Aconteceu 



 Quem exercita a compreensão do Evangelho acende lume no próprio 
coração para clarear a senda dos entes queridos,  

na Terra ou além da morte... 

Fala do personagem Ápio Corvino no livro  
Ave Cristo Escrito por Emmanuel 
Psicografia de Chico Xavier 
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Cantinhos em 2008 

1. Saulo, Roberto, Karla, Mack e Chirles na 
1ª reunião de estudo de 08. 02 de Janeiro. 

2, 3 e 4. Palestras do 1º Ciclo de Palestras de 
MA sobre A Gênese. Saulo, Márcio, 
Mackenzie e Thomas. 

5. Almoço Fraterno. (16/fev) 
6, 7 e 8. Festa de 6º Aniversário do 

Cantinho dia 13/abr - 1ª apresentação 
do Grupo de Arte Espírita VIVARTE. 

9. Final do II Simpósio Espírita 
acontecido em NY em Abril. 

10. Aniversário de Fátima e 
presentes para as mães (Renilda, 
Sandra e Bianca) em 10 de Maio. 

11 e 12. Quatro homens e quatro 
mulheres: Saulo, Thomas, 
Mackenzie, Everson, Bianca, 
Fátima, Sandra e Chirles. (10/mai) 

13. Encontro do Alberto Almeida 
na AKSSMA em Maio. 21/mai. 

14. Agna palestra em noite de 
Jantar Frateno. 31 de Maio. 

15 e 16. Jantar Fraterno no dia 31 
de Maio. Thelma, Éder e Fátima. Amigos e companheiros. 
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1 e 2. Ainda no Jantar Fraterno. 
Apresentação do VIVARTE. 
3. Mackenzie em palestra de Raul 
Teixeira na AKSSMA. 
4, 5, 6, 7 e 8. Encontro da Família 
Espírita em CT.  13 de Julho. 
9. Hendrick estréia no Cantinho 
como exordista. 26 de Julho. 
10. Visita de Célia. 4 de Agosto. 
11, 12 e 13.  As três primeiras 
palestras em inglês no Cantinho. 
Thomas (11/ago), Fátima (13/out) 
e Mackenzie (08/dez). 
14 e 15. Nossa presença no En-
contro Fraterno Auta de Souza. 
16. Visita de Chirles e Ertzon ao 
local do 1º Cantinho de Luz. 
17. Marcelo falando sobre o 
Aborto no Cantinho (25/ago). 
18. Richard Simonetti (01/set). 
19. O Cantinho no Festival Inter-
nacional (14/set) 
20. Reunião com Nahur (4/out) 
21. Renilda, Raul Teixeira e Fran-
cisco na AKSSMA (15/nov) 
22. Jacob no Cantinho (13/dez) 
23. Confraternização de Natal e 
Aniversário de Dani. (20/dez) 
Visite o site para mais fotos! 
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Cantinhos em 2008 

 Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. 
Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. 
Por mais se desmande a força, Cristo reina. 

Emmanuel no livro Ave Cristo 
Mensagem Introdutória Ave, Cristo! 
Psicografia de Chico Xavier 
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