
O ano já começou e até já falamos sobre isso na últi-
ma edição. Esse bimestre também marca um novo 

ano. Ano novo para o nosso Informativo. Com 
essa edição entramos em nosso terceiro ano i-
ninterrupto de publicação. Contando com a edi-
ção extra de Abril/08 já lançamos com esse 14 
números, sempre com informações úteis acerca 
do movimento espírita local e mundial, além de 

textos inéditos dos trabalhadores do Cantinho, 
dos outros grupos da região e de amigos do Brasil. Isso sem contar com seções 
constantes como Livro do Bimestre, Cantinho da Diversão, Tirinha Iluminada, 
além de fotografias, lindas ilustrações, frases reflexivas, estreias... 

Por falar em estreia, nesta edição temos 
mais uma: Márcio Egídio Queiroz, trabalhador 
incansável do GETUH nos brinda com um texto 
sobre a Reencarnação, cuja temática será discu-
tida e analisada durante todo o dia 11 de Abril 
no 3º Simpósio Espírita dos EUA aqui pertinho, 
em Boston. O Simpósio é um evento nacional, 
realizado completamente em Inglês com a in-
tenção de ampliar a divulgação do Espiritismo nas terras do Tio Sam. 

Nossa última novidade, na verdade, é um pedido. Estamos querendo dar 
um nome curtinho para nosso Informativo. Que tal você nos ajudar enviando 
a sua sugestão? Pode ser algo que você acha que representaria bem o que o 
nosso Cantinho da Informação de Luz é para o Cantinho, para o Espiritismo e 
para você. Escreva-nos em ge@CantinhoDeLuz.net! Bom Bimestre! 
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Falando 
novamente em  
estreias, nesse 

bimestre o 
companheiro 

Eduardo 
Guimarães (foto) do Grupo 

Espírita Inner Enlightenment 
de NY irá fazer a palestra em 

inglês no Cantinho. A 
atividade será no dia 13 de 
Abril, a segunda Segunda-

feira do mês, a partir das 19h.  
Compareça! 

Em comemoração ao 
aniversário do 
Cantinho e do 

Espiritismo em Abril, 
estamos programando 

várias palestras 
especiais além de um 

almoço de aniversário 
no dia 19 de Abril, 

um Domingo. Acesse nosso 
site para todos os detalhes. 
www.CantinhoDeLuz.net 

Acontecerá 
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Editorial - Celebração 

Livro do Bimestre - O Problema do Ser, do Destino e da Dor 
A sugestão de 
leitura é da obra 
de Léon Denis, 
um célebre 

escritor francês, 
notadamente conhecido 
por sua forma 
empolgadora. Sua obra 
na França abrange 
descrições históricas e 
narrações com sutileza 
psicológica que cativam 

aos que gostam de uma 
leitura de temas que 
tocam preconceitos e 
indagações sobre os 
problemas e fatos da 
nossa vida. 

Assim, sugerimos um 
livro que se torna item 
obrigatório na biblioteca 
das casas espíritas, bem 
como para aqueles que 
buscam se aprofundar 

na doutrina 
consoladora.  
O Problema do 
Ser, do 
Destino e da 
Dor é uma obra 
que aprofunda 

essa temática, nos 
dando uma visão 
consoladora acerca da 
Vida. Obra inesquecível. 

Por Saulo Oliveira. 
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Reencarnação - por Márcio Queiroz (Marlborough, MA) 
É com grande prazer e 

alegria, que escrevemos essas 
palavras, aceitando o convite da 
direção desse informativo, com o 
intento de que as mesmas 
possam levar um pouco da luz 
divina aos nossos corações. E 
também que o tema 
Reencarnação desperte, em 
nosso espírito ávido por novos 
esclarecimentos, a busca pelas 
nossas respostas pessoais. 

 
A reencarnação desde os 

tempos remotos até os atuais, 
desperta no imaginário humano 
sentimentos diversos. Desde os 
que não somente a aceitam 
mas também a 
compreendem em sua 
totalidade, passando 
por aqueles que 
não a admitem de 
forma alguma, até 
os que chegam a 
relacioná-la à 
“coisa do demônio”. 

 
É preciso antes 

esclarecer que falar de 
reencarnação é lembrar de 

ensinamentos de Jesus, que em 
seu dialógo com Nicodemos, João 
III, 3, nos diz: “Em verdade, em 
verdade te digo que aquele que 
não nascer de 
novo, não pode ver 
o reino de Deus.” 

 
O ensinamento 

espírita baseado 
em um dos 
atributos de Deus, 
o de ser 
soberanamente 
justo e bom, nos 
traz a revelação da 
Imortalidade da Alma, uma das 

justificativas 
incontestáveis para a 
reencarnação. 

 
Mas não ficamos por 

aí. Estudos e 
pesquisas 
cientificas nos 
trazem atualmente 

relatos de crianças 
que se recordam com 

clareza e confirmação 
de fatos reais e não 

imaginários de suas 

últimas encarnações. Citamos, 
nesse sentido, a grande 
contribuição de Dr. Ian 
Stevenson, que atualmente 

encontra em um 
dos seus 
seguidores a 
continuação das 
pesquisas desse 
trabalho magnifico, 
Dr. Jim Tucker, da 
Divisão de Estudos 
da Universidade da 
Virgínia. 
 
Não estamos aqui, 

pra convencer ou provar nada a 
ninguém. Entretanto, é preciso 
que despertemos em nós, 
perguntinhas clássicas e básicas 
do tipo: quem eu sou?, quem eu 
era?, pra onde vou?, de onde eu 
vim?, etc. 

 
É dentro dessa linha de 

raciocínio que a Reencarnação 
consegue não somente nos 
responder como também 
clarificar, dentro da lógica e da 
razão, toda a lógica da evolução 

(Continua na página 3) 

 “[…] não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, quem 
forja as próprias cadeias, é ele quem tece, fio por fio, dia a dia, do  

nascimento à morte, a rede de seu destino.” 

O Problema do Ser, do  
Destino e da Dor  
Escrito por Léon Denis 

“Como conciliar a 
bondade e justiça de 
Deus com todas as 

diferanças que 
encontramos em nosso 

mundo atual?” 

“True Christian 
forgiveness is that which 

casts a veil over the past” 
– Paul, the Apostle in The 

Gospel According to 
Spiritism. 

Have you forgiven 
someone lately?  If not, 
then please forgive me for 
saying it, but maybe it’s 
time to take a different 
look at yourself and ask that question 
once again, then ask it once more.  We 
are all bound to find that someone who is 
still looking for our forgiveness. 

Sometimes it’s someone we don’t 
often think about.  Sometimes it’s 
one whom we haven’t seen in a 
while.  Maybe it’s an entire group of 
people whom we disagree with for 
their views or “strange” behaviors?  
Think about it.  Keep thinking. 
Give up?  Finding it too hard to find 
someone to forgive?  Forgiven 
everyone already?  Then it’s time to 
turn around and start asking for 

forgiveness.  This time, start with the 
proverbial “Man (or Woman) in the 
Mirror.”  Take a close look into that 
mirror and start asking for forgiveness.  

Will you be ready to forgive that person 
in the mirror?  Give it a try. 

In the meantime, here is something 
for you to think about.  This July, we will 
have another Family Spiritist Retreat.  
This is an event for the entire family, and 
yes, there are plenty of activities in 
English too.  This year’s theme is 
“Forgiveness - Pathway to Peace.”  So 
get working on your forgiveness skills 
and come to Connecticut in July to share 
your experiences with us. 

Also, don’t forget about our English-
only lecture this April.  

(Continued on page 3) 

Forgiveness - by Hendrick Melo 



moral do espírito e não apenas 
pelo “é porque é”. Senão 
vejamos: 

 
Deus criou a todos na 

simplicidade da matéria e na 
ignorância do espírito, e nos deu 
a possibilidade de encarnarmos. 
Mas, uma encarnação somente, 
não é suficiente para que o 
espírito chegue à sua completa 
evolução, sendo portanto, 
necessárias várias encarnações 
para que ele encontre a sua 
perfeição. É exatamente isso que 
nos respondem os espíritos na 
questão 167 do Livro dos 
Espíritos:  

 Qual o fim objetivado com a 
reencarnação? 

“Expiação, melhoramento 
progressivo da Humanidade. Sem 
isto, onde a justiça?” 

Assim, perguntamos também: 
Sem isto, onde a justiça? 

Que nos respondam aqueles 
que não acreditam ou são contra 
a reencarnação, mas, admitem e 

aceitam que Deus é o ser 
supremo soberanamente justo e 
bom. 

Como conciliar a bondade e 
justiça de Deus com todas as 
diferanças que encontramos em 
nosso mundo atual? Deus não 
poderia ter dado uma 
oportunidade melhor a um, e ter 
preterido a outros. Se assim o 
fosse, não seria justo, portanto a 
reencarnção é também a prova da 
justiça de Deus para com todos. 
 

Grande abraço a todos e 
esperamos nos encontrar 
brevemente no Informativo do 
Cantinho de Luz de Peabody,MA.  

 
Márcio Queiroz é 

trabalhador do 
Grupos Espírita 

Trabalhadores da 
Última Hora 

(GETUH) em 
Marlborough, MA. É 
também trabalhador 

do Grupo de arte 
espírita Vivarte. 

Quando 
jovem, em 

1728, 
Benjamin 
Franklin 
escreveu 

seu próprio 
epitáfio. 
Decidiu, 

entretanto, 
não utilizá-
lo. Vocês 

não acham 
que ele sugere a crença do autor 

na reencarnação? 
 

O Corpo de B. Franklin, Editor,  
Como a capa de um livro velho, 

Seu conteúdo retirado, 
Despojado de seu letreiro 

dourado,  
Jaz aqui,  

Comida de vermes.  
Mas o trabalho não está perdido:  
Ele irá (como crê) aparecer mais 

uma vez, 
Em uma nova e mais 
aperfeiçoada Edição,  

Revisada e editada pelo Autor. 

(Continuação da página 2) 
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Reencarnação (continuação) 

Tirinha Iluminada - por Clésio Tapety 
 

 “Todo o poder da alma resume-se em três palavras: querer, saber, amar!  […] Acima de 
tudo, porém, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incomple-
tas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as, fecunda-as, centuplica-lhes os recursos.” 

O Problema do Ser,  
do Destino e da Dor  
Escrito por Léon Denis 

Benjamin Frankilin 

Eduardo Guimarães from NY will 
be here on Monday, April 13th 
at 7pm to talk about Forgiveness.  
He is a member of the committee 
responsible for making the Family 
Spiritist Retreat the beautiful 
event that it is.  He will share 
details about the event to come. 

See you on the 13th.  And get 
ready for the retreat in July; you 
won’t forgive yourself for missing 
it. More information at: 
www.FamilySpiritistRetreat.org 

Hendrick Melo is an active 
worker in our Little Spot of Light.   

(Continued from page 2) 

Forgiveness 



Grupo EspíritaGrupo Espírita  
Cantinho de LuzCantinho de Luz  Segundas-feiras  

• 19h às 20h30 - Palestra Evangélica e Passes 
Importante - Toda 2ª Segunda-feira dos meses pares (Fev, Abr, Jun, Ago, Out e 
Dez) temos palestras em inglês no Cantinho. Compareça e traga um amigo. 

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 
• 19h às 20h30 - Estudo de O Livro dos Espíritos, Palestra Evangélica e Passes. 

• A visita de Kau 
Mascarenhas pelos 
Grupos da região foi 
espetacular. Por onde 
ele passou deixou 
sua marca de alegria 

e profundas reflexões! Obrigado 
Kau. Te esperamos em 2010. 

• Os encontros para a organização 
do 3º Simpósio Espírita dos EUA 
têm sido excepcionais pela inten-
sa colaboração entre todas as ca-
sas espíritas da Região. Parabéns 
ao Movimento Espírita. 

• No Dia 18 de Janeiro fizemos 
mais uma feijoada no Cantinho! 
Estava uma delícia! 

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! 

Tiragem desta edição:  
150 exemplares 

• Abril está se aproximando nova-
mente e com ele a realização do 
Simpósio Espírita dos Estados 
Unidos (U.S. Spiritist Symposi-
um). Esse ano o evento nacional 
será realizado aqui pertinho, em 
Boston e tratará sobre a reencar-
nação: Reincarnation: Life, Li-
berty and the Pursuit of Happi-
ness (Reencarnação: Vida, Liber-
dade e a Busca da Felicidade). Visite 
o site e faça sua inscrição gratuita: 
www.SpiritistSymposium.org 

• No Sábado, dia 28 de Mar-
ço, Divaldo Franco estará 
mais uma vez em Boston para 
um de seus seminários. Como 
já é tradição, ele falará para 
nós no Holiday Inn de So-

merville das 14h às 18h. O tema des-
se ano é Constelação Familiar. Faça 
sua inscrição no Canti-
nho! 

• Na Sexta-feira dia 13 de 
Março às 19h acontecerá 
o Festival do Caldo no 
GETUH em Marlboro. 
Hmmm, gostoso... 

“Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei.” - Allan Kardec. Inscriçã em seu túmulo, no Cemitério do Père-Lachaise, em Paris 

Canto de Unificação 

 “A todos devemos tolerância, benevolência e até perdão; porque se nos causam preju-
ízo, se escarnecem de nós e nos ofendem, é quase sempre pela falta de compreensão e 

de saber, resultantes de desenvolvimento insuficiente.” 

O Problema do Ser,  
do Destino e da Dor  
Escrito por Léon Denis 

Aconteceu 


