
Maio é o mês das mães. Logo, não poderíamos 
deixar de falar um pouco sobre essa que é 
basicamente ao redor de quem se forma uma 
verdadeira família. 
O amor de mãe é um dos sentimentos que mais se 
aproximam do amor profundo que um ser é capaz de 
sentir e demonstrar por outro, por isso disseram que 
“amor de mãe é o combustível que permite a um ser 
humano fazer o impossível”. Parabéns Mães! 

Para nós impossível não foi, só foi demorado e 
duro, mas finalmente o Cantinho, com sua vocação 
de Mãe, faz nascer a Jornada Espírita de Peabody 
que ajudará o Grupo a ser mais ativo na comunidade 
em que está inserido. E não haveria tema mais 
propício para iniciar um evento como esse que tratar 
sobre a família: Família: Farol da Sociedade!  

O evento acontecerá durante todas as reuniões 
públicas de Junho e contará com palestrantes de 
outras casas, inclusive vindos de New York, New 
Jersey e também do Brasil. Veja a escala completa 
na próxima página e marque no seu calendário para 
participar dessa jornada que será inesquecível. 

Um bom bimestre a todos! 
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O nosso jantar fraterno desse 
bimestre será em homenagem 
ao dia das mães e acontecerá 

no Sábado dia 16 de Maio 
logo após nossa reunião 

pública. Prestigie. 
Compareça! 

Cheque todos os detalhes da 1ª 
Jornada Espírita de Peabody   

- Família: Farol da Sociedade 
em nosso website. Convide os 
amigos e participe. Ajude-nos 
a construir um mundo melhor 
transformando sua vida e a de 

sua família num foco de luz. 

Acontecerá 
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Editorial - O Cantinho também é Mãe 

Livro do Bimestre - Diálogo com as Sombras (Hermínio C. Miranda) 
“Médium (do latim 

medium, meio, 
intermediário). Pessoa 
que pode servir de 
intermediário entre 
Espíritos e os homens.” 

Revelando o cuidado e 
o extraordinário 
poder que este 
contato nos 
traz, o Diálogo 
com as 
sombras se 
tornou leitura 

obrigatória para todos 
aqueles que querem 
desenvolver, aprender e 
conhecer melhor este 
novo mundo que ainda 
se descortina à nossa 
frente, esse mundo 
paralelo, onde "os 
mortos" vivem e falam, 
podendo se comunicar 
conosco falando de suas 
alegrias, dores e 
aflições. 

Seria bom também 

ressaltar que este livro 
nos mostra diversos 
aspectos dessa notável 
faculdade humana, 
muito mais comum do 
que muita gente estaria 
disposto a admitir. 

Estudá-lo nos ensina 
como proceder ao fazer 
este contato entre o 
plano físico e espiritual: 
com bastante seriedade 
e dedicação.  

Por Chirles Barroso. 
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1ª Jornada Espírita de Peabody - Família: farol da sociedade 
Já são 7 anos de vida e com o 

sétimo ano o Cantinho decidiu 
começar mais uma nova atividade 
que promete bastante em termos 
de divulgação do Espiritismo e 
de interação e integração para o 
Movimento Espírita local e 
regional. 

A 1ª Jornada Espírita de 
Peabody acontecerá durante 
todo o mês de Junho em todos 
as palestras públicas. 
Entretanto, a jornada vai além 
das palestras.  

O mês inteiro, todas as 
atividades do Cantinho 
lembrarão o tema geral do 
evento. No Estudo Sistematizado, 
(às quartas), as mensagens que 
utilizamos no início das reuniões 
tratarão sobre a família. Na 
reunião de passes magnéticos às 
terças-feiras, algumas mensagens 
lidas aos pacientes também serão 
selecionadas sobre o tema. A 
evangelização infanto-juvenil trará 
temas sobre a família e fará 
visitas e visitará outros Centros 
Espíritas da nossa região. 

Veja ao lado a programação 
completa das palestras da 

Jornada e venha prestigiar o 
evento conosco e refletir junto aos 
amigos no que podemos fazer 
para melhorar a nossa família. 

Segunda, 01 de Junho 
Família.  

Uma grande história de amor. 
Thomas Braga (MA) 

 
Sábado, 06 de Junho 

Família.  
Aperte mais esse laço. 

Agna Miranda (MA) 
 

Segunda, 08 de Junho 
O melhor é viver em família! 
Ubirajara Frontin (RJ-Brasil) 

 
Sábado, 13 de Junho 

Quem é minha família e quem 
são meus irmãos? 

Palestrante: Júlio Carvalho (NJ) 
 

Segunda, 15 de Junho 
War and peace:  

it all begins in the family. 
Fátima Sousa (MA) 

 
Sábado, 20 de Junho 

 A família de ontem  
é a mesma de amanhã? 
Eduardo Guimarães (NY) 

 
Segunda, 22 de Junho 

A família e os  
transtornos da modernidade. 

Flávio Zanetti (MA) 
 

Sábado, 27 de Junho 
Pais e filhos:  

educação em família. 
Roziner Nascimento (MA) 

 
Segunda, 29 de Junho 

Família: farol da sociedade! 
Márcio Queiroz (MA) 

 

 “Não há formulas mágicas nem ritos especiais para fazer eclodir a  
mediunidade numa pessoa que a tenha em potencial.” 

No livro Diálogo com as Sombras  
Escrito por Hermínio C. Miranda 

“These should learn, first of all, to put 
their religion into practice by caring 

for their own family and so repaying 
their parents and grandparents, for 

this is pleasing to God.” – Paul (I 
Timothy, 5:4) 

The struggle in 
the family is a 
fundamental 
problem in the 
redemption of 
human beings on 
Earth. How can 
we be the 

benefactors to one hundred or 
one thousand people, if we have  
not, as yet, learned  to serve five 
or ten individuals? This is a logical 
question, which extends to all 
sincere disciples of Christianity. 

A good speaker and a bad 
servant are two titles that cannot 
be mixed. 

The Apostle recommends the 
exercise of observing compassion 
in the center of all domestic 
activities. He does not allude to 

the compassion that weeps 
without courage when faced with 
afflictive enigmas, but rather, the 
one that recognizes the neuralgic 
zones of the home and strives to 
eliminate them, mindful of the 
Divine decisions, at the propitious 
time. 

We know numerous brothers 
who feel lonely, spiritually 
speaking, among those who have 
entered into their personal family 
circle through family 

(Continued on page 3) 

In the family - by Emmanuel/Chico Xavier in  Our Daily Bread 



blood ties, thereby falling into 
lamentable discouragement. 

It is crucial, however, to examine 
these transitory physical bonds 
pondering that there are no casual 
unions in existence on Earth in a 
family household. Meanwhile, there is 
a preponderance of renovating and 
regenerating trials prevailing there. 
Therefore, let no one tail to take 
advantage of this sacred field of 
opportunity to be of service, even 
though you feel oppressed or 
overwhelmed by the 
incomprehension. It will constitute a 
grave error to overlook the infinite 
possibilities for any illuminating 
service. 

It is impossible to try to help the 
entire world when we fail to be useful 
in a small home, the one in which the 
Will of the Father situated us, on a 
temporary basis. 

Prior to making a great personal 
projection into collective service, let 
the student learn to cooperate in 
behalf of his family members of today, 
convinced that such an effort 
represents an essential achievement. 

Nossa homenagem às mulheres 
a quem podemos chamar de mãe.  

Quando o pai celestial precisou colocar 
na terra as primeiras criancinhas, chegou 
à conclusão que deveria chamar alguém 
que soubesse perdoar infinitamente. 
De alguém que não enxergasse o mal.  

Que quisesse ajudar sem exigir 
pagamento. 

Que se dispusesse a guardar os meninos, 
com paciência e ternura, junto do 

coração. 
Que tivesse bastante serenidade para 
repetir incessantemente as pequeninas 

lições de casa dia. 
Que pudesse velar, noites e noites, sem 

reclamação. 
Que cantarolasse baixinho, para 

adormecer os bebês que ainda não 
podem conversar. 

Que permanecesse em casa, por amor, 
amparando os meninos que ainda não 

podem sair à rua. 
Que contasse muitas histórias sobre a 

vida e sobre o mundo. 
Que abraçasse e beijasse as crianças 

doentes.  
Que lhes ensinasse a dar os primeiros 
passos, garantindo o corpo de pé.  

Que os conduzisse à escola, a fim de que 
aprendessem a ler.  

Dizem que nosso Pai do Céu permaneceu 
muito tempo, examinando...e, em 

seguida, chamou a Mulher, deu‐lhe o 
título de Mãezinha e confiou‐lhe as 

crianças. 
Por esse motivo, nossa mãe é a 

representante do divino amor no mundo, 
ensinando‐nos a ciência do perdão e do 
carinho, em todos os instantes de nossa 

jornada na terra.  
Se pudermos imitá‐la, nos exemplos de 

bondade e sacrifício que 
constantemente nos oferece, por certo 
seremos na vida preciosos auxiliares de 

Deus. 

(Continued from page 2) 
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In the family (cont’d) 

Tirinha Iluminada - por Clésio Tapety 
 

 “Quanto mais amplas e variadas as faculdades [mediúnicas], mais  
exposto [o médium] ficará ao assédio dos companheiros  

invisíveis que se opõem ao seu esforço evolutivo.” 

No livro Diálogo com as Sombras  
Escrito por Hermínio C. Miranda 

Mãezinha - Meimei/Chico Xavier (livro Pai Nosso) 

QUE A 



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. 

• O 3º Simpósio 
Espírita dos 
Estados Unidos 
foi um sucesso 

absoluto. Realizado no Fanueil 
Hall no centro de Boston, fez 
história com recorde de 
participação do público e com 
temas empolgantes e 
emocionantes. Que venha o 4º. 

• O Almoço de aniversário do 
Cantinho de Luz no dia 19 de 
Abril fez tanto sucesso que 
literalmente não deu para quem 
quis. Obrigado a todos que 
puderam comparecer e nos ajudar 
em mais esse 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 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 

• O Dia das Mães 
se aproxima e 
com ele as 
comemorações 
também. Os 
nosso grupos 
espíritas de 
Lowell e 
Somerville 
realizarão almoço 

Domingo, dia 03 de maio ambos a 
partir 
das 
12pm. 
Veja de 
onde 
você 
está 
mais 

perto e compareça para ajudar e se 
confraternizar, além de se deliciar 
com churrascos, vários pratos e 
gostosas sobremesas. 

• O 6º Retiro 
Espírita da 
Família 
acontecerá dia 
12 de Julho. 
Esse ano o 
tema será 
Perdão - O 
caminho para 
a paz. Como 

nas outras edições, o evento 
acontecerá em Connecticut. As 
inscrições já estão abertas no site 
www.FamilySpiritistRetreat.org. 
Garanta a sua vaga! 

“A ciência de servir é uma arte rara, exigindo dedicação e persistência.” - Hermínio C. Miranda em Diálogo com as Sombras 

Canto de Unificação 

 “[...] não podemos esperar a perfeição para ajudar o irmão que 
sofre. É exatamente porque ainda somos tão imperfeitos quanto  

ele, que estamos em condições de servi-lo mais de perto.” 

No livro Diálogo com as Sombras  
Escrito por Hermínio C. Miranda 

Aconteceu 


