
Essa é uma edição regular do nosso informativo bi-
mestral, mas não é uma edição comum! E ela é in-

comum porque o Cantinho acaba de realizar a 1ª 
Jornada Espírita de Peabody - 1ª Jorespe - em 

Junho e não poderíamos deixar de falar sobre 
ela nesta edição. Você encontrará textos e 
fotografias diversas deste evento que movi-
mentou o nosso Centro e os outros Grupos 
de MA (além de outros estados e países) 
como nenhum outro que tenhamos reali-
zado anteriormente. 

Nesta edição também temos uma 
página inteira em inglês dedicada a in-
formações de atividades passadas e 
porvindouras do nosso movimento 
espírita regional. Vá à página 06. 

Como diz o autor do texto Uma 
Jornada que começa (página 02), co-
meçar uma jornada é um dos pas-
sos mais importantes para que u-
ma tarefa se desenvolva. Como a 
turma que faz o Cantinho já mos-
trou que é capaz de começar e 
continuar suas tarefas, a 2ª Jo-
respe já está definida. Boas lei-
turas iluminadas no bimestre.. 
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Já faz um ano que o Can-
tinho começou a promo- ver 
palestras em inglês. 
Até o mês de Junho 
passado fazíamos as 
palestras a cada dois 
meses. A partir deste 

mês as palestras em inglês 
passarão a ser mensais e conti-

nuarão acontecendo nas se-
gundas Segundas-feiras do 

mês. As duas próximas serão: 
“Life after life: the spirit carri-
es on” e “Life: the fire within”.   

No dia 19 de Julho haverá 

mais um almoço fraterno! A 
renda deste evento é para o 
Encontro Fraterno Auta de 

Souza (veja o nosso Canto de 
Unificação). Em Agosto 
faremos nosso esperado 

churrasco de confraterni-
zação. Muita comida boa 
e diversão nos esperam. 

Compareça. 

Acontecerá 
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Editorial - Jornadas 

Livro do Bimestre - O Espírito e o Tempo 
Eleito como o 

7º livro 
espírita mais 

importante do 
século XX,  

O Espírito e 
o Tempo - 

magistral obra 
de J. Herculano Pires - 
esse opúsculo é mesmo 
de leitura indispensável 
para os que desejam se 

aprofundar mais no 
conhecimento espírita.  

Escrito como um 
produto de um Curso  de 
Introdução Antropológica 
ao Espiritismo nos anos 

60, Herculano passeia 
pelas fases pré-

históricas e históricas da 
formação humana, nos 

apresentando ao 
processo de formação 

do Espírito como 
individualidade, mas 

dependente da 
sociedade e da época 

onde está inserido.  
Ele também adentra 

nas explicações e 
considerações acerca do 

tríplice aspecto da 
Doutrina Espírita e faz 

uma bela relação entre 
(Continua na página 2) 
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Uma Jornada que Começa - por Mackenzie Melo 
Certa vez, ouvindo uma 

palestra espírita em minha cidade 
Natal, um pensamento dito pelo 
amigo que nos falava entrou por 
um de meus ouvidos e não saiu 
pelo outro. Nestes muitos anos 
em que temos caminhado pelas 
estradas espíritas, lá de onde vim 
e agora aqui nos Estados Unidos, 
esse ensinamento permanece 
comigo. “Apesar de toda jornada 
ser difícil por muitas delas serem 
longas, as mais difíceis são 
aquelas que nem começam. É por 
isso que uma das partes mais 
difíceis é dar o primeiro passo”. 

Desde essa época, por onde 
passamos, temos tido o privilégio 
de trabalhar com pessoas que 
têm sempre a iniciativa, a boa 
vontade, mas 
principalmente a 
vontade de 
trabalhar e de fazer 
as boas idéias se 
transformarem em 
algo palpável, 
sensibilizante. E 
neste processo, o 
Cantinho de Luz é 
mais um destes 

lugares que 
reúne estas 
qualidades na 
diversidade de 
carismas que 
cada um de 
seus 
participantes 
traz a este 
grupo iluminado. 

Surgida de 
uma idéia de se 
tornar mais ativo 
na comunidade 
em que atua e 
também com o 
intuito de 
cumprir com 
uma de suas 
funções básicas que é a 

divulgação do 
Espiritismo, a 
Jornada Espírita 
de Peabody – 
Jorespe – 
começou a crescer 
na mente dos 
diretores do 
Cantinho aos 
poucos. Nos 
primeiros dias ela 

ainda não tinha nome e seria 
realizada em Abril. Mal sabíamos 
nós que a programação para ela 
ainda nos guardaria algumas 
boas surpresas. Mas essa história 
é para outro dia. 

Estamos aqui hoje, na 
verdade para contar que a 
Jornada, melhor, a 1ª Jorespe já 
começou e, para nosso espanto, 
já terminou. Um mês de intensas 

(Continua na página 3) 

 “O homem, as gerações humanas no tempo,  
morrem mas o Espírito não.” 

O Espírito e o Tempo 
Escrito por José Herculano Pires 

“Recapitulando essa 
jornada, vemos o quanto 
tivemos oportunidade de 
ensinar, mas ainda mais 
de aprender com todos.” 

estra 
trindade 

com a 
trindade que 

o ser 
humano 

também é: 
espírito,  

perispírito e 
corpo. Ao 
finalizar o 

livro, ele nos 
fala sobre 
reuniões 

mediúnicas, seus objetivos, tipos 
precauções e funcionamento. Indo 

mais além Herculano nos apresenta 
as Leis da Mediunidade e a 

Antropologia Espírita como os dois 
últimos capítulos da obra. Para se 

ter idéia da profundeza do 
pensamento do autor, 

transcrevemos o último parágrafo 
da obra para sua apreciação: 

“Todas as Civilizações da Terra 
se desenvolveram, numa 

assombrosa sucessão de sombra e 
luz, para que um dia – o Dia do 

Senhor, de que falavam os antigos 

hebreus – a Civilização do Espírito 
se instale no planeta martirizado 

pelas tropelias da insensatez 
humana. Então teremos o Novo 
Céu e a Nova Terra da profecia 

milenar. Os que não se tornarem 
dignos da promessa continuarão a 

esperar e a amadurecer nas 
estufas dos mundos inferiores, 

purgando os resíduos da 
animalidade. Essa é a lei inviolável 

da Antropologia Espírita.” 
A todos os que realmente 

desejam estudar seriamente o 
espiritismo: leitura indispensável. 

(Continuação da página 1) 

Livro do Bimestre - O Espírito e o Tempo 

A diretoria do Cantinho de Luz numa foto de alegria pela bem 
sucedida realização da 1ª Jorespe - 29 de Junho de 2009 



atividades que passou tão rápido 
quanto um algodão 
doce derrete em 
nossa boca que 
sempre deixa 
aquela vontade 
de um pouco 
mais. 

A Jorespe – 
que é como a 
Jornada já ficou 
conhecida entre 
aqueles que 
tiveram a 
oportunidade de viver 
estes dias conosco 
(fisicamente ou mesmo através da 
nossa página na internet) – 
começou no 1º dia de Junho e 
terminou quase no apagar das 
luzes do trigésimo dia do mês 
onde o verão se inicia. Nestes 30 
dias a luz se espalhou por ela 
passou. Ou será que fomos nós 
que passamos por ela e pegamos 
um pouco de luz quando paramos 
um pouco para ouvi-la e observá-
la? De qualquer modo, todos nós 
que tivemos chance de presenciar 
alguma de suas realizações 
sairam de sua presença com a 
certeza que ela 
não sairá de nós 
por muito tempo, 
quiçá nunca. 

Nesta primeira 
edição, a Jorespe 
tratou sobre o 
tema Família: farol 
da sociedade. Em 
9 (nove) palestras, 
realizadas sempre 
às segundas e aos 
sábados, nove 
amigos e irmãos trouxeram 
ensinamentos valiosíssimos para 
cada um dos nossos assistentes. 

Mas a Jorespe não se 
restringiu às palestras; 

na verdade, a sua 
proposta ia 

muito mais 
além. 
Corrigindo, 
ia não, foi 
e vai muito 
além 
delas.  
O projeto 

da Jornada abrange 
a instituição de tal 

modo que todas as 
atividades realizadas no 

Cantinho de Luz estejam, 
senão totalmente, pelo menos 
parcialmente voltadas à sua 
temática geral e ao seu intuito de 
integração de todos que fazem 
parte da família Cantinho. E não 
para por aí. No intuito de também 
promover a unificação tão 
preconizada pelo 
digníssimo Dr. Bezerra de 
Menezes, a Jornada 
realizou visitas a grupos 
espíritas da região e 
propôs a eles que 
pudessem nos visitar, 
trazendo também a 

contribuição de cada um 
para algumas de nossas 
atividades. E ainda, 
como momento de 
integração de toda a 
família, houve também 
o 1º Espiritismo com 
Pipoca, onde foi 
apresentado um filme 
para toda a família, 
juntando os pais e filhos 
que participam de 
nossas turmas de 

evangelização. 
Nesse processo de 30 

dias de jornada, viagens 

diversas foram realizadas. 
Vimos a família como uma 
grande história de amor 
quando Thomas Braga no
-la apresentou na abertura 
da caminhada. Alguns 
dias depois, apertando 
mais os nossos laços 
fraternos, a companheira 
Agna 
Miranda 
veio até 

o Cantinho nos 
mostrar como 
fazer isso. Foi 
então quando, 
diretamente do 
Brasil, aportou 
em nossa casa 
o grande Bira, 
nos ensinando 
que é melhor viver em família e 
na mesma semana, vindo de mais 
perto, o companheiro Júlio 

Carvalho nos 
emocionou com seus 
ensinamentos nos 
mostrando quem é a 
nossa família e quem 
são os nossos irmãos.  
Enquanto as palestras 
caminhavam juntamente 
conosco, as outras 
atividades do Cantinho 
também se voltavam à 
família com mensagens 
e reflexões fraternais. 
Isso se deu, por 
exemplo, quando a 
turma do Getuh e da 
Fealma tiveram no 
Cantinho para 
evangelizar nossos 
jovens e nossas 
crianças, integrando-se 
ainda mais na família 
Cantinho. Ou quando a 

(Continuação da página 2) 

(Continua na página 4) 
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Uma Jornada que Começa (continuação) 

 “O tempo é o campo de batalha em que  os vencidos tombam para ressuscitar. 
Quem poderia deter a evolução do Espírito no tempo?” 

O Espírito e o Tempo 
Escrito por José Herculano Pires 
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 “A consciência humana amadurece na temporalidade. A esperança 
espírita não repousa na fragilidade humana, mas nas potencialidades do 

espírito, que se atualizam no fogo das esperiências existênciais.” 
O Espírito e o Tempo 
Escrito por José Herculano Pires 

nossa turma de evangelização 
programou em 
conjunto com a 
direção do Getuh em 
participar de uma de 
suas atividades, 
fazendo com que 
nós, dessa vez, nos 
integrássemos ainda 
mais à família de 
Marlborough. Ah, e 
teve também o dia 
em que o nosso 
grupo de Estudo 
Sistematizado visitou 
o grupo de Estudos 
da Fealma, onde 
também 
aprendemos 
sobre os 
Passes e 
como nos 
integrarmos 
mais e 
melhor com 
nossos 
amigos e 
irmãos de 
Lowell. 
Chegando na metade 
da Jornada, a nossa 
companheira Fátima 
de Sousa nos 
presenteou com sua 
fala segura e nos 
apresentou razões 
para crermos 
que se 
queremos ter 
mais paz e 
menos guerra 
no mundo, 
devemos 
começar por 
resolver os 
nossos 
problemas 
dentro de 

casa. E tudo isso ela fez em 
inglês. Logo depois, de Nova 
Iorque, o companheiro Eduardo 
Guimarães chega e nos faz refletir 
sobre o processo reencanatório e 
a nossa família de ontem, hoje e 
amanhã.  

Neste momento da jornada, 
apesar de o verão começar no dia 
seguinte, apresentamos o filme A 
Marcha dos Pinguins (March of 
the Penguins) para toda a família. 
Na tela aparecia um frio de rachar 
e tremer os queixos até mesmo 
dos pinguins – se eles os 
tivessem. Mas desta mesma 
tela saíam raios que 

aqueceram os 
corações de todos 
aqueles que 
participaram dessa 
tarde memorável. 
Com direito a pipoca, 
crianças e um telão 
razoável, todos, sem 
exceção levantaram as 
mãos quando a 
pergunta foi feita: 
“Quem aqui gostou do 

filme?” Ao final, todos 
responderam perguntas e 
refletiram sobre as grandes lições 
de perseverança e amor que 
aqueles seres que estão sempre 
de paletó e parecem fazer parte 
de uma filme em preto e branco 

nos ensinam. 
De volta à nossa 
marcha, chegamos ao 
terço final de nossa 
viagem. E foi com a 
ajuda de Flávio Zanetti 
que nós conseguimos 
desvendar um pouco 
mais como podemos 
melhorar o nosso 
relacionamento dentro 
de casa nestes dias em 

(Continuação da página 3) 

Uma Jornada que Começa (continuação) 

A evangelização do Cantinho em visita ao Getuh. 
Era também dia de almoço fraterno. (07 de Junho de 2009) 

A Jorespe em visita à Fealma. 
Dia de Estudo Sistematizado. (17 de Junho de 2009) 
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 “Curta é a vida, longo é o tempo, e a Verdade intemporal  
aguarda a todos  no impassível Limiar do Eterno.” 

O Espírito e o Tempo 
Escrito por José Herculano Pires 

que a modernidade 
parece nos trazer mais 
transtornos que 
soluções reais para os 
nossos problemas. E, 
com um sorriso nos 
lábios e doçura no 
coração, Rozi nos 
mostrou, na penúltima 
palestra, diversos 
exemplos de como 
podemos melhorar o 
nível de educação que 

damos e recebemos de nossos 
filhos e/ou pais. 

Recapitulando essa jornada, 
vemos o quanto tivemos 
oportunidade de ensinar, mas 
ainda mais de aprender com 
todos. De dar nossa alegria, mas 
ainda mais de 
receber amor 
de todos que 
estiveram 
conosco. De 
enviar 
vibrações de 
carinho, mas 
ainda mais de 
sentir flechas 
de 
pensamentos 
positivos. De distribuir 
informações sobre as nossas 
atividades, mas de ver e-mails 

cheios de carinho e de 
estímulo para que o 
trabalho continuasse. E 
foi nessa reciprocidade 
de sentimentos e 
aprendizados que o 
nosso querido Marcinho 
encerrou as palestras da 
Jorespe nos 
apresentando o tema 
Família: farol da 
sociedade, nos 

mostrando o quanto cada uma de 
nós é responsável pelo bom 
andamento da nossa família e 
que, sem ela, a nossa sociedade 
pode se perder ainda mais nos 
abismos do 
orgulho, mas 
principalmente do 
egoísmo. 

E, por falar em 
egoísmo, esse foi 
o sentimento que 
mais passou 
longe de nós 
nessa jornada. 
Compartilhamos  
todas as nossas 
alegrias com os 
que puderam 
olhar a nossa página na internet 
(www.CantinhoDeLuz.net). Fotos 
de todas as atividades, breves 
descrições de nossos sentimentos 
e os áudios das palestras foram 
sendo colocados à medida que 
iam acontecendo, deixando todos 
informados de tudo que acontecia 
na Jorespe. Hoje, quando da 
publicação desse texto, o 
vídeo da primeira palestra 
também já está disponível e 
os outros seguirão logo em 
breve à medida que 
forem ficando prontos. 
Acreditamos que quando 
algo é bom e tem o poder de 
transformar a nossa vida para 
melhor, esse algo merece e deve 
ser disponibilizado para todos.  

E assim, na última reunião do 
mês de Junho, uma prece 
emocionada e de profundo 
agradecimento foi realizada em 
prol de cada um de nós e desse 
evento que mexeu profundamente 
com os seus organizadores e que, 
certamente, mexeu com todos 
nós que pudemos dele participar, 

mesmo que em alguns casos 
apenas virtualmente.  

Ao final dessa jornada, em 
todos, ficou a certeza de que 
muitas outras virão. Virão porque 

se como dissemos 
no princípio, o 
primeiro passo é 
muitas vezes o mais 
difícil e esse foi 
dado neste Junho 
de 2009, basta que 
prossigamos 
confiando no Mestre 
dos Mestres e 
também no Pai que 
é o senhor da vida 
que a força da qual 
dependemos para 

dar os próximos passos chega 
para aqueles que se prontificam 
para o trabalho.  

A 1ª Jorespe foi realizada e foi 
um verdadeiro sucesso. Demos o 
primeiro passo e ele foi firme. E, 
por causa dessa firmeza de 
propósitos e vontade de 
perseverar na causa do bem é 

que as primeiras passadas 
para a 2ª Jornada que 

acontecerá em Junho de 2010 já 
foram dadas. E sabem com 

quem aprenderemos muito 
no próximo ano? Com “Um 

certo Chico...” 
Sigamos em frente, juntos e 

unidos pois, se o primeiro passo é 
um grande sinal de vontade e 
desejo de vitória e mostra muito 
de quem somos, a perseverança 
e a continuação do trabalho em 
busca de sonhos e realizações no 
bem é o que determina o quão 
melhores seremos a cada dia que 
passa. 

Sigamos juntos nessa jornada 
contínua... 

Mackenzie Melo  

(Continuação da página 4) 

Uma Jornada que Começa (continuação) 

“...a perseverança e a 
continuação do trabalho 

em busca de sonhos e 
realizações no bem é o 
que determina o quão 

melhores seremos a cada 
dia que passa.” 
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“Humans and human generations, inside time, die; not the spirit.” Spirit and Time 

Written by J. Herculano Pires 

Family Events 
JORESPE - 

This past 
month, the Allan 
Kardec Spiritist 
Society of 
Peabody, our 
“Little Spot of 
Light,” 
completed its 
first month-long 
special track of 
activities.  The 
event was labeled the 1st 
JORESPE (an acronym based on 
its title in Portuguese).  The 
central theme of the track was 
“Family – Society’s Guiding Light.”  
It was a full month dedicated to 
the most important of institutions.  
For the English-speaking 
audience, our sister Fatima Sousa 
from Lowell presented the topic 
“War and Peace: it all begins in 
the family.”  We are thankful for 
everyone who came to the various 
activities and made this event a 
great success.  We hope that you 
enjoyed it and that the lessons 
you received will only help you 
strengthen your family bonds. 

We are already 
looking forward to June 
2010, when we will have 
our 2nd JORESPE.  Next 
year’s title will be “A 
Certain Chico.”  We 
will be 
commemorating 100 years of the 
birth of Francisco Cândido Xavier 
(or simply Chico Xavier).  Chico 
was considered by most Spiritists 
the greatest Christian, spiritist, 
and Medium to have lived among 
us.  Chico Xavier psychographed 
over 400 books throughout his life.  
His legacy will always be of 

immeasurable value to all of us. 
 

RETREAT - In our previous 
2009 editions, we mentioned the 
upcoming Family Spiritist Retreat.  
The retreat will occur on the 12thof 
July (rain date July 19th) in the Old 
Mine Park, 
Trumbull, CT.  
In its sixth 
year, the 
event’s central 
theme will be 
"Forgiveness - 
The Pathway 
for Peace."  
There are over 
300 hundred individuals signed up 
for the event.  This is a great 
opportunity to meet Spiritists from 
all over the northeastern US 
seaboard.  Friends from New 
York, NY to Lowel, MA will be 
participating in activities in 
English, Spanish and Portuguese.  
This is a highly interactive event 
with programs for all ages.  We 
hope to see you in Connecticut for 
a day of peace, love, and outdoor 
fun. 
 

Monthly Activities 
NEW MEETINGS - This month 

we have great news for our 
English speaking audience.  

Starting in July, our “Little Spot 
of Light” will now feature 

monthly meetings in English.  
Instead of only 6 English meetings 
per year, we will now be meeting 
in English every month.  The 
meetings will continue to be in the 
second Monday of the month. 

On July 13th, we will have 
Flávio Zanetti from Somerville.  
His topic has not been decided as 
of the printing of this newsletter.  

On August 10th, Márcio Queiroz, 
president of the “Grupo Espírita 
Trabalhadores da Última Hora 
(GETUH)” in Marlborough will 
come to present the topic “Life 
after life: the spirit carries on.” 
 

Other Events 
MARLBOROUGH - On August 

22nd, GETUH will be hosting the 
Auta de Souza Fraternal Meeting 
in Marlborough, MA.  The event 
will feature three workshops in 
English.  They will be: “At The 
Right Moment – Scientific and 
Religious Context for the Spiritis’ 
Book” with Daniel Assissi; “Art, 
Spirituality and Health” with 
Vanessa Anseloni; and “Spiritism 
– A Youthful Doctrine” with Marcio 
Queiroz.  For more information 
about the event, please visit  
http://www.getuh.org/auta_de_souza.html 
 

LUNCH - On Sunday, July 
19th, the “Little Spot of Light” will 
be promoting a lunch event to 
gather funds for the Auta de 
Souza event in August.  We will 
be featuring homemade dishes of 
various styles.  The dishes are 
donated by workers in our group 
and all the proceeds of this lunch 
will be donated to the Auta de 
Souza event.  The price will be 
$10 for the adults and children 
over 10 y-o. If you would like to 
contribute food to this lunch, 
please contact our president, 
Chirles Barroso to ensure we can 
offer the best variety.  If you would 
like to contribute to this and any 
other of our activities, or to make 
any donations to our group, 
contact one of our group 
members. 

Hendrick Melo  

Our English Spot - by Hendrick Melo 
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 “Todas as civilizações da terra se desenvolveram, numa assombrosa sucessão de sombras e 
luz, para que um dia - o Dia do Senhor, de que falavam os antigos hebreus - a Civilização do 

Espírito se instale no Planeta martirizado pelas tropelias da insensatez humana.” 

O Espírito e o Tempo 
Escrito por José Herculano Pires 

Fotos da 1ª Jorespe (para mais fotos, visite www.CanfinhoDeLuz.net) 

Muito Obrigado a todos que estiveram conosco na 1ª Jorespe. Até a próxima em 2010. 



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 (de férias em Agosto)  
Sábados 
• 17h às 18h - Evangelização Infantil e Juvenil para crianças e jovens.  

Faixa etária: entre 2 e 15 anos (Estamos de férias em Julho e Agosto) 
• 19h às 20h30 - Estudo de O Livro dos Espíritos, Palestra Evangélica e Passes. 

• Ubirajara Frontin, o Bira, além 
de ter participado conosco na 1ª 
Jorespe, também fez uma palestra 
no Getuh (09/Jun), onde também 
fez muitos amigos. Esperamos 
revê-lo em 2010, 11, 12... 

• No dia 28 
de Junho a-
conteceu 
mais um Ar-
raiá do Getú. 
Muita ani-

mação, comidas, quadrilha e boas 
conversas deram o tom de mais 
uma divertida tarde que passa-
mos com os companheiros de 
Marlborough. 

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 

• Mais um Encontro 
Fraterno Auta de 
Souza se realizará no 
dia 22 de Agosto. 
Esse ano o tema será 
Espiritismo - Ciên-
cia, Filosofia e Reli-
gião. Vale lembrar 
que esse é um evento bilíngue, as-
sim, vocês podem divulgar para 
todos os seus amigos que enten-
dem a língua inglesa. 
As inscrições para o Auta de Souza 
já estão abertas e podem ser feitas 
e as atividades serão realizadas para 
todas as faixas etárias, permitindo 
assim que toda a família esteja pre-
sente no encontro. Participe e inscre-
va-se já! (www.getuh.org) 

• Também acontece nesse 
bimestre o 6º Encontro da 
Família Espírita (VI Family 
Spiritist Retreat) com o tema 
Forgiveness: the pathway 
for peace (Perdão: caminho 

para a paz). O evento 
acontecerá domingo, 12 
de Julho (caso chova, 
domingo, 19 de Julho) e 
se realizará em Trum-
bull, CT no mesmo Old 
Mine Park dos anos an-
teriores. Esse é um e-

vento trilíngue (espanhol, inglês e 
português) e, como o próprio título 
informa, é um evento para toda a 
família. Visite o site 
(www.familyspiritistretreat.org). 

“O Espiritismo é uma doutrina do futuro” - José Herculano Pires. No livro O Espírito e o Tempo 

Canto de Unificação 

 “Então teremos o Novo Céu e a Nova Terra da profecia milenar. Os que não se  
tornarem dignos da promessa continuarão a esperar e a amadurecer nas  

estufas dos mundos  inferirores, purgando os resíduos da animalidade.  
Essa é a lei inviolável da Antropologia Espírita. ” 

O Espírito e o Tempo 
Escrito por José Herculano Pires 

Aconteceu 
 


