
Uma característica da estação que vivemos nesta época do ano carrega 
consigo um dos fatos mais notáveis da natureza: a queda. 

Às vezes a seguinte expressão é utilizada “meu mundo caiu”. Será que as 
árvores se perguntam isso quando, todos os anos, as folhas delas caem? E 
quando os galhos caem por causa do peso da neve que as sobrecarrega?  

Quando o nosso chão parecer sumir, poderíamos olhar o porquê de as 
árvores perderem as folhas no Outono. Imaginemos que, se galhos já caem 
com o peso da neve, o quanto mais pesados eles não ficariam se ainda 
estivessem cheios de folhas...  Quando olhamos as coisas sob uma perspectiva 
mais ampla, normalmente encontramos motivos para sermos mais felizes. 

É isso que procuramos fazer aqui no nosso informativo. Nesta edição, duas 
lindas reflexões de dois colaboradores inéditos apresentam novas perspectivas 
sobre situações que podemos estar vivenciando neste exato momento. 

Temos ainda uma nova seção, intitulada Cantinho do Leitor, onde suas 
opiniões, sugestões e críticas serão publicadas. Nos escrevam e colaborem 
conosco para que possamos melhorar cada vez mais.  

Ah, e se o “seu mundo cair”, lembre-se que, como anjos que seremos, 
podemos usar a falta de chão para espraiarmos nossas asas e voarmos o vôo da 
Esperança e da Fé em Deus. Um colorido bimestre para todos. 
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13 de Setembro (Domingo) 
das 11h30 às 17h30 

(04 de Outubro, caso chova) 

Chegou mais uma vez a época 
do ano em que o Cantinho 

participa do Festival 
Internacional de Peabody.  

Essa já é a nossa 7ª 
participação ininterrupta e esse 

ano estaremos servindo o 
mesmo cardápio do ano 

passado: Churrasquinhos de 
Carne e Frango, Linguiça no 

espetinho além de Milho 
cozido e assado. Essa já é a 

26ª edição do festival que esse 
ano foi anunciado como o 

maior que já aconteceu. Como 
sempre, estaremos na barraca 

número 52 em frente ao Corpo 
de Bombeiros na Lowell St.  

Vemos vocês por lá! 

Acontecerá 

Cantinho 
da Informação de Luz 
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Editorial - Outono 

Livro do Bimestre - Renúncia 
Renúncia é uma 

história real, ocorrida 
no século de Luís 
XIV, que nos mostra 
através do exemplo 
de Alcíone, o que é 
ser um verdadeiro 
Cristão. Psciografado 
por Chico Xavier, 
Emmanuel nos 

mostra que 
Alcíone é um ser 
angélico, pleno, 
de muita 
dedicação, 
heroísmo e de 
martírio nos 
levando a grandes 
reflexões de 
otimismo e (Continua na página 2) 



“O homem não se preocupará com a 
vida futura senão quando vir nela um 

fim claro e positivamente definido, 
uma situação lógica, em 

correspondência com todas as suas 
aspirações, que resolva todas as 

dificuldades do presente e em que se 
lhe depare coisa alguma que a razão 

não possa admitir.”  
Allan Kardec  

 
A visão que temos do futuro 

é determinante para o modo 
como conduzimos nossas 
vidas. Cada uma das nossas 
atitudes mantêm-se com ou 
sem coerência na medida em 
que tornamos claro, para nós 
mesmos, qual o caminho que 
pretendemos trilhar, com que 
fim desejamos seguir. A 
afirmativa não é nova. Muitos 
já tiveram a oportunidade de 
relatá-la. 

Joel Arthur Barker - futurista 
de nosso tempo - em um de 
seus mais interessantes 
trabalhos1 destaca a 
importância da Visão do Futuro 
para as realizações do 

cotidiano e a considera mesmo 
como o fator fundamental que 
determina o sucesso e o 
fracasso de pessoas e de 
organizações. Em seu trabalho 
Barker analisa a obra de três 
estudiosos: The Image of the 
Future de Frederic Polak, The 
Future Focused Role-Image, 
de Benjamin D. Singer e Man’s 
Search for Meaning de Victor 
E. Frankl. Em cada um dos 
trabalhos Barker destaca o 
papel da visão que o homem 
faz do futuro sobre as atitudes 
das nações, das crianças e do 
homem em condições 
adversas. Podemos resumir o 
trabalho na seguinte frase do 
próprio Joel Barker: 

“De fato, ter uma visão 
positiva do futuro talvez seja o 
mais poderoso motivador que 
você e eu temos para 
mudança.”  

Ao final do trabalho, Barker 
relata uma estória bastante 

(Continua na página 3) 
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A Vida e a Morte perante o Futuro - por André Henrique (Brasília, DF) 

 “Não desejes, nem esperes regalias na escola de edificação, onde o próprio 
Mestre encontrou a bofetada e a cruz do martírio. Não escutes as falsas 

promessas nem atendas aos caprichos perniciosos que nascem do coração.” 

Alcíone no livro Renúncia 
Escrito por Emmanuel,  
psicografia de Chico Xavier. 

verdadeiros testemunhos da fé 
inabalável, do amor 
incondicional à Deus sem se 
desviar do verdadeiro caminho, 
Jesus Cristo.  

Este romance mexe 
intensamente com a nossa 
emoção pois "este é um livro 
de sentimento, para quem 
aprecia a experiência humana 
através do coração". 
Emmanuel nos leva ao riso, 

aos suspiros e ao choro. No 
final a única coisa que 
conseguimos pensar é na 
famosa frase; "que pena que 
acabou..." 

“Para as almas sinceras, 
que ainda solucem nos laços 
do desânimo e 
desalento, a história de 
Alcíone é um bálsamo 
reconfortador”. 

Boa leitura a todos. 
Chirles Barroso 

(Continuação da página 1) 
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curiosa a qual se baseia nos 
escritos de Loren Eiseley. Ele 
descreve que um homem muito 
sábio seguia pela beira da 
praia quando divisou a uma 
certa distância um vulto que 
lhe pareceu estar dançando. A 
idéia de alguém dançando na 
praia lhe pareceu interessante 
e ele buscou aproximar-se. 
Verificou tratar-se de um jovem 
com uma atitude peculiar. O 
que lhe parecia um bailado era 
na verdade um conjunto de 
movimentos que o rapaz fazia 

para abaixar-se, pegar 
estrelas-do-mar e atirá-las de 

volta ao oceano. O sujeito 
achou a atitude 

curiosa e 
inquiriu ao 
rapaz:  
- “O que 
fazes?” 
- “Jogo 
estrelas de 

volta ao 
mar..” - foi a 

resposta dele. 
- “Talvez devesse 

ter perguntado por 
quê o fazes...” - 

continuou o 
homem com 

um ar de 
deboche. 
- “É que o 
sol está a 
pino e a 
maré 

está 
baixando, 

se não as 
atirar elas morrerão 
ressecadas” - retrucou. 

- “Mas que ingenuidade! 
Você não vê que há 
quilômetros e quilômetros de 
praias e nelas há milhares e 
milhares de estrelas! Sua 
atitude não fará diferença.” 

O jovem abaixou-se, pegou 
uma estrela e cuidadosamente 
a atirou de volta ao mar, 
seguindo o seu peculiar 
procedimento. Em seguida 
voltou-se para o homem e 
disse: 

- “Para essa aí fez 
diferença...” - O homem ficou 
muito pensativo sobre o que 
ocorrera e naquela noite não 
conseguiu dormir pensando 
nas palavras do jovem. No dia 
seguinte levantou-se, vestiu 
suas roupas, foi até a praia e 
começou com o jovem a atirar 
estrelas no oceano. 

Barker conclui a estória 
com uma reflexão importante. 
O que o jovem tinha de 
diferente era a sua opção de 
NÃO ser mero observador do 
universo, mas AGIR nele, 
modificá-lo de alguma forma e 
afirma: “... uma visão sem ação 
é um sonho. Ação sem visão é 
passatempo. Mas se aliamos 
nossas visões a nossas ações 
faremos diferença no 
universo.” 

Particularmente fiquei 
surpreso com a estória. A frase 
final me tocou profundamente 
por retratar uma verdade por 
demais conhecida e tão pouco 
praticada. O que mais me 
impressionou porem foi a 
relação que involuntariamente 
fiz com o problema da vida e 
da morte. Perguntei-me sobre 

(Continuação da página 2) 
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A Vida e a Morte perante o Futuro - por André Henrique (continuação) 

 “Obedece ao Pai e toma Jesus por cireneu de tôdas as horas. A porta 
estreita, ainda e sempre, é o maravilhoso  

símbolo para a divina iluminação.” 

Alcíone no livro Renúncia 
Escrito por Emmanuel,  
psicografia de Chico Xavier. 

“A visão que temos do 
futuro é determinante 

para o modo como 
conduzimos nossas 

vidas.” 
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 “Não temas a prova de purificação que te conduzirá ao júbilo na senda eterna, 
O cálice do remédio deve ser estimado por sua virtude curativa, não pelo travo 

do conteúdo, que apenas produz a penosa sensação de alguns segundos.” 

Alcíone no livro Renúncia 
Escrito por Emmanuel,  
psicografia de Chico Xavier. 

Pessoas difíceis, nossos “personal trainers” - por João Lopes (Lowell, MA) 

Gurdjieff, psicólogo russo 
é um dos mais destacados 
especialistas em Psicologia 
Comportamental e fundou em 
Paris o Instituto Francês de 
Ansiedade e Stress. Nesta 
renomada Escola, os maiores 
psicólogos da Europa pagavam 
altas somas para ter o 
privilégio de compartilhar seus 
ensinamentos. 

Dentre as muitas brilhantes 
mentes que lá habitavam, 
destacava-se o professor 

Anton. Ele tinha o mérito e a 
proeza de ser detestado por 
todos, sem distinção, devido 
aos seus maus hábitos e 
mau humor incurável. 

Certo dia, os alunos 
rebelaram-se e pediram a sua 
saída. Gurdjieff, sabendo do 
ocorrido foi ao encontro de 
Anton que se encontrava em 
um obscuro gueto russo de má 
fama. Após insistentes ofertas 
para seu regresso, o relutante 
Anton somente aceitou sob a 
promessa de um salário 
absurdamente alto. 

Sabendo disso, os alunos 
requisitaram uma entrevista 
com o mestre para entender 
porque todos eles precisavam 
pagar para ter o privilégio de 
aprender enquanto Anton seria 
o único a receber para ter o 
privilégio de maltratá-los. 

Então o mestre redarguiu, 
se vocês não aprendem a 
tolerar Anton, como serão bons 
psicólogos para tolerar os 
vossos pacientes? Anton é o 
melhor mestre, melhor do que 
eu. Eu sou o exemplo e a 
teoria e ele é o teste para 

saber se vocês terão 
condições para ajudar os 
enfermos. 

E Anton continuou dando 
aulas de estupidez... 

 
Vemos assim que as 

pessoas difíceis são o nosso 
treinamento para lidarmos com 
a paciência e a bondade. É 
necessário esta mudança de 
ponto de vista para que 
possamos crescer. É muito 
fácil sermos pacientes com 
pessoas afáveis e gentis, mas 
somente na adversidade é que 
mostramos o que realmente 
somos. 

Quantos como Anton 
cruzam o nosso caminho e 
quantas vezes os 
afastamos? Deveríamos, na 
verdade, fazer o oposto, 
buscando a aproximação sem 
nos contaminarmos com o mau 
humor pois assim seremos 
mais úteis a eles e a nós 
mesmos. 

João Lopes é casado com Cláudia, 
pai da Namy e trabalhador da 

Fealma em Lowell, MA 

Cantinho do Leitor (leitor@CantinhoDeLuz.net) 
“Olá pessoal do Cantinho de Luz, 
 Gostaria de dizer que vocês estão 

de parabéns. 
O Centro é tudo de bom, o 

ambiente é maravilhoso, é tudo que 
um frequentador pode [ ]. As 
palestras são bem feitas, os trabalhos 
são feitos com dedicação e carinho e 
quando eu entro já dá pra sentir tudo 
isso. Admiro demais o trabalho, a 
responsabilidade, a perseverança e a 

dedicação de todos vocês. 
Quero dizer também que o Web 

Site está muito, muito, muito legal, eu 
sempre [navego] nele e me 
surpreendo [ ] com o conteúdo e o 
trabalho das pessoas que o fazem. 

Tenham a certeza que isso não é 
elogio gratuito, mas apenas o 
reconhecimento, de uma simples 
frequentadora, que adora esse 
Centro e todos que fazem dele um 

Cantinho de Luz. 
Parabéns pelo 

exemplo. 
Um grande beijo a 

todos.” 
Mensagem recebida por e-mail, 

de autoria conhecida, mas foi-nos 
solicitado o anonimato.  

Anônima, esperamos poder continuar 
sempre melhorando e perserantes na 

causa do Belo e do Bom. Agradecemos 
pelas palavras de carinho e amor. 
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 “Os que se amam fundem as almas no entendimento recíproco.  
Deus perdoa, concedendo-nos a oportunidade da redenção,  

e nós nos compreendemos uns aos outros.” 

Alcíone no livro Renúncia 
Escrito por Emmanuel,  
psicografia de Chico Xavier. 

qual era a minha visão. O que 
afinal eu esperava do futuro? A 
morte?! 

Mas a questão era bem 
diferente. Eu sabia que a morte 
não era o fim. Tinha 
consciência das minúcias que 
o Espiritismo havia 
descortinado a respeito da vida 
futura. Li as narrações de 
André Luiz e os 
esclarecimentos de Manoel 
Philomeno de Miranda através 
de Chico Xavier e Divaldo 
Franco, respectivamente. 
Esses Espíritos me falavam da 
imortalidade da alma com tanta 
clareza como um guia turístico 
a me antecipar a viagem que 
em breve eu faria. Essa era a 
minha visão do futuro. Está é a 
minha visão do futuro! Então 
me lembrei de Barker: “... uma 
visão sem ação é um sonho...”. 
Intimamente me perguntei 
sobre as minhas ações. E 
constatei que de fato o 

Espiritismo havia modificado a 
minha posição com relação à 
vida. Neste momento percebi a 
extensão das palavras de 
Kardec quando afirmou na 
conclusão de O 
Livro dos 
Espíritos2: 

“Falsíssima 
idéia formaria do 
Espiritismo 
quem julgasse 
que a sua força 
lhe vem da 
prática das 
manifestações 
materiais e que, 
portanto, 
obstando-se a 
tais manifestações materiais, 
se lhe terá minado a base. Sua 
força está na sua filosofia, no 
apelo que dirige à razão e ao 
bom-senso.” - grifos nossos. 

Percebi que a visão do 
futuro que o Espiritismo nos 
permite, faz-nos ver a vida por 
além-da-morte e uma tal visão 

nos modifica positivamente o 
comportamento e as atitudes, 
conforme falava Joel Barker. 
Foi quando analisando Obras 
Póstumas, no capítulo sobre A 

VIDA FUTURA, 
deparei-me com 
uma passagem 
cujo teor 
sintetizaria a obra 
de Barker se ela 
tivesse sido 
produzida antes. 
Vi o quão 
perspicaz era a 
mente de Kardec. 
O quanto ele pode 
antecipar-se ao 
nosso tempo e 

descrever de maneira tão 
segura uma realidade que hoje 
vem transformando a conduta 
de homens e organizações; a 
maestria com que ele toca no 
problema da visão do futuro: 

“O homem não se 
preocupará com a vida futura 

(Continuação da página 3) 
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A Vida e a Morte perante o Futuro - por André Henrique (continuação) 

“...a visão do futuro que 
o Espiritismo nos 

permite, faz-nos ver a 
vida por além-da-morte e 

uma tal visão nos 
modifica positivamente o 

comportamento e as 
attitudes...” 

Tirinha Iluminada - por Clésio Tapety 
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 “Jesus abençoará nossas esperanças - exclamou afetuosa. -  
Nós que saímos juntos do mesmo sopro de vida,  

chegaremos juntos aos braços amoráveis do Eterno.” 

Alcíone no livro Renúncia 
Escrito por Emmanuel,  
psicografia de Chico Xavier.  

senão quando vir nela um fim 
claro e positivamente definido, 
uma situação lógica, em 
correspondência com todas as 
suas aspirações, que resolva 
todas as dificuldades do 
presente e em que se lhe 
depare coisa alguma que a 
razão não possa admitir. Se 
ele se preocupa com o dia 
seguinte, é porque a vida do 
dia seguinte se liga 
intimamente à vida do dia 
anterior; uma e outra são 
solidárias; ele sabe que do que 
fizer hoje depende a sua 
posição amanhã e do que fizer 
amanhã dependerá a sua 
posição no dia imediato e 
assim por diante. 

“Tal tem de ser para ele a 
vida futura, quando esta não se 

mais achar perdida nas 
nebulosidades das abstrações 
e for uma atualidade palpável 
complemento necessário da 
vida presente, uma das fases 
da vida geral, como os dias 
são fases da vida corporal. 
Quando vir o presente reagir 
sobre o futuro, pela força das 
coisas, e, sobretudo, quando 
compreender a reação do 
futuro sobre o presente; 
quando, em suma, verificar que 
o passado, o presente e o 
futuro se encadeiam por 
inflexível necessidade, como o 
ontem, o hoje e o amanhã na 
vida atual, oh! então suas 
idéias mudarão 
completamente, porque ele 
verá na vida futura não só um 
fim, como também um meio; 
não um defeito distante, mas 
atual. Então, igualmente, essa 
crença exercerá sem dúvida, e 
por conseqüência toda natural, 
ação preponderante sobre o 
estado social e sobre a 
moralização da Humanidade. 

“Tal o ponto de vista donde 
o Espiritismo nos faz 
considerar a vida futura”3. - 
grifos originais. 

É uma visão profundamente 
abrangente!... Kardec 
determina a maneira pela qual 
a visão sobre a morte e sobre 
o além dela influencia a 
conduta humana e a ordem 
social. Analisando a vida 
perante a morte restitui ao 
homem uma dignidade singular 
que lhe deve nortear o 

procedimento de modo a fazê-
lo reunir visão e ação na 
construção de um mundo 
melhor para ele e para o seu 
próximo. A perspectiva do 
futuro demonstrada pela 
Doutrina Espírita coloca o 
homem numa posição 
privilegiada no tocante ao 
futuro pois lhe demonstra de 
maneira muito clara o caminho 
a seguir. 

Modificado o homem ele se 
esforçará para modificar a sua 
sociedade que por sua vez 
modificará outros homens na 
dialética do crescimento. Por 
esse motivo, ao iniciar a parte 
V da conclusão de O Livro dos 
Espíritos Kardec estabelece de 
forma magistral: 

“Por meio do Espiritismo, a 
Humanidade tem que entrar 
numa nova fase, a do 
progresso moral que lhe é 
conseqüência inevitável.”4 

É a posição da vida perante 
a morte. Viver e morrer na 
carne são fases de uma Vida 
Maior da qual todos nós 
fazemos parte. Essa a nossa 
visão. Este o nosso 
procedimento: encontrar nossa 
estrela e fazer diferença para 
ela!  

André Henrique é casado com 
Karla, pai de Lucas,Hannah e 

Gabriel e trabalhador da 
Federação Espírita Brasileira. 

 
1. Trata-se de um vídeo dedicado a treinamento 

empresarial distribuído no Brasil por SIAMAR. The 
Power of Vision. Da série Discovery Future Series. 
SIAMAR Vídeo. Copyright Joel Barker. 1990. 

2. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Conclusão. Parte 
VI. Pág.484. FEB. 61ª ed. Rio de Janeiro. 1984. 

3. KARDEC, Allan. Obras Póstumas. A Vida Futura. Págs. 
212-213. FEB. 22ª ed. Rio de Janeiro. 1987. 

4. KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos. Conclusão. Parte 
V. Pág. 482. FEB. 61ª ed. Rio de Janeiro. 1984. 

(Continuação da página 5) 

A Vida e a Morte perante o Futuro - por André Henrique (continuação) 
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Our English Spot - by Hendrick Melo 
Monthly Activities 

As you may already know, our 
meetings in English are now 
happening once a month.  As 
usual, the meeting is scheduled 
for the 2nd Monday of the month.  
The themes we will explore next 
are two of the key cornerstones of 
Spiritism.  In the September 14th 
meeting, Mackenzie Melo will 
enlighten us on the essentiality of 
God in our lives with the topic 
“God, the divine foundation of our 
lives.”  On October 12th, our friend 
Fátima de Sousa, from Lowell’s 
FE-ALMA will be debunking the 
myths about communication with 
spirits in her presentation 
“Mediumship: illusion or reality?” 
So don’t forget.  Every second 
Monday of the month 7pm, come 
to our Little Spot of Light for our 
enlightening meetings in English. 

Upcoming Events 

FESTIVAL – The 26th Annual 
International Festival of Peabody 
will be held on September 13th.  
Our Little Spot of Light will have a 
booth representing the great 
Brazilian culinary arts.  Our 
featured will be the 
“Churrasquinho.”   These delicious 
steak tips on a skewer are 

marinated in Brazilian-style 
seasonings are always a big 
success at the festival.  We will 
also have a white-meat chicken 
and a Brazilian sausage version of 
the “churrasquinho.” 

This is a very significant event 
for our group.  All of the proceeds 
from the sale of the food and 
drinks at the event are to maintain 
our Little Spot of Light.  The 
proceeds from this event in the 
past years have accounted for 
about 25% of our annual budget. 
We encourage you to invite all 
your friends to come and enjoy an 
afternoon of great international 
music, flavors, and people. 
The event will be at Peabody 
Square, corner of Lowell St. and 
Central St.  The festival starts at 
11:30 am on Sunday, September 
13th.  Rain date is set for October 
4th.  You will find us close to the 
firehouse on booth 52.  See you 
there! 

What Happened 
AUTA DE SOUZA – 

Another installment of the Auta 
de Souza Fraternal Meeting 
happened in Marlborough on 
August 22nd.  This annual 
event is growing larger each 
year.  The main tracks of the 
Auta de Souza meeting were held 
entirely in English.  All 
presentations from the event will 
soon be available in DVD.  Some 
sample themes in English include 
“At The Right Moment – Scientific 
and Religious Context for the 

Spiritis’ Book” with Daniel Assisi 
and “Art, Spirituality and Health” 
with Dr. Vanessa Anseloni.   We 
encourage you to contact GETUH, 
the spiritist group of Marlborough, 
to get your hands on the dvds of 
these and other talks from the 
event.  Marcio Queiroz, President 
of Getuh, can be contacted at 
marcioequeiroz@gmail.com.  

VANESSA ANSELONI – Dr. 
Vanessa Anseloni came to 
Massachusetts for the Auta de 
Souza meeting and extended her 
stay to grace us with her first visit 
to our “Little Spot of Light.”  She 
spoke (in English) at FE-ALMA in 
Lowell on August 23rd about the 
story of Paul and Stephen.  The 
book of same title is the best-
selling spiritist novel from 
Emmanuel, psychographed by 
Chico Xavier. 

On Monday, August 24th, she 
came to talk to us about the 
“Spiritual Stimulus Package.”  Her 
take on the current economic and 
personal crisis we are all going 
through.  An English version of 
this presentation was given at the 
Auta de Souza meeting and will 
also be available on DVD. 

Dr. Anseloni is a PhD, 
Neuroscientist, Research 
Assistant Professor at 
the University of 
Maryland, Baltimore, was 
our special invitee on.  
She is also the president 
of the Spiritist Society of 

Baltimore.  She has just recently 
completed a series of 20 videos 
on the book “Paul and Stephen.”  
You can follow these and other 
works of Dr. Anseloni at http://
www.youtube.com/user/
ssbaltimore  

Hendrick Melo  

 “Exterior triumphs are only superficial and may be deceitful. Spiritual 
victory belongs to the heroic soul that was able to reunite with the heav-
ens, passing through all storms of the world, working to improve itself.” 

Alcíone in Renúncia (Renouncement) 
Written by Emmanuel,  
psychographed by Chico Xavier. 



Grupo EspíritaGrupo Espírita  
Cantinho de LuzCantinho de Luz  Segundas‐feiras  

• 19h às 20h30 - Palestra Evangélica e Passes 
Importante - Toda 2ª Segunda-feira temos palestras em inglês no Cantinho. Compa-
reça 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. 

• Vanessa Anseloni esteve conosco 
no Cantinho, mas também fez 
uma palestra em inglês na Feal-
ma além de participações memo-
ráveis no Encontro Fraterno Auta 
de Souza. 

• O Auta 
de Souza, 
mais uma  
vez, foi 
capaz de 
marcar 
todas as 

pessoas que estiveram por lá. A 
novidade deste ano é que todo o 
cerimonial foi realizado em in-
glês. Já aguardamos o próximo. 

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 

• No mês de 
Outubro o 
palestrante 
Miguel de 
Jesus Sardano 
(foto), orador, 
articulista e 
escritor espíri-
ta visitará diversas casas aqui no NE 
dos EUA. Na AKSSMA ele estará 
no Sábado, dia 3. Na Fealma, no 
Domingo dia 4. Nos visitará na reu-
nião pública da segunda-feira, dia 5 
e no GETUH ele falará na terça-
feira, dia 06. Prestigie as casas espí-
ritas de nossa região! 

• O Cantinho de Luz recomeça agora 
em setembro as turmas de Estudo 
Sistematizado da Doutrina Espírita 

às Quartas-feiras a partir das 19h e a 
Evangelização Infanto-juvenil nos 
Sábados a partir das 17h. 

A partir desse se-
mestre, o Canti-
nho estará adotan-
do um nova meto-
dologia para o 
Estudo, começan-
do a utilizar as 
apostilas da FEB e 
tornando os estu-
dos mais dinâmi-

cos. Nesta primera etapa, estamos 
implantando o Curso Básico de Es-
piritismo, tomando por base o livro 
Doutrina Espírita para Principiantes, 
editado pelo CEI. Venha participar 
conosco! 

“Foge das fantasias envenenadas que trabalham contra as santificantes aspirações do espírito.” - Alcíone no livro Renúncia, por Emmanuel/Chico Xavier 

Canto de Unificação 

 “O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a 
dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de  

padecer por cooperar sinceramente na edificação do Reino do Cristo.” 

Antênio no livro Renúncia 
Escrito por Emmanuel,  
psicografia de Chico Xavier. 

Aconteceu 

 


