
Novembro, na cultura em que 

estamos inseridos, é o 

mês que celebra o 

agradecimento. 

Contendo um dos 

feriados mais 

importantes nos 

Estados Unidos, o Dia 

de Ação de Graças - o 

famoso Thanksgiving, é 

celebrado sempre na 

quarta Quinta-feira do 

mês. Este ano o feriado 

cairá na Quinta dia 

26. E quem lembra 

o que significa 

este dia? O 

próprio 

nome 

nos dá uma dica pois 

é uma data para 

lembrarmos de 

agradecer a Deus pela 

oportunidade da vida. 

Assim, aproveitando a época 

do ano nós também queremos 

agradecer. Em vários idiomas:  

Obrigado, a todos os amigos pela 

presença constante. Thanks, aos 

que vieram nas palestras em 

inglês. Gracias pelas gracinhas dos 

engraçados e Merci para os que 

fazem biquinho.  Grazie para os que 

falam com as mãos e Danke para 

os que falam alto e grosso. 

E Arigato para os 

disciplinados. E a Deus 

agradecemos sem 

palavras pois a língua 

que ele mais entende 

e admira são as 

nossas ações pelo 

amor e pelo bem de 

todas as suas criaturas. 

Que esse final de ano, seja 

no Thanksgiving, seja no Natal, 

possamos verdadeiramente deixar o 

amor ser plantando, florescer e 

frutificar em nossos corações 

para que nos anos vindouros a 

nossa conduta diária seja o nosso 

verdadeiro agradecimento! 
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Jacob Melo no 
Cantinho 

Como nos últimos 

anos, teremos o 

companheiro Jacob 

mais uma vez a abrilhantar 

nossa programação com suas 

palestras e seminários. Este 

ano ele fará palestras nos 

sábados dias 28 de Novembro 

e 05 de Dezembro. Os temas 

serão A Arte de se Manter 

Saudável e Fatalidade, 

Determinismo e Livre-

arbítrio. Maiores detalhes: 

www.CantinhoDeLuz.net 

26 de Dezembro (Sábado) 
Após a palestra noturna 

O fim do ano já se aproxima 

como um trem-bala e com ele 

a nossa confraternização de  

Natal e Ano-novo também. 

Guarde o dia na sua agenda, 

pois teremos um 

delicioso jantar logo após 

a palestra intitulada O 

Pequenino. Compareça! 

Acontecerá 

Cantinho 
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Editorial - Agradecimentos 

Livro do Bimestre - Lições para Toda a Vida 

Seguindo a 
trilha já 
iniciada por 
ele mesmo 
em alguns 
de seus 
livros 
anteriores, 
Jacob 

Melo lança mais um 

opúsculo cheio de 
apetitosas histórias - 
ou lições como ele as 
chama neste novo 
trabalho.   

Em Lições para 
Toda a Vida o autor 
consegue, mais uma 
vez, reunir 100 
reflexões em forma 

de pequenos contos 
e crônicas que nos 
transportam para 
aquele estado em 
que não apenas 
lemos um livro como 
se fosse algo que 
serve apenas de 
entretenimento, mas 

(Continua na página 2) 



er ou não ser espírita?  

Eis a questão. 

Ser espírita é ser Cristão. 

Fora da caridade, já se 

sabe, não há salvação. 

Precisa-se aprender a 

amar e também se instruir. 

É sair de si e se doar;  

É ser piedoso, colocando-

se no lugar do outro; 

É errar, reconhecendo o 

erro e tentando vencer as 

más tendências; 

É, enfim, ter sempre Jesus 

como modelo e guia. 

Será que sou? 

Eis a questão! 

Chirles Barroso é mãe de 
Kathleen e Amanda e é a atual 

presidente do Cantinho. 
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Eu Sou Espírita!? - por Chirles Barroso 

 “Nicholas Poussin indica: „O que deve ser feite merece ser bem feito‟.  

E isso tem muito a ver com moral, ética, princípios nobres e coerência.” 

Jacob Melo 
no livro  
Lições para Toda a Vida. 

com a distinta característica de   
nos imaginarmos em alguma 
das situações vividas nas 
vívidas descrições que ele dá, 
seja de pessoas, lugares, 
ambientes e situações. 

Além de servir para “o 
Evangelho no Lar, seus 
[nossos] comentários em 
palestras, seus [nossos] 
diálogos... [com os] que pedem 
conselhos”, acrescentaríamos 

que verdadeiramente o livro vai 
além dessas considerações.  

Se tomarmos cada história 
como uma pílula diária de 
reflexão e prática, veremos 
que, homeopaticamente, 
estaremos fortalecendo a 
nossa vida para enfrentarmos 
as situações mais difíceis e 
complicadas com amor, leveza, 
coragem e fé, nos 
transformando em pessoas 
cada vez mais felizes. 

Que as lições que este 
livro nos traz 

possam ficar 
conosco, 
realmente, para 
toda a vida. 

Ah, e com a permissão do 
autor, transcrevemos uma de 
suas histórias inéditas 
constante do livro novo nessa 
edição do nosso Informativo. 
Procure-a, leia-a e comprove. 

Boas reflexões a todos. 

(Continuação da página 1) 
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Para os que desejam 
desenvolver a psicografia, 
aconselhamos a começar 
escrevendo pequenos bilhetes 
de incentivo a familiares, 
amigos, colegas de trabalho, 
aproveitando a motivação de 
um aniversário de uma data 
festiva, de um exame bem 
sucedido, recuperação de 
saúde, etc. Depois passe a 
escrever cartas mais longas 
para doentes crônicos, 
pessoas que vivem sozinhas, 
presidiários e outras 
circunstâncias. Pouco a pouco 
os bons espíritos estarão 
intuindo-o cada vez que for 
escrever. Talvez você não 
publique grandes livros e nem 
mesmo pequenas mensagens 
avulsas, mas será muito útil. 

Se a mediunidade a ser 
desenvolvida for a da fala ou 

psicofônica, 
comece 
falando 
coisas 
bonitas. 
Não fale 
palavrões, 
não 
pragueje, 
não ironize. 
Tenha 
sempre 
palavras de 
harmonia, 
de paz, de 

esclarecimento. Conforte os 
sofredores, oriente os 
desorientados e, a breve 
tempo, os bons espíritos 
estarão ao seu lado sempre 

que precisar falar. Talvez você 
não faça grandes oratórias, 
mas será abençoado por 
todos. 

Se a aspiração é a vidência, 
preste atenção nos belíssimos 
painéis da natureza. Valorize o 
sorriso de uma criança e o 
andar trêmulo de uma 
velhinha. Veja a beleza da vida 
e valorize-a. Olhe o céu, as 
estrelas, a luz argêntea da Lua, 
o ouro do sol... 

Se a mediunidade desejada 
for a receitista, leve uma 
pessoa carente ao médico, 
pegue a receita assinada por 
um profissional e compre os 
remédios para o necessitado. 
É um bom começo. Outros 
modos aparecerão em breve. 

Porém se você deseja impor as 
mãos e curar, antes disso 
ajude alguém. Dê banhos num 
enfermo, faça-lhe a barba, 
converse com ele. Faça-lhe 
companhia, leia para o 
paciente, cante uma música, 
toque um instrumento, faça 
uma prece... 

Se você sonha desenvolver 
a mediunidade de efeitos 
físicos, materializar espíritos, 

lembre-se que a melhor, mais 
bela e útil materialização de 
um espírito é através de seu 
renascimento na Terra. Seja 
pai ou mãe responsável. Ame 
seus filhos e os filhos de 
ninguém, especialmente os 
filhos do calvário. Eduque-os, 
ilumine-os com seu amor. 

Se você quer ser um bom 
doutrinador ou dirigente de 
sessão, aprenda a falar do 
amor de Deus, do perdão, da 
bondade. Seja otimista e fale 
com otimismo. Não faça 
cobranças morais. Não se 
deixe envolver pelo desânimo. 
Intensifique a fé. Valorize a 
vida. Ame com amor. 

Experimente! Talvez você 
não venha a ter nenhuma 
notoriedade, nem seu nome 
escrito em letras de forma nos 
jornais, mas sentirá uma 
satisfação íntima insubstituível. 

Amílcar del Chiaro Filho (1935-
2006) foi renomado articulista e 

radialista espírita. Escreveu, dentre 
outros livros, Chão de Estrelas. 
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Desenvolvendo a Mediunidade - Amílcar Del Chiaro Filho 

 
“„Nossa casa é como a fazemos‟, por isso mesmo, além de ambientes limpos e 

arrumados é fundamental que o clima espiritual também esteja saneado e feliz.” 

Jacob Melo 
no livro  
Lições para Toda a Vida. 

“Seja pai ou mãe 

responsável. Ame seus 

filhos e os filhos de 

ninguém, especialmente 

os filhos do calvário.” 
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 “„Nunca se pisa num rio duas vezes‟ assim como nunca se é o mesmo  

depois de se ler um livro, assistir um filme,  

escrever um conto, conversar com pessoas sábias...” 

Jacob Melo 
no livro  
Lições para Toda a Vida. 

Invisível - por Jacob Melo (Natal, RN, Brasil) 
Homem bom, 

honesto, cumpria 
mais do que as 

obrigações e sempre 
tinha um sorriso no 

rosto. Todos gostavam 
dele, todos queriam seu 
sorriso, todos o buscavam 
quando estavam tristes, 

mas ninguém se lembrava de 
lhe perguntar se tinha 
necessidades, se gostaria de ir 
a uma festa, se sofria dores de 
amores. 

Como qualquer ser 
humano comum, ele 

sofria, sentia 
saudade, chorava, 

adoecia raramente, 
mas adoecia e 
gostava de ser 

feliz. 
E aí estava a 

diferença: ele gostava 
de ser feliz. 

Quando dele se 
esqueciam, ele se lembrava 

de quem estava sozinho. 
Caso adoecesse 

aproveitava para ler e meditar. 
Sentindo saudade 

procurava quem trazia 

tristeza ou lágrimas no olhar. 
Caso chorasse dava às 

lágrimas o sentido da gratidão 
pela lição. 

E todos os dias e todas as 
noites ele orava. Louvava a 
Deus pela vida, agradecia por 
tudo e pedia tudo de bom para 
todos e força, coragem, fé e 
resistência para si. 

Quando desencarnou 
descobriram que viveram com 
um anjo, mas quase sempre os 
anjos são invisíveis. 

“Conhece-se a árvore pelos 
seus frutos”, lembrando que os 

frutos só vêm depois da 
floração. 

 
Jacob Melo é pai de Sophia e 

Giórgio e mais nove outros filhos.  
É trabalhador do LEAN -  

Lar Espírita Alvorada Nova - em 
Parnamirim, RN, Brasil. 

Cantinho do Leitor (leitor@CantinhoDeLuz.net) 
Como não recebemos nenhum 

email neste bimestre, publicamos 
alguns comentários que recebemos 
ao longo dos quase três anos de 
existência do nosso Informativo. 

Adorei o informativo. Muito agradável 

de ler. Só tenho que parabenizar. Então, 

parabéns. 

Enviada por Maxymme Melo no lançamento 
do Informativo em Março de 2007 

Muito bom o informativo. Ficou ótimo. 

Mensagem enviada por Ana Islaia 
quando do lançamento do Informativo 

em Março de 2007 

 

Obrigado pelo incentivo e boa sorte nos 

trabalhos. Que Jesus abençoe cada vez 

mais o trabalho de vocês.  

Mensagem enviada por Clésio Tapety 
ao responder nossa solicitação para 
publicação das tirinhas da Turma do 

Dequinho em Março de 2008 

Agradecemos ao imenso carinho com 
que vocês têm nos 
acompanhado e 
esperamos poder 
receber mais 
comentários, dicas e 
sugestões para que 
possamos cada vez 
mais melhorarmos 
esse informativo que 
é de todos. 

Muita Luz! 
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 “Quando se diz que „a fome é o melhor tempero do mundo‟  

pronuncia-se uma grande verdade material,  

mas a fome real só é saciada quando a alma está satisfeita.” 

Jacob Melo 
no livro  
Lições para Toda a Vida. 

uando é que algo 
é realmente de 
graça? O que é 
que significa ser 
de graça? 

Tem uma idéia espalhada pela 
sabedoria popular que nos 
lembra que nada que 
recebemos de graça damos 
valor. E sabe que, mesmo que 
isso não seja uma verdade 
absoluta, ou seja, que nem 
todos ajam da mesma maneira, 
muitos de nós realmente não 
damos o devido valor àquilo 
que é gratuito. 

Quer ver só:  

Quantas vezes em nossas 
vidas já agradecemos pelo ar 
que respiramos? 

Quantas vezes já paramos 
para agradecer aos nossos 
pais pelo nosso nascimento? 

Quantas vezes já paramos 

para pensar na importância do 
Sol, por sua luz, pela sua 
presença no céu, pela energia 
que ele nos emite? 

Quantas vezes já oramos em 
adoração pelo coração que 
recebemos e que, diferente de 
nós, nunca descansa? 

Quantas vezes emitimos 
pensamentos bons aos 
palestrantes espíritas que 
ouvimos e que nos trazem 
tantas luzes? 

Quantas vezes já abraçamos 
um amigo em agradecimento 
pelas inúmeras horas que eles 
tiveram que nos suportar 
quando nem nós mesmos 
estamos nos suportando mais? 

Fico me perguntando o quanto 
estaríamos devendo se cada 
uma das coisas que 
recebemos de graça durante 
toda a nossa vida fossem de 
repente nos cobrar... 

Qual será o dia em que 
aprenderemos que cada um de 
nós é um Ser de Graça criado 
pela infinita bondade Divina? 

Todos podemos dizer: “tenho a 
graça de ser imortal”. Como 
consequência podemos nos 
perguntar: “quando vou 
agradecer por isso”? 

Seja pela Graça de Ser, seja 
por sermos Seres de Graça, 
agradeçamos sempre, pois de 
todas as dores a que mais dói 
é a indiferença, normalmente 
gerada pela falta de gratidão. 

Mackenzie Melo é pai de Kathleen e 

Amanda e trabalhador do Cantinho. 

Ser de Graça - por Mackenzie Melo 

Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo 
Horizontal 

1. Romance que continua a história começada no 

livro Há 2000 Anos. 

4. O romance que Chico Xavier psicografou que 

ele mais gostava. 

5. 1º livro psicografado por Chico Xavier 

7. Quinto Varro e Taciano são os personagens 

principais deste romance histórico. 

8. Romance que conta a história de Públio 

Lêntulus, Senador Romano. 

9. Primeiro livro da coleção Fonte Viva. 

 

Vertical 

2. Último livro publicado por Chico. 

3. Romance onde o personagem principal é  

Alcíone. 

6. Primeiro livro escrito por André Luiz. 
Se não conseguir finalizar a cruzadinha, veja as respostas na última página. 



Cantinho da Informação de Luz Página 6 

 “„Quem ama o feio, bonito lhe parece‟, pois o amor não ama apenas o 

belo e o perfeito, mas aperfeiçoa tudo aquilo que ama.” 

Jacob Melo 
no livro  
Lições para Toda a Vida.  

Nesta nova seção do Informativo, 

teremos sempre um texto tirado da 

Codificação, da Revista Espírita, de 

Obras Póstumas ou de algum outro 

livro onde Allan Kardec tenha 

deixado sua marca. Nesta edição: 

Ação de graças 
por um favor obtido 

Não se devem considerar como 
sucessos ditosos apenas o que 
seja de grande importância. 
Muitas vezes, coisas 
aparentemente insignificantes são 
as que mais influem em nosso 
destino. O homem facilmente 
esquece o bem, para, de 
preferência, lembrar-se do que o 
aflige. Se registrássemos, dia a 
dia, os benefícios de que somos 
objeto, sem os havermos pedido, 
ficaríamos, com frequência, 
espantados de termos recebido 
tantos e tantos que se nos 
varreram da memória, e nos 

sentiríamos humilhados com a 
nossa ingratidão. 

Todas as noites, ao elevarmos a 
Deus a nossa alma, devemos 
recordar em nosso íntimo os 
favores que Ele nos fez durante o 
dia e agradecer-lhos. Sobretudo 
no momento mesmo em que 
experimentamos o 
efeito da sua 
bondade e da sua 
proteção, é que nos 
cumpre, por um 
movimento 
espontâneo, 
testemunhar-lhe a nossa gratidão. 
Basta, para isso, que lhe dirijamos 
um pensamento, atribuindo-lhe o 
benefício, sem que se faça mister 

interrompamos o nosso trabalho. 

Não consistem os benefícios de 
Deus unicamente em coisas 
materiais. Devemos também 
agradecer-lhe as boas idéias, as  
felizes inspirações que 
recebemos. Ao passo que o 
egoísta atribui tudo isso aos seus 
méritos pessoais e o incrédulo ao 
acaso, aquele que tem fé rende 
graças a Deus e aos bons 
Espíritos. São desnecessárias, 
para esse efeito, longas frases. 
"Obrigado, meu Deus, pelo bom 
pensamento que me foi 
inspirado”, diz mais do que multas 
palavras. O impulso espontâneo, 

que nos faz atribuir a 
Deus o que de bom 
nos sucede, dá 
testemunho de um ato 
de reconhecimento e 
de humildade, que nos 
granjeia a simpatia 

dos bons Espíritos.  

Allan Kardec (O Evangelho Segundo 
o Espiritismo, Cap. 28, item 28) 

Cantinho da Codificação 

Tirinha Iluminada - por Clesio Tapety 

“O homem facilmente 

esquece o bem, para, 

de preferência, lembrar-

se do que o aflige” 
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Our English Spot 

Giving 

thanks 
The month of 
November 
and the 
season of 

Thanksgiving bring us an official 
invitation to look at ourselves and 
those around us and reflect about 
everything for which we should be 
thankful.  It invites us to remember 
all of the blessings, all of the trials, 
and all of the new lessons we 
have learned in this year so far.  It 
gives us an opportunity to give 
thanks to those around us who 
have helped us improve 
ourselves.  It even reminds others 
to thank us for the difference we 
have made in their lives.  But it 
also gives us the opportunity to 
thank God for giving us one more 
month in the year, the gift of time.  
A gift that will allow us to make 
sure we accomplish the goals we 
set for ourselves in the beginning 
of the year. 

We are very thankful for you, our 
readers, and all of the friends who 
have participated in our activities 
throughout another great year.  
We hope the next two months are 
jam-packed full of opportunities for 
each of us to work towards our 
inner enlightenment and towards 
the betterment of those around us. 

Happy Thanksgiving and Merry 
Christmas to all of us!  

What’s Happening 
MONTHLY ENGLISH-
LANGUAGE MEETINGS – As 
usual, every second Monday of 
every month, we have our English

-Language services.  
Determinism, Fatality, 
and Free-will is the theme 
of our English-language 
Monday this November 
09th and it will be 
presented by Nahur Fonseca, 
PhD.  Nahur is an avid Spiritist 
worker from our sister group in 
Somerville, MA, the Allan Kardec 
Spiritist Society of Massachusetts. 
He was a featured speaker at the 
3rd annual Spiritist Symposium 
last April.  The December meeting 
will be on December 14th.  The 
theme will be presented by 
Thomas Braga, M.Sc., from 
FEALMA, in Lowell.  Thomas will 
enlighten us on the true spirit of 
Christmas, exploring what the 
birth of Jesus Christ truly means 
to us on the inside.  The tile of the 
presentation will be Christmas is 
coming.  Will it arrive in our 
hearts? We hope to see you 
here, the second Monday of every 
month, at our “Little Spot of Light.”  

SPECIAL GUEST SPEAKER – 
For 3 weeks in November and the 
first week of December, Jacob 
Melo will be touring over 10 
different Spiritist centers in the 
US.  He starts his trip with 
meetings in Dallas on November 
7th, and makes his final 
presentation here in Peabody at 
our Little Spot of Light on 
December 5th.  Jacob Melo is a 
well-renowned writer and teacher 
in the field of healing passes.  
During his visit to the US, he will  
offer courses in healing passes as 
well as talking about various 
different themes around the 
Spiritist science and philosophy.   
e-SPIRITISM.ORG – A brand new 
web-site dedicated to the study 
and dissemination of Spiritism in 

the English language was 
launched last month.  
According to the web-site, 
“e-Spiritism is an online tool 
to promote the study and 
practice of Spiritism, while 

contributing to the preparation of 
Spiritist practitioners. Here you will 
find educational materials to cover 
a diversity of courses, from basic 
Spiritist teachings to advanced 
courses, book clubs, preparation 
for Spiritist educators for Children 
and Youth, etc.” This is a great 
tool for those who have been 
looking for well-structured, 
academic-style, courses on 
Spiritism.  The first course, 
Spiritism 101, is already available 
and a new course on “The Spiritist 
Science” will be made available 
this month.  We highly encourage 
you to visit http://e-spiritism.org/ 
and enroll! 

END-OF-THE-YEAR 
CELEBRATIONS – Our “Little 
Spot of Light” will be having a big 
get-together on Saturday, 
December 26th.  We invite all of 
our members, visitors, friends, 
and friends of friends to join us for 
a dinner to commemorate 
Christmas, our accomplishments 
in 2009, and the promising year 
ahead.  As we get closer to the 
end of the year, the dinner menu 
will be posted in our bulletin 
board.  We wish you a Merry 
Christmas and we hope to see 
you there.  Remember to bring 
your friends.  

Hendrick Melo is Pietro’s  
Father and an avid worker  
at our Little Spot of Light. 

 “„He who loves the ugly, to him gorgeous it seems‟ because love  

does not love only the beautiful and perfect; 

rather, love perfects everything that it loves.” 

Jacob Melo 
in the book (only in Portuguese) 
Lessons for the Entire Life. 



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. 

Compareça com a família 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 

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 nosso Almoço Fraterno no dia 

1º de Novembro foi um sucesso. 

Tivemos comidas deliciosas e 

amigos de vários centros da 

nossa região. Esperamos poder 

realizar muitos outros!  

 A passagem de Miguel Sardano 

pelo Cantinho em Outubro foi 

excelente. Muitas reflexões e 

mais um amigo que guardamos 

em nosso coração. 

 Em setembro, o Festival 

Internacional de Peabody, mais 

uma vez, nos proporcionou um 

domingo cheio de boas 

vibrações, boa comida e muitos 

amigos. Obrigado a todos. 

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.  
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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:  

100 exemplares 

 Além de 

fazer 

palestras no 

Cantinho, 

Jacob Melo 

terá 

atividades em 

várias outras 

casas de New 

England e 

proximidades 

no final de Novembro e começo de 

Dezembro. Cheque a nossa página 

para a lista completa de palestras e 

atividades em todas as casas. Mas, já 

fique atento pois ele estará presente 

em Somerville, Lowell e Marlboro, 

além de Connecticut, Philadelphia, 

New York e New Jersey. Ufa! 

 Dia 22 de 

Novembro a 

AKSSMA em 

Somerville, 

estará 

realizando seu 

almoço de Thanksgiving. A 

atividade acontecerá a 

partir das 13h e logo 

após será apresentado o 

filme As Vidas de 

Joanna de Ângelis. 

Prestigie o movimento 

Espírita local, 

fortalecendo a causa e as 

casas, ampliando as 

ligações de fraternidade e 

amor que a Doutrina Espírita tanto 

nos ensina! www.AKSSMA.com/pt/ 

1. Cinquenta anos depois 2. Escada de luz 3. Renúncia 4. Paulo e Estênvão 5. Parnaso de Além Túmulo 6. Nosso Lar 7. Ave Cristo 8. Há Dois Mil Anos 9. Caminho Verdade e Vida 

Canto de Unificação 

 “„Agradeço, Senhor, por teres revelado tudo isso aos simples pequenos‟.  

Jesus entendia que o maior dos ensinamentos pedem frascos simples  

e puros para que seus fundamentos não sejam adulterados.” 

Jacob Melo 
no livro  
Lições para Toda a Vida. 

Aconteceu 
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