
Mais um ano que chega. Isso  
significa que mais um ano se foi. E 
assim é a vida. Idas e vindas definem 
muito do que somos, de como nos 
comportamos e, com isso, definimos 
aquele que construímos em nós. 

Várias coisas têm acontecido que 
nos relembraram essas idas e vindas. 
Primeiro a visita de amigos espíritas 
do Brasil: Maxymme e Andréa. Eles 
são dois dos responsáveis pela Casa 
Espírita Bom Samaritano em Natal, 
no RN e auxiliam a população carente 
daquela cidade, distribuindo alimento 
e a mensagem do Evangelho a todos. 

Maxymme nos auxiliou em uma 
das reuniões do grupo de 
magnetizadores nas terças-feiras 
fazendo leitura e comentário de 
páginas evangélicas. Ele fará ainda a 
palestra do próximo dia 18 de 
Janeiro. E mais, enquanto entre nós, 
escreveu um texto que está publicado 
na página dois adiante. Confira.  

As idas, partidas que gostaríamos 

de ressaltar são 
as dos  
inúmeros 
irmãos que 
sofreram 
com o 
terremoto em 
Porto Príncipe no 
Haiti. Compadecemo-nos com 
todas as vítimas e pedimos a todos 
que possamos orar pelos que se 
foram, mas também pelos que 
ficaram. Que possamos ajudar 
materialmente da forma que estiver a 
nosso alcance, seja com roupas, com 
materiais de uso pessoal, com 
dinheiro. Que possamos auxiliá-los 
pelo menos a não perder aquilo que 
todos nós sempre precisamos nesses 
momentos difíceis: a esperança! 
Quando doarmos procuremos locais 
respeitáveis como a Red Cross de 
Massachusetts para que o que doemos 
não se perca no meio do caminho. 

Um 2010 recheado de 
Esperança e Paz para todos.  
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Almoço Fraterno 
Já definimos a 
data do nosso 

próximo 
Almoço 

Fraterno. 
Acontecerá no 

Domingo, dia 24 de Janeiro a 
partir das 12h30.  Como 

sempre vocês contarão com a 
nossa deliciosa comida e com 

a alegria que nos é 
característica. Venha, 

compareça e traga sua família 
e amigos.  

Noite do Caldo 
Em fevereiro, ainda no frio de 
New England, teremos a nossa 
primeira Noite do Caldo. Será 
no Sábado, dia 27 logo após a 

nossa palestra pública, às 
20h30. Venha conferir a 
nossa reunião, que é de 

aquecer o coração e o 
caldo para  

aquecer todo o 
restante do corpo! 

Acontecerá 

Cantinho 
da Informação de Luz 
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Editorial - Idas e Vindas 

Livro do Bimestre - Sou Eu 
Eu Sou o 
Caminho, a 
Verdade e a 
Vida, nos 
disse Jesus 
o nosso 
modelo e 
guia. 
Entretanto, 

no momento em que 

foi questionado sobre 
quem era Jesus de 
Nazaré, prestes a ser 
levado à presença de 
Pilatos para depois 
ser crucificado ele 
respondeu ao 
soldado: Sou Eu. 

Qual a diferença 
entre essas duas 

expressões, Eu Sou 
e Sou Eu?   

Álvaro Chrispim, 
com base nos livros 
psicografados por 
Divaldo Franco e 
escritos por Amélia 
Rodrigues, faz um 
estudo dos últimos 

(Continua na página 2) 



espírito Hilário 
Silva em sua 
obra “A vida 
escreve”, pelas 
mãos do 
querido Chico 
Xavier, narra em 

um dos seus capítulos uma 
história belíssima sobre um 
encontro ocorrido entre 
Eurípedes Barsanulfo e o 
Cristo. 

Narra Hilário que, estando 
Eurípedes em 
desdobramento, foi 
transportado a uma região 
de bela paisagem e lá 
chegando encontrou um 
homem, ao qual identificou 
ser o Cristo. Após seu 

deslumbramento e todas 
as reflexões que fizera 
acerca das lições que 
Aquele homem havia nos 
deixado, não conteve a 
emoção e começou a 
chorar.  Após breve 
momento, novamente abriu 
os olhos e passou a olhar 
para o Cristo, percebendo 
que Jesus também chorava. 
Nesse momento passou a 
lembrar de como Jesus 
ainda é incompreendido e de 
como tantos ainda agem 
com sarcasmo para com Ele. 
Envolto nessa linha de 
reflexão, resolveu dialogar 
com o Mestre... Indagou 
então sobre o motivo pelo 
qual Ele chorava. Não 
obtendo uma resposta, 

arriscou outra 
tentativa. 

Desta 
vez 
perguntou à 
Jesus se Ele 
estava 
chorando pelos 
descrentes do 
mundo. Jesus, 
nesse momento, olhou 
para o apóstolo mineiro, 
e respondeu: - Não 

meu filho, 

(Continua na página 3) 
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As Lágrimas do Cristo - por Maxymme Melo 

 “No ápice da dor arquejante, bradou Jesus: 
Perdoa-os, meu Pai! Eles não sabem o que fazem.” 

Amélia Rodrigues 
no capítulo O Calvário e a obsessão do livro  
Quando Voltar a Primavera. 

momentos de Jesus entre nós 
na Terra, no período histórico 
que costumamos chamar de A 
Paixão do Cristo. 

Recheado de notas de 
rodapés e explicações 
históricas e científicas depois 
de cada história narrada por 
Amélia Rodrigues, esse é um 
livro indispensável para todos 
os que querem conhecer um 
pouco mais profundamente a 

história destes últimos 
momentos da vida do Cristo. 

Como que numa reflexão 
atualíssima em relação com os 
mais recentes acontecimentos 
no Haiti, Amélia nos assevera: 
“Hoje, quando os rumores de 
calamidades se transformam 
em triste realidade, a evocação 
da vitória da vida sobre a morte 
e a mensagem da ressurreição 
fazem-se vida, os discípulos do 
Evangelho restaurado tornam-

se os mensageiros intimoratos 
(sem temor) da esperança, em 
nome da fé sem jaça 
(machas).” 

E arremata: “Já não há 
morte. O Espírito libertou da 
carne a vida e sem a matéria 
prossegue sem 
cessar.”  

Sou Eu por 
Álvaro Chrispim 
é um chamado à 
esperança! 

(Continuação da página 1) 
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não sofro 
pelos descrentes 

aos quais devemos 
amar. Choro por todos os 

que conhecem o evangelho, 
mas não o praticam... 

O autor finaliza o capítulo 
dizendo que ante a dor que 
essa resposta do Cristo 
trouxera à Eurípedes, como se 
caísse em profunda sombra, 
ele voltou ao corpo carnal e 
acordou. Desde esse dia, sem 
comunicar a ninguém essa 
revelação que lhe vibrou na 
consciência, entregou-se aos 
necessitados e aos doentes, 
sem repouso sequer de um 
dia, servindo até a morte. 

Diante dessa história, 
inevitável vir a seguinte 
reflexão: será que eu, 
conhecedor de inúmeras lições 
contidas no evangelho; 
conhecedor da 1ª, 2ª e agora 
da 3ª revelação, que é o 
Espiritismo, tenho dado 
motivos para que o Cristo 
continue a chorar? 

É 
muito 

comum 
estarmos 

sempre 
preocupados com o 

que as pessoas vão 
pensar de nós. Às vezes por 

causa da roupa que vestimos... 
às vezes por causa do que 
falamos... às vezes por causa 
do que fazemos. Melhor seria 
pensarmos: o que o Cristo vai 
“pensar” de mim se eu fizer tal 
coisa? Como nos disseram os 
Espíritos, ele é o Modelo. 
Assim, qual será a melhor 

opinião que devemos buscar 
para as nossas atitudes, senão 
a opinião do Modelo escolhido 
por Deus? 

Conforme a história, parece 
ser bem claro que, diante do 
contexto apresentado, aquilo 
que mais desagrada ao Cristo 
é o fato de haver pessoas que 
conhecem suas lições mas que 
não as vivenciam. Isso sim é 
algo com o que devemos 
estar preocupados, se 
queremos agradar, 
de fato, ao meigo 
Nazareno. 

Pensar que o que estamos 
fazendo, ou melhor, deixando 
de fazer, pode estar 
contribuido para que o Cristo 
derrame lágrimas de tristeza, 
deve ser para nós um grande 
motivo para buscarmos uma 
mudança de postura diante dos 
conhecimentos que já 
adquirimos. Se quizermos 
afirmar que somos seguidores 
de Jesus, sem dúvida não 
podemos “não-fazer” coisas 
que o deixem triste, pelo 
contrário, devemos fazer 
coisas boas que já 
aprendemos com o evangelho. 

No dia em que a nossa vida 
se pautar no evangelho de 
Jesus, é bem possível que não 
tenhamos acabado com todas 
as lágrimas do Cristo, até 
porque, sempre teremos como 
fazer mais e melhor, mas 
certamente já estaremos 
contribuido para que seu 
pranto seja cada vez menor. 

Maxymme Melo é esposo 
de Andréa e trabalhador 

da Casa Espírita Bom 
Samaritano. 

(Continuação 
da página 2) 
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As Lágrimas do Cristo - por Maxymme Melo 

 “O amor transcende todos os limites e é o sustentáculo da vida, mesmo 
quando não nominado, não identificado.” 

Amélia Rodrigues 
no capítulo Era a Despedida do livro 
Dias Venturosos. 

“Choro por todos os que 
conhecem o evangelho, 
mas não o praticam...” 



Cantinho da Informação de Luz Página 4 

 “Somente quem treina o amor em círculo reduzido,  
se equipa de recursos para amar a multidão” 

Amélia Rodrigues 
no capítulo Era a Despedida do livro  
Dias Venturosos. 

Cantinhos em 2009 

1. Kau Mascarenhas e o Cantinho 
2. Reunião para o 3º Simpósio 

Espírita dos EUA 
3. Fátima em palestra 
4. Thomas em inglês 
5. Jantar fraterno 
6. Hendrick, Rê e Chris. Caras e bocas. 
7. Amandinha e Francisco 
8. Organizando o Simpósio 
9. Tio Nilson e o Cantinho 
10. Fátima, Chirles, Shah e 

Francisco para ver Divaldo 
11. Jô e Graci no Cantinho 
12. Mackenzie - prece pelo Simpósio 
13. Aniversário de Saulo e Kathleen 
14. Abílio, Rê, Chirles e Eduardo 
15. João, Thomas, Chirles e Rê 
16. Aniversário de Leo 
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 “A fragilidade humana é barro que pode ser cozido nos altos fornos do 
sofrimento, a fim de adquirir consistência, inteireza.” 

Amélia Rodrigues 
no capítulo 22 do livro  
Pelos Caminhos de Jesus. 

Cantinhos em 2009 

16 

17. Mackenzie apresentando poster 
no 3º Simpósio 

18. Anísio (CA), Mackenzie, Chirles e 
Susana (CA) 

19. Reunião pós Simpósio; Saulo, 
Chirles e Nahur 

20. Grande parte dos trabalhadores 
do Simpósio após a reunião 

21. Saulo e as sobremesas 
22. Rê, Jairo, Edna e Paulo 
23. Thomas e Bianca 
24. Hendrick faz sua 1ª palestra 
25. Fátima e Nancy 
26. Abertura da Jorespe - Drica e 

Chirles 
27. Saulo na abertura da Jorespe 
28. Agna Miranda - Palestrante 
29. A Jorespe no Getuh 
30. Ubirajara (Bira-RJ/BR) - Palestr. 
31. Iona, Bianca e Bianca 
32. Rafael, Márcia, Thiago e Júlio (NJ) 
33. Fátima - Palestrante 
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 “O coração é a terra do homem. O pensamento é a semente. 
A ação é o seu fruto. Respira-se no clima que se fomenta no íntimo.” 

Amélia Rodrigues 
no capítulo Isso é Lá Contigo do livro  
Há Flores no Caminho.  

34. A Jorespe visita a Fealma 
35. A Marcha dos Pinguins 
36. Eduardo - Palestrante 
37. Flávio Zanetti - Palestrante 
38. Rozi - Palestrante 
39. Luiz do Getuh 
40. O Cantinho no Arraiá do Getuh 
41. Márcio - Palestrante 
42. A diretoria na Jorespe 
43. No Encontro da Família 
44. Dani, Hendrick, Fátima, Shah e 

Mackenzie em almoço 
45. Márcia, Chirles - Auta de Souza 
46. Vanessa no Cantinho 
47. Daniel, Chirles, Vanessa, 

Kathleen, Mackenzie e Amanda 
48. A evangelização no zoológico 
49. No Festival Internacional 

Cantinhos em 2009 
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Cantinhos em 2009 

On January 12th 
and in the days 
that followed we 
learned of the 
tragic earthquake 
that hit Haiti. 
Millions are 

suffering without food or water. 
Thousands have passed away 
and most likely every Haitian has 
lost a family member in this 
tragedy. Notwithstanding the 
financial and material help we can 
and should provide to the aid 
efforts in Haiti, it is important to 
remember the importance of 
prayer for those who perished. In 
chapter 28 of the Gospel 

According to Spiritism, Kardec 
writes about prayers for those who 
have just died. He reminds us that 
“Prayers for those who have 
just left the Earth are not for the 
exclusive purpose of showing 
our sympathy. They also have 
the effect of helping to release 
them from their Earthly ties, 
and in this manner shorten the 
period of perturbation which 
always follows the separation, 
so allowing a more peaceful 
awakening on the other side”. 

We propose to all our readers 
the attentive reading of items 59 
and 60 in the aforementioned 
chapter of the Gospel according to 

Spiritism. Take the time to read 
and reflect about those in need in 
Haiti. If you can make a donation 
to one of the relief organizations 
working with the survivors, please 
do so. If you can help a Haitian 
friend that you know, may God 
bless you for that. Do everything 
you can to help those who have 
survived, but remember to pray for 
those who are now transitioning to 
the spiritual realms. May God 
bless Haiti and may He have 
mercy on the souls of those who 
have just been called back from 
Earth. 

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

 “The kingdom of heaven is in the heart and shall be expressed through 
love, peace and blessings of humility and faith. Frail, the human 

creature who tries to expand it, suffers persecutions and temptations...” 

Amélia Rodrigues 
chapter Late Regret in the book  
Wheat of God (only in portuguese). 

Our English Spot - Hurry, Help Haiti - Hendrick Melo 

50. Miguel Sardano - Palestrante 
51. A turma com Miguel Sardano 
52. Nahur e Chirles 
53. Wallace - Palestrante 
54. Jacob Melo - Palestrante 
55. Renilda e Monica 
56. Apresentação infantil no Natal 
57. Cantando We Are The World 
58. Maxymme e Hendrick nos 

violões. Nivaldo e Léo. 
59. A turma inteira em nossa 

confraternização de Final de ano. 
Para ver mais fotos deste e de outros 
anos: www.CantinhoDeLuz.net 
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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. 

• A nossa confraternização de final 
de ano foi maravilhosa. As 
crianças nos encheram os olhos e 
os ouvidos com músicas e 
apresentações teatrais.  

• A primeira turma do novo Curso 
Básico de Espiritismo que 
realizamos “graduou” em 
Dezembro. Parabéns a todos que 
transformaram a turma em mais 
que uma aula. Fomos verdadeiros 
irmãos em aprendizado. Que 
venham os próximos cursos. 

• A vinda de Jacob Melo foi mais 
uma vez um sucesso absoluto. 
Duas palestras e um seminário 
que deixaram saudades de 2009!  

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 

• O Getuh realiza o 
seu Cineminha do 
mês de Janeiro na 
sexta dia 29 à noite. O 
filme é um clássico 
que conta a história de 
São Francisco de 
Assis e foi dirigido 

pelo respeitado diretor Franco 
Zefirelli. Imperdível! 

• Em Março 
próximo, no dia 21 
nosso querido 
Divaldo Franco 
estará mais uma vez 
em Massachusetts. 
O tema que ele 
abordará este ano já 
está definido:  

Em Busca da Verdade. O local e o 
horário ainda serão determinados. 
Continue checando a nossa página 
na internet ou a da AKSSMA 
(www.akssma.com) para maiores 
informações. 

• Durante o mês 
de Janeiro a 
Fealma está 
com uma 
promoção de 
livros! Todos 
os livros estão 
com 40% de desconto (exceto os 
livros da codificação). Ainda em 
Janeiro, eles terão a primeira Noite 
da Sopa. Será no Sábado, dia 30 a 
partir das 19h. A senha será $5. 
Todos estão convidados! 

“O amor é um sentiment veloz. Toma do coração e reina absoluto.”  Amélia Rodrigues, livro Quando Voltar a Primavera, capítulo Simão, O Cirineu 

Canto de Unificação 

 “Jamais a pena de morte trará efeitos benéficos à sociedade ou evitará a 
criminalidade. Onde viceje, à sua sombra alastram-se a violência, o vício, os 

delitos vis. Só a educação pode prevenir o mal e corrigir o erro.” 

Amélia Rodrigues 
no capítulo 22 do livro  
Trigo de Deus. 

Aconteceu 


