
Foi em Março de 2007 que o 
Cantinho lançou a primeira edição 
deste informativo. Naquele ano, o 
Espiritismo comemorava 150 anos de 
lançamento de sua primeira e mais 
importante obra, O Livro dos 
Espíritos.  

Cá estamos nós, iniciando o 
quarto ano de publicação bimestral do 
informativo que neste tempo ampliou 
o número de páginas, procurando 
oferecer a todos sempre textos 
inéditos, reflexões importantes, dicas 
de livros e mantendo nossa família (é 
assim que chamamos todos que 
frequentam o nosso Cantinho) 
informada do que acontece não 
apenas em nosso lar, mas também nas 
casas espíritas de nossa região. 

Temos, entretanto, que dizer que 
a celebração mais importante deste 
bimestre é que o Movimento Espírita 
inteiro está lembrando, com justiça, 
do imenso exemplo que Um Certo 
Chico, com seu lápis simples e suas 
alvas folhas de papel, nos legou. 

Conta-nos uma história que o 
lápis tem 5 qualidades 
nas quais deveríamos nos 

espelhar: 1ª A mão guia o lápis, 
assim, a mão que nos guia é Deus; 2ª 
Para continuar escrevendo, o lápis 
precisa ser apontado e isso dói; 3ª O 
que é escrito com lápis é mais fácil de 
ser corrigido; 4ª O que mais importa 
no lápis é o que está dentro, a grafite, 
e não o exterior; e 5ª O lápis sempre 
deixa marcas e temos que cuidar do 
que escrevemos. 

Os papéis comemorativos desta 
edição foram escritos inspirados no 
grafite de amor de Chico Xavier. Que 
nós possamos aprender com o 
exemplo deixado por ele. Exemplo 
esse de escrita direcionada ao bem. 
Entretanto, não falamos apenas das 
folhas de seus mais de 400 livros 
psicografados. Falamos sim do livro 
da vida que ele escreveu e que nós 
estamos rabiscando para nós mesmos. 

Um bimestre cheio de lindas e 
boas palavras no livro de 
nossas 
vidas. 
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Jantarezinhos 
Uma vez por mês 
realizamos mini-

jantares após a nossa 
reunião no Sábado à 

noite para nos 
confraternizarmos e 
ajudarmos o Grupo a 

arrecadar fundos para sua 
manutenção. Nesse bimestre 

as datas serão 06 de Março e 
10 de Abril. Venha assitir 

nossas palestras e se deliciar 
com nossa comidinha 

iluminada. 
Eleição 

Reza o estatudo 
do Grupo que a 

escolha da 
diretoria deve 

acontecer a cada 
dois anos.  

Assim, em Abril próximo 
ocorrerá a eleição da diretoria 

da casa para o próximo 
mandato. Na próxima edição 

informamos o resultado. 

Acontecerá 
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Editorial - Lápis e papel 



Como a 
maioria de 
nós que 
estamos 
lendo o 
informativo, o 
Irmão Jacob 
era Espírita 
antes de 
desencarnar.  

Em Voltei, através da 
psicografia de Chico Xavier, 
ele nos relata da dificuldade 

que teve ao chegar no mundo 
maior. Ele acreditou, 
simplisticamente, que quando 
chegasse “do outro lado” seria 
fácil e rápido de voltar aqui ao 
mundo material, reencontrar 
companheiros e ditar 
mensagens através dos 
médiuns e amigos do mundo 
material quando quisesse. 

Ledo engano. Logo na 
introdução ao livro ele nos 
convoca a pensar e a refletir 

sobre o que temos feito 
enquanto encarnados para não 
sermos surpreendidos quando 
a morte bater à nossa porta. 
Ele nos pede: “Não se 
acreditem quitados com a Lei, 
por haverem atendido a 
pequeninos deveres de 
solidariedade humana, nem se 
suponham habilitados ao 
paraíso, por receberem a 
manifesta proteção de um 

(Continua na página 3) 

Todas as quartas feiras acontece 
a nossa reunião de estudo 
sistematizado. Durante estes 
últimos meses - e por mais alguns 
adiante - o grupo está estudando o 
livro Nosso Lar, escrito por André 
Luiz e psicografado por Chico 
Xavier. 

Ao final de cada 
estudo o grupo 
recebe atividades 
sobre os capítulos 
estudados e, em 
geral, também são 
solicitados a 
expressar 

artisticamente algo 
acerca do que foi 
discutido.  

Em um desses 
exercícios foi solicitado 
que eles escrevessem 
algo os tivesse tocado 
na leitura e estudo dos primeiros 
três capítulos. 

Ao lado vocês encontram uma 
dessas reflexões. 

ueremos milagres; 
buscamos coisas 
fáceis, rápidas;  
mas nada vem 

sem luta,  
sem empenho. 

Preciso me confessar: 
é imprescindível a 

falência do amor; mas é do 
amor-próprio que estou 

falando; é ele que preciso 
matar em mim. 

Não quero chorar, quero sorrir. 
Quero me alegrar, quero 

trabalhar. 
E o trabalho aparecerá; basta 

me empenhar e me 
preparar; e o trabalho 
estará lá, prontinho, só 
esperando eu começar. 

Desânimos terei, é 
natural, mas também 

jamais desistirei. E, quando a 
falta de vontade aparecer, 

saberei onde recorrer: a oração 
nos ajuda a renovar energias; 

energias que balsamizam 
os nossos corações. 

Fé no Pai irmãos. 
 

Chirles Barroso é mãe de duas 
lindas meninas, Kathleen e 

Amanda e também é a atual 
Presidente do Cantinho de Luz. 
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Livro do Bimestre - Voltei 

“Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa...” Paulo (II Timóteo, 3:16) 



Em 27 de outubro de 2008, uma 
reportagem do Globo Rural nos 
apresenta um pitoresco caso de uma 
galinha que adotou sete cachorrinhos 
após terem sido abandonados pela 
mãe biológica.  

“A responsabilidade é grande. 
Afinal, são sete cãezinhos para 
cuidar. A galinha caipira passa quase 
todo o dia chocando os filhos. A asa 
da mãe é bem disputada. O lugar é 
ideal para tirar uma soneca, 
principalmente quando bate o 
friozinho. A mãe, super-protetora, 
impõe respeito. Quando a família 
está reunida nem o galo se atreve a 
chegar perto.” – diz a reportagem.  

Dois aspectos nos chamam a 
atenção no episódio: a natureza do 
instinto materno e a inevitável 
referência ao conceito de 
solidariedade...  

SOBRE O INSTINTO  
O instinto é um conhecimento que 

se inscreve em nossa estrutura 
biológica através do processo de 
evolução.  

O tema é tratado nos trabalhos do 
zoólogo austríaco Konrad Lorenz, 
ganhador do prêmio Nobel de 
Fisiologia em 1973 pela fundação da 

moderna Etologia. Etologia é a 
ciência que tem por objeto o 
estudo comparativo do 
comportamento animal, 
em particular em suas 
relações com o 
comportamento humano. 
O trabalho de Lorenz 
sugere que o processo 
de conhecimento é o 
fundamento da vida. Os 
animais são 
geneticamente 
constituídos para 
assimilarem conhecimento, 
através da assimilação de 
informações que são 
importantes para a 
sobrevivência da espécie. Esse seria o 
desenvolvimento do instinto. Lorenz 
denominou este processo de gravação 
de informações na estrutura biológica 
de imprinting.  

O professor Hippolyte Léon 
Denizard Rivail, assinando com o 
pseudônimo de Allan Kardec, propôs 
que o instinto seria um mecanismo 
natural através do qual a providência 

divina se manifesta. A teoria do 
instinto apresentada em A Gênese 
descreve: “O instinto é a força oculta 
que solicita os seres orgânicos a atos 
espontâneos e involuntários, tendo 
em vista a conservação deles. Nos 
atos instintivos não há reflexão, nem 
combinação, nem premeditação.”  

Na obra, Rivail aponta algumas 
hipóteses para a explicação do 
instinto:  

(Continua na página 4) 
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Solidariedade e as Teorias do Instinto - por André Henrique  (Brasília, DF) 

amigo espiritual.”  
Frederico Figner (nome 

verdadeiro do Irmão Jacob 
enquanto encarnado) trata 
sobre temas como o 
desligamento do corpo físico, 
retorno ao mundo espiritual, 
reencontro com os amigos e 
reajustamento à vida espiritual.  

Entretanto, mais importante 
que isso, Voltei vem nos 
ajudar a relembrar o quanto é 

fundamental a nossa postura - 
especialmente nós espíritas - 
diante da vida terrena como 
preparação para o nosso 
espírito imortal. Ele enfatiza: 
“Ajudem a si mesmos, no 
desempenho das obrigações 
evangélicas! Espiritismo não é 
somente a graça recebida, é 
também a necessidade de nos 
espiritualizarmos para as 
esferas superiores”.  

Boa leitura. 

(Continuação da página 2) 
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 “O patrimônio inestimável dos postulados espíritas  
está empenhado em nossas mãos.” 

André Luiz 
no capítulo Na Imprensa do livro 
Conduta Espírita. 



a) O instinto é um atributo da 
matéria (aqui compreendida dentro da 
perspectiva do século XVIII) – a 
inteligência seria um atributo com 
elemento material.  

b) O instinto é atributo de um 
princípio espiritual. 

c) O instinto e a inteligência 
possuem uma origem comum. A 
inteligência seria o desenvolvimento 
do instinto.  

d) O instinto seria resultado da 
ação de inteligências externas, seria a 
ação dos Espíritos protetores sobre o 
mundo material: “o instinto, longe de 
ser produto de uma inteligência 
rudimentar e incompleta, sê-lo-ia de 
uma inteligência estranha, na 
plenitude da sua força, inteligência 
protetora, supletiva da insuficiência, 
quer de uma inteligência mais jovem, 
que aquela compeliria a fazer, 
inconscientemente, para seu bem, o 
que ainda fosse incapaz de fazer por 
si mesma(...)” 

e) O instinto seria a manifestação 
da providência divina: “Se nos 
reportamos à explicação dada sobre a 
maneira por que se pode conceber a 
ação providencial; se figurarmos 
todos os seres penetrados do fluido 
divino, soberanamente inteligente, 
compreenderemos a sabedoria 
previdente e a unidade de vistas que 
presidem a todos os movimentos 
instintivos que se efetuam para o bem 
de cada indivíduo. Tanto mais ativa é 
essa solicitude, quanto menos 
recursos tem o indivíduo em si 
mesmo e na sua inteligência. Por isso 
é que ela se mostra maior e mais 
absoluta nos animais e nos seres 
inferiores, do que no homem.” 

Mas é do próprio codificador a 
lição mais preciosa referente ao 
assunto: “Todas essas maneiras de 
considerar o instinto são 

forçosamente hipotéticas e nenhuma 
apresenta caráter seguro de 
autenticidade, para ser tida como 
solução definitiva. A questão, sem 
dúvida, será resolvida um dia, 
quando se houverem reunido os 
elementos de observação que ainda 
faltam. Até lá, temos que limitar-nos 
a submeter as diversas opiniões ao 
cadinho da razão e da lógica e 
esperar que a luz se faça. A solução 
que mais se aproxima da verdade 
será decerto a que melhor condiga 
com os atributos de Deus, isto é, com 
a bondade suprema e a suprema 
justiça.” (Allan Kardec, A Gênese, 
item 17, capítulo III) 

A visão de Kardec sobre o assunto 
impressiona muitos espíritas. E 
surpreende os dogmáticos. O trabalho 
apresentado por Kardec em A Gênese 
é, essencialmente, um trabalho de 
teoria: a tentativa de explicação de 
fenômenos à luz dos instrumentos 
conceituais disponíveis. E por isto ele 
alerta (capítulo 1, item 14): “Como 
meio de elaboração, o Espiritismo 
procede exatamente da mesma forma 
que as ciências positivas, aplicando o 
método experimental.” E adiante: “É, 
pois, rigorosamente exato dizer-se 
que o Espiritismo é uma ciência de 
observação e não produto da 
imaginação.” Com esta linha de 
raciocínio Kardec conclui (capítulo 1, 
item 55): “Caminhando de par com o 
progresso, o Espiritismo jamais será 
ultrapassado, porque, se novas 
descobertas lhe demonstrassem estar 
em erro acerca de um ponto qual 
quer, ele se modificaria nesse ponto. 
Se uma verdade nova se revelar, ele a 
aceitará.”  

Os atuais conhecimentos da 
ciência nos remetem a uma teoria 
nova sobre o instinto: ele seria o 
resultado do aprendizado da espécie. 
Um aprendizado registrado na 

estrutura do ser, codificado 
geneticamente. O assunto, embora 
pareça incoerente com o pensamento 
espírita por atribuir à matéria a 
estrutura do conhecimento, merece 
atenção especial. O conceito de 
matéria modificou-se profundamente 
no âmbito da ciência do século XX, e 
não guarda nenhuma relação com o 
enunciado no século XIX. Os 
atributos materiais são sustentados 
por interações de forças e processos 
dinâmicos complexos. O instinto 
emergiria, neste contexto, como uma 
resultante de processos de 
aprendizagem que se inscrevem na 
filogenia das espécies. Refletindo o 
assunto, ponderamos o papel do 
perispírito no desenvolvimento destes 
atributos. André Luiz – em sua obra 
Evolução em Dois Mundos – detalha 
o desenvolvimento síncrono entre os 
atributos da inteligência e o instinto 
material dos seres vivos. E os remete 
novamente à ação da providência 
divina através da sustentação das leis 
universais. O espírito aprende as leis 
do universo e as inscreve na tessitura 
da própria consciência – primeiro na 
forma de instinto, para depois refletir 

(Continuação da página 3) 
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“Sem o culto da pureza possível, não chegaremos à perfeição.” 

André Luiz 
no capítulo Na Imprensa do livro 
Conduta Espírita. 
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 “Empregar com parcimônia e discernimento a força da imprensa, não atacando 
pessoas e instituições, para que o escândalo e o estardalhaço não encontrem 

pasto em nossas fileiras. O comentário desairoso desencadeia a perturbação.” 

André Luiz 
no capítulo Na Imprensa do livro 
Conduta Espírita. 

Solidariedade e as Teorias do Instinto - por André Henrique (continuação) 

Tirinha Iluminada - por Clesio Tapety 

sobre elas e agir 
consoante seu livre 
arbítrio, com o uso da 
inteligência. Viver é 
conhecer, é aprender, 
é evoluir. O instinto é 
mecanismo de 
aprendizado, é 
impulso evolutivo de 
assimilação da lei 
divina ou natural a 
inscrever-se no 
indivíduo. O 
perispírito é o 
instrumento deste 
registro. O código 

genético é a sua manifestação.  
O instinto é um impulso histórico 

de ação conforme o aprendizado das 
leis naturais que regeram o 
desenvolvimento do ser. Tem por 
objetivo a preservação da espécie pela 
adequação do comportamento ao 
contexto que o regulamenta. Não está 
baseado em critérios de liberdade 
individual, mas em ações cujo 

propósito é o bem da espécie, sua 
perpetuação e sobrevivência.  

SOBRE A SOLIDARIEDADE  
Em 2008, a revista Katálysis v. 11 

n. 1 p. 43-52 traz um curioso e 
interessante artigo da professora Vera 
Herweg Westphal, doutora em 
Sociologia pela Westfäliche 
Wilhelms, então vinculada ao 
Departamento de Serviço Social da 
Universiade Federal de Santa 
Catarina. Trata-se do artigo 
“Diferentes matizes da idéia de 
solidariedade”. Deste documento 
extraímos o seguinte trecho, sobre as 
origens do termo Solidariedade:  

“Segundo Hofmann (apud 
Brunkhorst, 2002, p. 10)1, a origem 
linguística do termo encontra-se no 
direito romano. Já Brunkhorst 
explica que o termo solidariedade 
significa “sólido”. Solidus é o 
próximo e o seguro. O conceito 
romano-legal in solidum significa o 
dever para com o todo, a 
responsabilidade geral, a culpa 
coletiva, a obrigação solidária: 

obligatio in solidum. Um por todos, 
todos por um. Este mesmo autor 
esclarece que o pagamento de 
dívidas contraídas por uma pessoa 
tornava os avalistas co-
responsáveis destas, de forma que 
estes assumiam o pagamento das 
dívidas no caso do devedor não 
conseguir quitá-las. Assim, a 
obligatio in solidum une pessoas 
desconhecidas com papéis 
complementares e interesses 
heterogêneos por meio de um 
abstrato meio legal. No latim, a 
origem da palavra solidariedade se 
refere à “cooperação responsável 
de direito civil” (Brunkhorst, 2002, 
p. 10).  
“O conceito de solidariedade tem 
ainda duas outras fontes: 1) a idéia 
de unidade pagã-republicana (do 
grego homonoia e do latim 
concordia) e amizade civil (do 
grego philia e do latim amicitia), e 
2) a idéia bíblicocristã de 
fraternidade (fraternitas) e amor 

(Continuação da  página 4) 

(Continua na página 7) 
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Cantinho da Codificação - Mangin, O Charlatão - O Lápis 
Texto publicado na Revista Espírita 

de Março de 1867. 

Mangin, O Charlatão 

Todo o mundo conheceu esse 
vendedor de lápis que, montado 
num carro ricamente decorado, 
com um capacete brilhante e uma 
roupa extravagante, por muitos 
anos foi uma das celebridades 
das ruas de Paris.Não era um 
charlatão vulgar e os que o 
conheceram pessoalmente eram 
concordes em lhe reconhecer 
uma inteligência pouco comum, 
uma certa elevação de 
pensamento e 
qualidades morais 
acima de sua 
profissão nômade. 
Morreu o ano 
passado e, desde 
então, comunicou-se 
várias vezes, 
espontaneamente, 
com um dos nossos 
médiuns.Conforme o 
caráter que lhe 
reconheciam, não 
será de admirar o verniz filosófico 
que se encontra em suas 
comunicações. 

(Paris, 20 de dezembro de 1866 
– Grupo do Sr.Desliens – 

Médium: Sr.Bertrand) 

O Lápis 
O lápis é a palavra do 

pensamento. Sem o lápis o 
pensamento fica mudo e 
incompreensível para os vossos 
sentidos grosseiros. O lápis é a 
alma ofensiva e defensiva do 
pensamento; é a mão que fala e 
se defende. 

O lápis!... e sobretudo o lápis 
Mangin!... Oh! perdão... eis que 

me torno egoísta!... Mas por 
que eu não poderia, como 
outrora, elogiar os meus 
lápis? Não são bons?... 
Tendes de que vos 
queixar? Ah! se eu ainda 
estivesse em meu 
veículo francês, com 
minha fantasia romana... 
acreditar-me-íeis... Eu 
sabia fazer tão bem 
minha propaganda e o 
pobre bobo julgava 
branco o que era preto, 
simplesmente porque 
Mangin, o célebre charlatão, o 

havia dito!... Eu disse 
charlatão... Não, é 
preciso dizer 
propagandista... 
Vamos! charlatães, 
desatai os cordões de 
vossa bolsa; comprai 
esses soberbos lápis, 
mais negros que a tinta 
e duros como pedra... 
Acorrei, acorrei: a 
venda vai terminar!... 
Ah! o que foi mesmo 

que eu disse?... Palavra de honra! 
creio que me engano de 
papel e que acabei 
muito mal, depois de ter 
começado bem... 

Todos vós, munidos de 
lápis, sentados em redor 
desta mesa, ide dizer e 
provai aos jornalistas 
orgulhosos que Mangin não está 
morto. Ide dizer aos que 
esqueceram minha mercadoria, 
porque eu não estava mais lá, 
para os fazer acreditar em suas 
admiráveis qualidades; ide dizer a 
todo o mundo que ainda vivo e 
que, se morri, foi para viver 
melhor... 

Ah! senhores jornalistas, 
zombáveis de mim e, contudo, 

se em vez de me considerar 
como um charlatão a roubar o 

dinheiro do povo, me 
tivésseis estudado mais 
atentamente e 
filosoficamente, teríeis 
reconhecido um ser 
com reminiscências de 
seu passado. Teríeis 
compreendido o porquê 
de meu gosto por esta 
fantasia de guerreiro 
romano, o porquê deste 

amor às arengas em praça 
pública. Então, sem dúvida, teríeis 
dito que eu tinha sido soldado ou 
general romano e não vos teríeis 
enganado. 

Vamos! vamos! então comprai 
lápis e usai-os; mas servi-vos 
deles utilmente, não como eu 
para perorar sem motivo, mas 
para propagar esta bela doutrina 
que muitos dentre vós não 
seguis senão de 
muito longe. 

Armai-vos, 
pois, de vossos lápis e 

abri uma larga estrada neste 
mundo de incredulidade. Fazei 
tocar com o dedo a todos estes 
São Tomés incrédulos as 
sublimes verdades do Espiritismo, 
que um dia farão que todos os 
homens sejam irmãos. 

Mangin 

Como estão os rabiscos  
nos livros de nossas vidas? 

“Vamos! vamos! então 
comprai lápis e usai-os; 

mas servi-vos deles 
utilmente [...] para 
propagar esta bela 
doutrina que muitos 

dentre vós não seguis 
senão de muito longe” 

 “Sistematicamente, despersonalizar, ao máximo, os conceitos e as cola-
borações, convergindo para Jesus e para o Espiritismo o interesse dos 

leitores. O personalismo estreito ensombra o serviço.” 

André Luiz 
no capítulo Na Imprensa do livro 
Conduta Espírita.  
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Our English Spot - Family: Cornerstone of  Society by Mackenzie Melo 

 “Purificar, quando não se puder abolir, o teor dos anúncios comerciais 
e das notícias de caráter mundano. A imprensa espírita cristã representa 

um veículo de disseminação da verdade e do bem.” 

André Luiz 
no capítulo Na Imprensa do livro 
Conduta Espírita. 

Solidariedade e as Teorias do Instinto - por André Henrique (continuação) 

ao 
próximo 
(caritas)” (Brunkhorst, 2002, p. 
12).  
Vemos que o conceito de 

solidariedade está vinculado ao dever 
para com os outros. Arrisco-me a 
situá-lo no âmbito dos instintos 
primitivos, precisamente no âmbito 
da sobrevivência da espécie – que é o 
princípio fundamental dos instintos. 

A obrigação para com os 
outros – a princípio da 
mesma espécie, incute no 
indivíduo uma 
responsabilidade de 
preservação do interesse 
comum. Esta 
responsabilidade, usando o 
modelo de Lorenz, é 
codificada no indivíduo 
pelo aprendizado de 

comportamentos 
instintivos – 
imprinting.  

Compreende-se desta 
forma a atitude da galinha 
mencionada na notícia que 

deu origem a estas reflexões. Ao 
adotar os cãezinhos órfãos, ela 
exercitava com maior abrangência, 
seus instintos maternais, em essência, 
instintos solidários. Cuidava do 
interesse comum.  

A inscrição da solidariedade em 
nossas consciências nos convida para 
muitas atitudes de defesa do interesse 
coletivo. É a superação do egoísmo, é 

o fundamento da lei que vige em todo 
o universo: harmonia e equilíbrio que 
oscila entre as manifestações de 
criação e de destruição. Todos estão 
matriculados na escola da vida. 
Galinhas, cães e homens. Somos 
convidados a dar nossa contribuição 
para o benefício geral.  

“Por intermédio da mãe, o próprio 
Deus vela pelas suas criaturas que 
nascem.” – reflete Kardec, sobre o 
instinto maternal. Confesso que me 
emociono com a ideia, ao pensá-la 
dentro da perspectiva do instinto e da 
solidariedade. Farei um cartaz para 
me recordar do assunto:  

Em 2008, uma galinha adotou 7 
cãezinhos órfãos. E você, o que fará 
pelo mundo hoje? 

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

Gabriel e é trabalhador da 
Federação Espírita Brasileira. 

 
1. Citado originalmente no texto: Brunkhorst, H. 
Solidarität. Von der Bürgerfreundschaft zur 
Globalen Rechtsgenossenschaft. Frankfurt/Main: 
Suhrkamp, 2002  
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Our heart is in a small place 
inside our chest. It beats firmly 
and steady to keep our blood 
circulating inside our body.  

With its pulsating life we feel 
the blood flowing, we hear life 
circulating inside our veins. 

Our brain is inside our head. It 
constantly emits 

electrical 
waves, 
helping to 

keep our  
organism 

working in 
synchrony. 

With its small shocks it keeps 
us awake for life, while allowing us 
to dream of improving ourselves. 

All organs of our body are 
important and have their duties to 
be fulfilled. Heart and Brain, 
however, go beyond the simple 
physical role of the other ones. 
They are symbols of what needs 
to be working for our bodies to 
work. They are the cornerstones 
of our body. 

Men and Women share the 
same destiny as heart and brain 
of our society. They, however, 
must act together, as the organs 

do, so that 
everything can 
be in order and 
working 
properly. 

Our families 
are like our 
bodies. They 
need brain and heart working 
together. Without balance coming 
from the inside, how can the 
outside be in balance? 

Heart and Brain, cornerstones 
of our body. Man and woman, 
cornerstones of our families. 
Family: Cornerstone of Society. 



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 primeira Noite do Caldo 
foi especial (27 de fevereiro). 
Com a participação de pessoas de 
diversos grupos espíritas de 
Massachusetts, nós começamos 
esquentando o coração com a 
sempre doces palavras de Fátima 
Sousa a nos falar sobre Dar de 
Graça o que de Graça 
Recebemos e terminamos a noite 
aquecendo o corpo com caldos 
reconfortantes e proveitosas 
conversas com os amigos.  

• Hendrick Melo fez sua primeira 
palestra em inglês. Foi sobre a 
Caridade, refletindo na questão 
886 de O Livro dos Espíritos.  

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.  

Cantinho da Informação de Luz Página 8 

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 dia 21 de 
Março, um 
domingo, 
nosso querido 
Divaldo 
Franco estará 
mais uma vez 
em 
Massachusetts. 
O tema que ele 
abordará este 
ano é Em 

Busca da Verdade. O encontro 
desse ano acontecerá no mesmo 
Holiday Inn em Somerville e será 
das 13h às 17h. Quer fazer sua 
inscrição? Visite a página da internet 
da AKSSMA (www.akssma.com) o 
mais rápido possível, pois as 

inscrições 
já estão se 
esgotando. 

• É com 
muita 
alegria que 
informamos que a inauguração 
oficial da Benjamin Franklin 
Spiritist Society - cujas atividades 
são completamente em inglês -  
acontecerá no dia 13 de Março. Para 
celebrar este dia especial, eles estão 
realizando um mini-encontro 
fraterno Auta de Souza neste mesmo 
dia começando a partir das 9h da 
manhã. A celebração de abertura 
começará a partir das 16h indo até as 
17h30. Endereço e informações: 
www.bfranklinss.org. 

“O culto da caridade inclui a palavra em todas as suas aplicações.” André Luiz, no capítulo Na Tribuna, do livro Conduta Espírita 

Canto de Unificação 

 “Empregar com parcimônia e discernimento a força da imprensa, não atacan-
do pessoas e instituições, para que o escândalo e o estardalhaço não encon-

trem pasto em nossas fileiras.” 

André Luiz 
no capítulo Na Imprensa do livro 
Conduta Espírita. 

Aconteceu 


