
A vida é uma profusão de cores. 
Mesmo para aqueles que vêem 

algumas delas como tons de cinza, 
quando procuram enxergá-la com os 
olhos da alma, vêem um colorido 
único, pois é a diversidade de 
carismas com que a vida nos 
presenteia que a torna tão mágica.  

Esse bimestre esteve e está cheio 
de diversidade em nosso Cantinho. 

No primeiro dia Maio tivemos a 
presença de Isabel Haraguchi falando 
sobre a mãe daquele que mais nos 
ensinou e ainda nos ensina até hoje. 
Maria de Nazaré, Mãe de todos nós é 
o colorido tema que marcou a entrada 
do mês das mães. Tivemos também a 
presença do Grupo En-cantando Deus 
vindo de Campinas proferir uma 
palestra e nos brindar com sua 
musicalidade.  

Cores e falas para nossos ouvidos 
e corações. 

E em Junho teremos a profusão de 
cores que a Jorespe nos proporciona. 
Dessa vez o tema é Um Certo Chico... 
que tratará de diversos aspectos da 
vida do querido “Cisco” Xavier.  

Chico ainda era criança quando 
certo dia, ao conversar com sua 
madrasta, arriscou uma explicação 
para aquela gente que ele via com 
mantos coloridos: “Acho que eles 
moram no arco-íris.” Me pergunto se 
as cores que ele via eram mesmo dos 
espíritos desencarnados ou se era 
ele que, sendo colorido e cheio de 
vida, projetava todo seu amor em 
tudo que via... 
Tenham um 

colorido 
bimestre! 
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Almoço Fraterno 
Esse mês nós 
teremos o 
Almoço 

Fraterno no 
Domingo 
dia 30 de 

Maio a partir das 12h. 
Pedimos a todos que já 

conhecem a nossa deliciosa 
comidinha para chamarem os 

amigos e familiares para 
prestigiar o nosso evento. 

Será, como sempre, gostoso e 
cheio de alegria. Compareçam. 

2ª Jorespe 
Já faz quase um ano que 
a 1ª Jornada Espírita de 
Peabody aconteceu e a 

próxima está aí batendo 
à nossa porta. Em Junho 

teremos mais uma 
Jorespe e você vai ficar 

sabendo de tudo sobre ela 
nessa edição do informativo. 

Venha assistir e traga seus 
amigos e família. 

Acontecerá 

Cantinho 
da Informação de Luz 
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Editorial - Uma Jornada Colorida 



Tanto se fala 
acerca dos 
mais de 400 
livros 
psicografados 
de Chico 
Xavier que 
acabamos, às 
vezes, nos  
esquecendo 

que o próprio Chico escreveu 
muito de sua própria autoria. 
Não que tenha escrito livros 

com seus próprios 
pensamentos, mas escreveu 
diversas cartas ao Presidente 
da Federação Espírita 
Brasileira Wantuil de Freitas 
com quem trocou 
correspondência por 21 anos, 
conversando sobre os mais 
diversos assuntos. Esse 
intercâmbio começou mesmo 
antes de Wantuil ter se tornado 
Presidente da FEB. 

Falamos sobre esse livro 

pois através de relatos tão 
pessoais e que normalmente 
ficariam restritos ao 
destinatário das cartas, 
podemos ver e sentir a 
verdadeira personalidade de 
Chico, amoroso e 
comprometido até o mais 
profundo de sua alma com o 
trabalho incansável do amor e 
da divulgação do Espiritismo 
através de seu mandato 

(Continua na página 3) 

Temos a imensa alegria de poder 
anunciar e realizar , mais uma vez, 
a Jornada já carinhosamente 
chamada por todos de Jorespe.  

Teremos todo o mês de Junho 
inteiramente voltado ao estudo de 
um tema sob diversos aspectos. 
Com diversos amigos e 
palestrantes de outros estados e 
grupos locais a nos ajudar nessa 
empreitada, esse ano utilizaremos 
o exemplo de vida de Chico 
Xavier como ponto de partida para 
lindas e profundas reflexões. 

Nos temas que abordaremos em 
nossas palestras - sempre às 
Segundas e Sábados a partir das 
19h, os oradores nos farão pensar, 
nos emocionar e refletir sobre 
Um Certo Chico...   
♦ Sábado, 05 de Junho 

• que é homem de bem! 
• Júlio Carvalho (NJ) 

♦ Segunda, 07 de Junho 
• que é médium! 
• Flávio Zanetti (MA) 

♦ Sábado, 12 de Junho 
• que ama! 
• Hércules Fernandes (NY) 

♦ Segunda, 14 de Junho 
• que nos faz sorrir! 
• Roziner Nascimento (MA) 

♦ Sábado, 19 de Junho 
• que faz amigos! 
• Vanessa Anseloni (MD) 

♦ Segunda, 21 de Junho 
• que viaja! (em inglês) 
• Vanessa Anseloni (MD) 

♦ Sábado, 26 de Junho 
• que tem fé! 
• Eduardo Guimarães (NY) 

♦ Segunda, 28 de Junho 
• que faz caridade! 
• Fátima Sousa (MA) 
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2ª Jorespe [Jornada Espírita de Peabody] - Um Certo Chico... 

 

Livros do Bimestre - Testemunhos de Chico Xavier e As Vidas de Chico Xavier 

“Arte nobre, ativa e bela -  Venha de crentes ou ateus, 
É sempre luz que revela - A Providência de Deus.” 

Auta de Souza 
na poesia Canções de Alegria do livro 
Auta de Souza. 



nossa 
vida tem 
cheiro? 

Quando sentimos 
cheiro de naftalina 
nos perguntamos: 
“nossa o que é 
isso”? É tão antigo 
que 
automaticamente 
nos remetemos 
aos tempos dos 

nossos avós. 
Bons tempos aqueles, 
dizemos: a família toda 

reunida na casa deles, 
as brincadeiras com os 
primos, a bagunça, as 

brigas, os machucados, a 
mesa farta... e ninguém se 
preocupava com a balança. 

E quando sentimos cheiro 
daquela sopinha... a minha 
mãe com certeza aos gritos, 
berrando: TÁ NA MESA!!! 
VENHAM COMER MENINOS! 
Já lavaram as mãos?  

Perfumes, flores, cheiro de 
terra molhada, cheiros que não 
tem como explicar... tudo isso 
me faz lembrar tempos bons, 
sempre alguém especial, 
sempre um momento especial. 
O cheiro é tão gostoso... 

Cheirar faz parte dos nossos 
cinco sentidos; como sou grata 
a Deus por tê-los. Todos são 
importantes nas nossas vidas: 
o olfato, o paladar, a visão, a 
audição, o tato. 

Como anda o nosso olfato 
hoje em dia? 

O ar anda mais poluído; já 
não temos os primos, nem a 
casa da vovó; nem a televisão 
nem a internet ainda têm 
cheiro. Parece que o cheiro 
anda sem graça, perdeu a cor, 
perdeu o gosto, perdeu a 
beleza, não tem mais 
consistência.  

Temos que descobrir, 
redescobrir e criar outros 

cheiros. Que tal se 
aproveitássemos o nosso 
tempo para a troca de carinho 
(já que no carinho nós 
podemos aguçar os nossos 
sentidos) da família sentada à 
mesa em pelo menos em uma 
refeição diária, todos deitados 
no chão, assistindo um filme e 
comendo uma pipoca. Passear 
pelo parque sentindo o cheiro 
da natureza. Existem tantos 
meios de criar cheiros... 

Tudo isso servirá de registro, 
um patrimônio valioso que 
deixaríamos para os nossos 

filhos e 
nossos 
filhos 
repassariam 

para 
seus 
filhos e 
assim 

(Continua na página 7) 
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Cheiros por Chirles Barroso 

mediúnico.  
Sentimos, diversas vezes a 

personalidade forte, mas 
sempre consoante com todas 
as palavras e atitudes que 
sempre viveu, como muito bem 
expostas no livro As Vidas de 
Chico Xavier.  

Enquanto Suely Caldas 
explicita e comenta as cartas 
de Chico a Wantuil no 
Testemunhos, Marcel Souto 

Maior desvela para nós os 
episódios e as histórias 
pitorescas das “vidas” desse 
missionário da mediunidade 
com o Cristo. Ambos nos 
ajudam a ver Chico como um 
homem simples e um 
verdadeiro exemplo de que 
podemos sim aprender a amar 
a todos indistintamente, dando 
sempre o melhor de nós, em 
busca de nossa felicidade. 

Boas leituras. 

(Continuação da página 2) 

 “Definição da amizade?”-  Disse o mestre na lição. 
 “Amizade verdadeira -  É o amor em construção.”  

Cornélio Pires 
na poesia Amizade do livro 
Toques da Vida. 

Livro do Bimestre - Testemunhos de Chico Xavier e As Vidas de Chico Xavier 



Texto publicado na Revista Espírita 
de Fevereiro de 1864. 

Primeiras Lições de  
Moral da Infância 

De todas as chagas morais da 
sociedade, o egoísmo parece a 
mais difícil de extirpar. Com 
efeito, ela o é tanto mais quanto 
mais alimentada pelos mesmos 
hábitos da educação. Tem-se a 
impressão que, desde o berço, a 
gente se esforça para excitar 
certas paixões que, mais tarde,se 
tornam uma segunda natureza, e 
nos admiramos dos vícios da 
sociedade, quando as crianças os 
sugam com o leite. Eis um 
exemplo que, como cada um 
pode julgar, pertence mais à regra 
do que à exceção. 

Numa família de nosso 
conhecimento há uma menina de 
quatro a cinco anos, de rara 
inteligência, mas que tem os 
pequenos defeitos das crianças 
mimadas, ou seja, é um pouco 
caprichosa, chorona, teimosa, e 
nem sempre agradece quando lhe 
dão alguma coisa, o que os pais 
levam a peito corrigir, porque, fora 
desses pequenos defeitos, 
segundo eles, ela tem um 
coração de ouro, expressão 
consagrada. Vejamos 
como eles agem para lhe 
tirar essas pequenas 
manchas e conservar 
o ouro em sua 
pureza. 

Certo dia 
trouxeram um doce à criança 
e,como de costume, lhe disseram: 
“Tu o comerás, se fores ajuizada.” 
Primeira lição de gulodice. 
Quantas vezes, à mesa, não 
acontece dizerem a uma criança 

que não comerá tal guloseima se 
chorar. Dizem: “Faze isto ou faze 
aquilo e terás creme”, ou qualquer 
outra coisa que lhe apeteça; e a 
criança é constrangida, não pela 
razão, mas tendo em vista a 
satisfação de um desejo sensual 
que incentivam. É ainda muito 
pior quando lhe dizem, o que não 
é menos frequente, 
que darão a sua 
parte a uma outra. 
Aqui já não é só a 
gulodice que está 
em jogo, é a inveja. 
A criança fará o que 
lhe pedem, não só 
para ter, mas para 
que a outra não 
tenha. Querem lhe 
dar uma lição de 
generosidade? 
Então dizem: “Dá 
esta fruta ou este 
brinquedo a alguém.” Se ela 
recusa, não deixam de 
acrescentar, para nela estimular 
um bom sentimento: “Eu te darei 
um outro.” Assim, a criança só se 
decide a ser generosa quando 
está certa de nada perder. 

Um dia testemunhamos um 
fato bem característico 
neste gênero. Era uma 
criança de cerca de 
dois anos e meio, a 

quem tinham feito 
semelhante 
ameaça, 
acrescentando: 
“Nós o daremos 

ao irmãozinho e tu 
não comerás.” E, para 

tornar a lição mais sensível, 
puseram a porção no prato deste; 
mas o irmãozinho, levando a 
coisa a sério, comeu a porção. À 

vista disto, o outro ficou vermelho 
e não era preciso ser pai ou mãe 
para ver o lampejo de cólera e de 
ódio que brotou de seus olhos. A 
semente estava lançada; poderia 
produzir bom grão? 

Voltemos à menina, da qual 
falamos. Como não levou em 
consideração a ameaça, sabendo 

por experiência 
que raramente a 
executavam, 
desta vez os 
pais foram mais 
firmes, pois 
compreenderam 
a necessidade 
de dominar esse 
pequeno 
caráter, e não 
esperar que a 
idade lhe 
tivesse feito 
adquirir um mau 

hábito. Diziam que é preciso 
formar as crianças desde cedo, 
máxima muita sábia e, para a pôr 
em prática, eis o que fizeram: “Eu 
te prometo – disse a mãe – que 
se não obedeceres, amanhã cedo 
darei o teu bolo à primeira criança 
pobre que passar.” Dito e feito. 
Desta vez não cederam e lhe 
deram uma  boa lição. Assim, no 
dia seguinte de manhã, tendo sido 
avistada uma pequena mendiga 
na rua, fizeram-na entrar, 
obrigaram a filha a tomá-la pela 
mão e ela mesma lhe dar o seu 
bolo. Acerca disto elogiaram a 
sua docilidade. Moralidade: a filha 
disse: Se eu soubesse disto teria 
tido pressa em comer o bolo 
ontem.” E todos aplaudiram esta 
resposta espirituosa. Com efeito, 
a criança tinha recebido uma forte 

(Continua na página 5) 
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Cantinho da Codificação - Primeiras Lições de Moral da Infância 

 “Dois empeços não entendo - Nos problemas a transpor: 
Fé vazia de trabalho, - Coração ermo de amor.” 

Pedro Silva 
na poesia Assuntos da Fé do livro 
Antologia da Criança. 
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 “Caridade em nossos passos - Puro amor que nos irmana  
É Jesus abrindo os braços - No campo da vida humana.” 

João de Deus 
na poesia Caridade do livro 
Cura. 

Cantinho da Codificação - Primeiras Lições de Moral da Infância (continuação) 

Cantinho da Diversão - por Mackenzie Melo 
1. Mediunidade mais desenvolvida por Chico Xavier. 
2. Chico desencarnou nesse mês. 
3. Mês de nascimento de Chico. 
4. Ajuda ao próximo, sinônimo de amor. 
5. Autor espiritual dos livros Alvorada Cristã e Jesus 

no Lar. 
6. Faculdade que nos permite comunicar com os 

espíritos. 
7. Mentor espiritual de Chico Xavier. 
8. Primeiro nome da cidade onde Chico nasceu. 
9. Estado onde Chico nasceu. 
 

Respostas na última página 

     1           C                      

      2           H            
     3           I            
        4  C                      
5                          O          
                    
6                          A              
      7        M                    
    8              O          
 9                       R                

lição, mas lição de puro egoísmo, 
da qual não deixará de aproveitar 
outra vez, pois agora sabe o que 
custa a generosidade forçada. 
Resta saber que frutos dará mais 
tarde esta semente, quando, com 
mais idade, a criança fizer 
aplicação dessa moral em coisas 
mais sérias que um bolo. Sabem-
se todos os pensamentos que 
este único fato pode ter feito 
germinar nessa cabecinha? 
Depois disto, como querem que 
uma criança não seja egoísta 
quando, em vez de nela despertar 
o prazer de dar e de lhe 
representar a felicidade de quem 
recebe, impõe-lhe um sacrifício 
como punição? Não é inspirar 
aversão ao ato de dar e àqueles 
que têm necessidade? Um outro 
hábito, igualmente frequente, é o 
de castigar a criança mandando-a 
comer na cozinha com os 
empregados domésticos. A 
punição está menos na exclusão 
da mesa do que na humilhação 
de ir para a mesa dos criados. 
Assim se acha inoculado, desde a 
mais tenra idade, o vírus da 
sensualidade, do egoísmo, do 
orgulho, do desprezo aos 

inferiores, das paixões, numa 
palavra,que são, e com razão, 
consideradas como as chagas da 
Humanidade. É preciso ser 
dotado de uma natureza 
excepcionalmente boa para 
resistir a tais influências, 
produzidas na idade mais 
impressionável e onde não podem 

encontrar o contrapeso da 
vontade, nem da experiência. 
Assim, por pouco que aí se ache 
o germe das más paixões, o que 
é o caso mais comum, 
considerando-se a natureza da 
maioria dos Espíritos que 
encarnam na Terra, não pode 
senão desenvolver-se sob tais 
influências, ao passo que seria 
preciso espreitar-lhe os menores 

traços 
para os 
abafar. 

Sem 
dúvida a 
falta é dos 
pais; 
mas, 
é 
bom 
dizer, 
muitas 
vezes 
estes 
pecam mais 
por 
ignorância 
do que por má-vontade. Em 
muitos há, incontestavelmente, 
uma censurável despreocupação, 
mas em outros a intenção é boa, 
é o remédio que nada vale, ou 
que é mal aplicado. Sendo os 
primeiros médicos da alma de 
seus filhos, deveriam ser 
instruídos, não só de seus 
deveres, mas dos meios de os 
cumprir. Não basta ao médico 
saber que deve procurar curar: é 
preciso saber como proceder. 
Ora, para os pais, onde os meios 

(Continuação da  página 4) 

(Continua na página 6) 

“De todas as chagas 
morais da sociedade, o 
egoísmo parece a mais 
difícil de extirpar. Com 

efeito, ela o é tanto mais 
quanto mais alimentada 

pelos mesmos hábitos da 
educação.” 
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Cantinho da Codificação - Primeiras Lições de Moral da Infância (continuação) 

de instruir-se nesta parte tão 
importante de sua tarefa? Hoje se 
dá muita instrução à 
mulher, submetem-na 
a exames rigorosos, 
mas jamais 
exigiram de 
uma mãe 
que ela 
soubesse 
como agir 
para formar o 
moral de seu 
filho. Ensinam-
lhe receitas 
caseiras, mas 
não a iniciam 
nos mil e um 
segredos de 
governar os 
jovens corações. 
Assim,os pais são 
abandonados, sem 
guia, à sua 
iniciativa, razão por 
que tantas vezes 
enveredam por 

falsa rota; também recolhem, nas 
imperfeições dos filhos já 
crescidos, o fruto amargo de sua 
inexperiência ou de uma ternura 
mal entendida, e a 

sociedade 
inteira lhes 
recebe o 
contragolpe. 

Considerando
-se que o 
egoísmo e o 
orgulho são a 
fonte da 
maioria das 
misérias 
humanas, 
enquanto 
reinarem na Terra não se 
pode esperar nem a paz, nem 
a caridade, nem a 
fraternidade. É preciso, pois, 
atacá-los no estado de 
embrião, sem esperar que 
fiquem vivazes. 

Pode o Espiritismo remediar 
esse mal? Sem nenhuma dúvida; 

e não vacilamos em dizer que é o 
único bastante poderoso para o 
fazer cessar, a saber: por um 
novo ponto de vista sob o qual faz 
encarar a missão e a 
responsabilidade dos pais; 
fazendo conhecer a fonte das 
qualidades inatas, boas ou más; 
mostrando a ação que se pode 
exercer sobre os Espíritos 
encarnados e desencarnados; 
dando a fé inabalável que 
sanciona os deveres; enfim, 
moralizando os próprios pais. Ele 
já prova sua eficácia pela maneira 
mais racional pela qual são 
educadas as crianças nas famílias 
verdadeiramente espíritas. Os 
novos horizontes que abre o 
Espiritismo fazem ver as coisas 
de modo bem diverso; sendo o 
seu objetivo o progresso moral da 
Humanidade, forçosamente 
deverá projetar luz sobre a grave 

questão da educação 
moral, fonte primeira 
da moralização das 
massas. Um dia 
compreenderão que 
este ramo da 
educação tem seus 
princípios, suas 
regras, como a 
educação intelectual, 
numa palavra, que é 
uma verdadeira 
ciência; talvez um dia, 
também, haverão de 

impor a toda mãe de família a 
obrigação de possuir esses 
conhecimentos, como impõem ao 
advogado a de conhecer o Direito. 

Allan Kardec 
Texto sugerido por uma mãe, leitora 

assídua, no intuito de nos ajudar a refletir 
no mês das mães sobre como educamos 

nossos pequeninos seres imortais. 

(Continuação da página 5) 

“Considerando-se que o 
egoísmo e o orgulho 

são a fonte da maioria 
das misérias humanas, 
enquanto reinarem na 

Terra não se pode 
esperar nem a paz, nem 

a caridade, nem a 
fraternidade.” 

 “Quem sente o amor de verdade - Nada espera nem reclama. 
Já sente a felicidade - De ver feliz a quem ama.” 

Américo Falcão 
nas trovas Temas do Amor do livro 
Tão Fácil. 



“Only a life 
lived for others 

is a life 
worthwhile” 

Albert Einstein 
Chico Xavier 

exemplified this 
beautiful quote from Albert 
Einstein in every minute of his life 
dedicated to help and serve his 
brothers and sisters in God any 
time. 

How often do we stop and 
reflect on our task to bring the 
universal family together? 

Spiritism teaches us: without 
charity there is no salvation. And 

charity is love in action: love in our 
thoughts, love in our words, and 
love in our actions. 

Chico practiced this teaching 
every day of his life. 

He gave us so much! But what 
are we doing with this heritage? 

How many examples do we 
need to impel us to get out of our 
comfort zone to actually make a 
difference in the lives of others? 

We need to go a step further 
than just admiring the work and 
life of Chico Xavier; we need to 
learn his lesson and become 
active for the betterment of society 
too. 

With God's 
love in our hearts, 
humbleness, and 
willpower we learn 
to accept our 
place in the world 
without 
complaining. We also learn to 
make the best out of every 
situation and fulfil our task, doing 
as much good as we can… and 
usually there is time and strength 
for a little more good than we are 
doing.  

Franziska Kranz is German, lives 
in London and is passionate about 
Brazil. She is a voluntary worker at 

spiritist centers in London. 
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Our English Spot - A life lived for others by Franziska Kranz 

 “Médium que deixa os encargos - De sua própria missão, 
Caminha com passos largos - No rumo da obsessão.” 

Silveira Carvalho 
nas trovas Anotações em torno dos 
médiuns do livro Tão Fácil. 

Cheiros por Chirles Barroso (continuação) 
por diante... E aí um dia eles 
se lembrarão de nós. Não seria 
mais o cheiro da naftalina, mas 
outros tipos de cheiros e aí 
também seremos lembrados 
com carinho. Cheiros esses 
que serviriam também como 
estímulo às boas atitudes que 
depositamos neles... 

Esses bens jamais se 
perderão, serão lembranças 
eternas, como as minhas que 
nunca se apagaram. 

A minha vida tem muitos 
cheiros, e a sua? 

Chirles Barroso é mãe de duas 
lindas meninas, Kathleen e 

Amanda e também é a atual 
Presidente do Cantinho de Luz. 

(Continuação da página 3) 



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 eleição da nova diretoria da 
casa aconteceu e com apenas 
uma pequena mudança, a 
diretoria anterior permaneceu a 
escolhida para se manter à frente 
dos trabalhos da nossa casa. A 
diretoria ficou composta dos 
seguintes membros, eleitos para 
comprir o mandato até abril de 
2012: 
• Presidente: Chirles Barroso 
• Vice-Presidente: Saulo Oliveira 
• Secretário: Mackenzie Melo 
• 1ª Tesoureira: Christiane 
• 2ª Tesoureira: Renilda Lima 

Muito trabalho com Jesus 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:  
150 exemplares 

• Nas últimas 
sextas-feiras de 
cada mês, o 
Getuh promove 
o Cineminha 
no Getuh, 
dando 
oportunidade a 
todos de 
assistirem 
filmes com 
temática 

espírita/espiritualista com 
ensinamentos morais. Neste mês de 
Maio o filme a ser apresentado é 
Dragonfly, com Kevin Costner no 
dia 28 a partir das 19h. Compareça. 

• A Benjamin Franklin Spiritst 
Society está trazendo Sérgio Thiesen 

para uma 
palestra 
sobre o 
tema 
Universo e 
Vida. Será 
realizada 
no Cantinho de Luz na Quinta, 27 de 
Maio às 19h. www.bfranklinss.org. 

• Já estão abertas as 
inscrições para o 7º 
Encontro da Família 
cujo tema será A 
Paz Começa na 
Família. Inscrições 
com desconto se 
encerram dia 06 de 
Junho. Inscreva-se. 
www.FamilySpiritisRetreat.org. 

Canto de Unificação 

 “Se queres fazer o bem - Não perguntes como e quando... 
Haja o que houver no caminho, - Continua trabalhando.” 

Moisés Maia 
na poesia Fazer o bem do livro 
Agenda de Luz. 

Aconteceu 

1. Psicografia - 2. Junho - 3. Abril - 4. Caridade - 5. Néio Lúcio - 6. Mediunidade - 7. Emmanuel - 8. Pedro - 9. Minas Gerais 
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