
Nós Somos. Muitos dos humanos 
acreditam em Destino. E todos 
sentimos Dor.   

No início do Século XX, Léon 
Denis, um dos mais importantes 
autores espíritas escreveu um livro, 
dividido em três partes, sobre esses 
três assuntos: O Problema do Ser, do 
Destino e da Dor.  

Nesta obra magistral Léon Denis 
responde perguntas do tipo Quem 
Somos?, Por que Sofremos?, Qual o 
objetivo de nossa existência? Nós até 
já a tivemos como nosso livro do 
bimestre em nossa edição de Março/
Abril de 2009. Confira. 

Desta vez o Cantinho terá uma 
palestra especial sobre esse assunto e 
quem apresentará o tema para nós 
será Dr. Sérgio Thiesen, Espírita, 
médico e físico que mora no Rio de 
Janeiro. Sua exposição será no dia 23 
de Agosto, uma segunda feira, a partir 

das 19h. Convide os amigos e venha 
conhecer um pouco mais sobre a 
Doutrina Espírita através de 
profundas reflexões acerca da vida. 

Neste mês acontecerá também 
mais uma edição do Auta de Souza 
cujo tema será O Espiritismo e as 
Transformações Mundiais que 
contará com as presenças de Dr. 
Sérgio Thiesen e Vanessa Anseloni. 
Maiores informações www.Geuth.org 
Tenham um bimestre transformador! 

Nesta Edição 
Editorial 1 

Livro do Bimestre 1 

2ª Jorespe - Sucesso 2 

Nosso Lar, O Filme 2 

Cantinho da Codificação 3 

One starfish at a time 3 

Canto de Unificação 4 

Em agosto nós teremos o 
Almoço Fraterno no Domingo 

dia 15 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. A 

renda dessa edição  é para 
ajudar ao Encontro Fraterno 
Auta de Souza. Compareça! 

Acontecerá 
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Editorial - O Ser, O Destino e a Dor 

Almoço Fraterno 

Em 2007 falamos sobre 
o livro Nosso Lar, que é 
o primeiro da série de 13 
livros acerca da vida no 
mundo espiritual.  
O segundo livro é Os 
Mensageiros e segue a 
história de André Luiz e 
seus aprendizados, que 

acabam se transformando em nossos 
aprendizados. Ele nos narra o período 
correspondente a uma semana de 
trabalho quando se integra a uma equipe 
de espíritos que estudam para trabalhar 

em auxílio ao próximo.  
Nesse caminho ele se depara com 

inúmeras situações de companheiros 
espíritas que se prepararam 
anteriormente para tarefas na 
mediunidade e que acabaram falhando.  

Os Mensageiros nos faz refletir sobre 
a nossa responsabilidade como 
trabalhadores da casa espírita, mas 
também de o quanto ainda precisamos 
aprender e praticar para sermos 
mensageiros do amor Divino, seja na 
Terra seja no mundo espiritual. 
Imperdível e indispensável leitura! 

Livros do Bimestre - Os Mensageiros 



A estreia oficial será no dia 
03 de Setembro, mas em 
contato com algumas pessoas 
ligadas à produção do filme, 
soubemos que o que vem por 
aí é um filme de altíssima 
qualidade técnica e que reflete 
bem a mensagem que André 
Luiz passou ao escrever a obra 
prima Nosso Lar em 1944 
através de Chico Xavier. 
Naturalmente que os que 
moram aqui nos EUA só vão 

ter acesso ao filme com um 
certo atraso em relação ao seu 
lançamento no Brasil. Mesmo 
assim, estamos vibrando e 
torcendo para que ele seja um 
sucesso a fim de que 
possamos ter outros filmes 
baseados em obras espíritas 
indo para as telonas em 
grande estilo. Vibremos pelo 
sucesso de Nosso Lar 
também na Sétima Arte! 
www.NossoLarOFilme.com.br 

Em mais uma promoção do 
Cantinho de Luz, a Jornada 
Espírita de Peabody foi um 
sucesso. E devemos mais esse 
maravilhoso evento a vocês, os 
nossos leitores e frequentadores do 
Cantinho de Luz.  

Precisamos, naturalmente, 
agradecer também aos palestrantes 
que nos trouxeram palavras e 
pensamentos tão elevados, nos 
ajudando, juntamente com o 
exemplo de vida de Chico Xavier, 
a nos elevarmos junto. 

Obrigado a Júlio por nos mostrar 
o que é ser um homem de bem no 
exemplo de Chico... 

Obrigado Flávio por nos trazer 
histórias marcantes, inclusive na 
infância, da mediunidade ímpar 
desse homem de bem... 

Por suas palavras simples e 
hercúleas, agradecemos a Hércules 
pelo amor que ele nos trouxe com 
histórias de sua convivência com 
Chico Xavier... 

Fazendo-nos 
sorrir sempre, 
agradecemos a 
Rozi com um 
imenso sorriso 
nos lábios por 
nos fazer 
refletir sobre a 
alegria que 
Chico sempre 
nos trouxe... 

Naturalmente 
agradecemos a 
Vanessa pelas 
reflexões em dias distintos, tanto 
em inglês quanto em português 
sobre um Chico que sempre fez 
amigos e que viajou para fora do 
Brasil, vindo até os EUA, 
inclusive, para divulgar o 
Espiritismo.... 

A Eduardo por nos trazer 
demonstrações do que a Fé de 
Chico foi e é capaz de fazer em 
nossas vidas, nosso obrigado... 

E a Fátima, nossa companheira 
de sempre, por nos trazer palavras 

caridosas, vindas da mão de Um 
Certo Chico simples, sempre com 
alvo certeiro: o centro de nossas 
vidas que, como demonstrada por 
ele, deve ser sempre voltada ao 
amor ao próximo. 

Toda a Jorespe está disponível 
em nosso site para você conferir, 
caso não tenha comparecido. Basta 
acessar www.CantinhoDeLuz.net 
e clicar no mini-site da Jornada. 

Visite-nos e comente!  
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2ª Jorespe [Jornada Espírita de Peabody] - Sucesso 

 

Nosso Lar, O Filme 

“O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha, 
incessantemente, atraída pela Luz Imortal.” 

Emmanuel 
no Prefácio do livro 
Os Mensageiros. 



In her book 
Happy Life, Joanna 
de Ângelis (through 
Divaldo Franco’s 
mediumship) tells 
us: “you definitely 
will not solve all of 
the world’s 
problems. However”, 
she continues, “you 
can and should 
contribute to that goal.” 

This reminds me of the 
story of a boy who was at the 
beach throwing starfish back to 
the sea helping them survive 

the heat and 
dehidration. A 
man, observing 
that scene 
questioned the 
boy if he knew 
that there were 
thounsands, 
maybe millions 
of starfish to be 
saved to which 

the boy answered yes. So, said 
the man, don’t you think there 
are way too many to be saved? 

The boy thought about it for 
a while, calmly grabbed 

another bright star and said to 
the man: At least this one I will 
save. He then gently threw it 
back to the sea. 

Until when will we wait to do 
our part? Are we behaving 
more like the boy or more like 
the man? How many starfish 
have we saved today?  

By the way, after what the 
boy said, the man saved some 
of those million starfish... 

Mackenzie is a worker of the 
Little Spot of Light Spiritist Center, is 
married to Chirles, and father of two 

beautiful girls: Kathleen and Amanda. 
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Our English Spot - One starfish at a time by Mackenzie Melo 

 “Love is the light of God, even when it  
shines at the bottom of an abyss.” 

Ismalia 
in the chapter Cecilia at the Organ 
from the book The Messengers. 

Cantinho da Codificação - Pensamentos Avulsos 

Ó homens! como sois 
soberbamente orgulhosos! 
Vossa pretensão é realmente 
cômica. Quereis tudo saber e 
vossa essência se opõe a esta 
faculdade de compreensão 
universal. Não chegareis a 
conhecer esta maravilhosa 

Natureza senão pelo trabalho 
perseverante; não tereis a 
alegria de aprofundar esses 
tesouros e de entrever o infinito 
de Deus, senão quando vos 
melhorardes pela caridade, 
fazendo todas as coisas do 
ponto de vista do bem para 
todos, e referindo esta 
faculdade do bem a Deus, que, 
na sua generosidade 
inigualável, vos recompensará 
além de toda expectativa. 

Massillon 
Como muitas vezes se diz, o 

homem é o joguete dos 
acontecimentos. De quais 
acontecimentos se quer falar? 
Qual seria sua causa, seu 
objetivo? Jamais se viu nisso o 
dedo de Deus. Esse 
pensamento vago e 
materialista, mãe da fatalidade, 
perdeu mais de um grande 

Espírito, mais de uma profunda 
inteligência. Sabeis o que disse 
Balzac: “Não há princípios; só 
há acontecimentos.” Isto é, 
segundo ele o homem não tem 
mais livre-arbítrio; a fatalidade 
apodera-se dele no berço e o 
conduz até o túmulo. 
Monstruosa invenção do 
Espírito humano, esse 
pensamento abate a liberdade, 
isto é, o progresso, a ascensão 
da alma humana, 
demonstração evidente da 
existência de Deus. O homem 
que se deixasse assim 
conduzir seria escravo de tudo: 
dos homens e de si mesmo! Ó 
homem! examina-te. Nasceste 
para a servidão? Não; 
nasceste para a liberdade. 

Lammenais 
Mensagens retiradas da Revista 

Espírita de Novembro de 1860 



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 (retorna em setembro) 
Sábados 
• 17h às 18h - Evangelização Infantil e Juvenil para crianças e jovens.  

Faixa etária: entre 2 e 15 anos (de férias - retorna em setembro) 
• 19h às 20h30 - Estudo de O Livro dos Espíritos, Palestra Evangélica e Passes. 

• No dia 30 de Maio tivemos mais 
uma edição bem sucedida de 
nosso já famoso Almoço 
Fraterno. Neste dia tivemos uma 
novidade: fizemos o primeiro 
Yard Sale do Cantinho e 
pudemos arrecadar alguns 
trocados para ajudar a comprar 
material para a Evangelização. 
Quanto ao almoço em si foi 
muito bom. Tivemos a presença 
dos amigos de outros centros, 
música no violão, criançada 
brincando e muita comida boa. 
Naturalmente que não faltou 
boa conversa e muitas risadas. 
Obrigado a todos que vieram! 

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 

• A AKSSMA, de 
Somerville, está 
convidando todos a 
participarem do seu 
Blood Drive (doação 
de sangue)  que 
acontecerá no 
Domingo 10 de 
Outubro a partir das 

10h da manhã. Maiores informações 
www.akssma.com  

• A Benjamin 
Franklin Spiritst 
Society realiza 
neste Domingo, 15 
de Agosto, a sua 
primeira feira de 
livros. 
www.bfranklinss.org. 

• O Encontro Fraterno 
Auta de Souza já 
está em sua 1461ª 
edição e ela 
acontecerá mais uma 
vez em Marlborough 
no Sábado, dia 21 de 
Agosto, das 9h15 às 
17h30. Faça suas 
inscrições pelo web-site do Getuh: 

www.getuh.org. 
• A Fealma terá mais uma vez a 
sua Pamonhada Espírita que foi 
um sucesso em 2009. A data não 
foi ainda definida, 
mas cheque a 
página deles para 
mais informações 

www.fealma.org 
“O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandece no fundo do abismo.” Ismália, no capítulo Cecília ao Órgão, do livro Os Mensageiros 

Canto de Unificação 

 “Grande é o oceano, minúscula é a gota, mas o oceano não é senão a 
massa das gotas reunidas. [...] Alguma coisa pequenina há de ser feita, 

antes de edificarmos as grandes coisas.” 

Dona Isabel 
no capítulo Culto Doméstico 
do livro Os Mensageiros. 

Aconteceu 


