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O C.E. Maria Amélia continua fechado
devido à quarentena imposta pelas
autoridades sanitárias do Estado de
São Paulo .

As diversas atividades doutrinárias
continuam sendo realizadas pelas
plataformas digitais . Todos os dias
são realizadas três atividades on line
pelo facebook , Instagram do CEMA  às
12 , 18 e 20 h.

As atividades sociais da nossa casa
também continuam sem interrupção .
Acesse o nosso site e nossas redes
sociais para ver como colaborar.

A Coordenação de Cursos do C.E. Maria Amélia  informa que neste
ano de 2020 as avaliações dos cursos doutrinários  serão realizadas
virtualmente . Em vez de duas avaliações anuais , como de costume,
este ano teremos apenas uma avaliação devido às dificuldades que
tivemos durante este ano atípico .
Na semana de 08/11 a 15/11 as avaliações serão realizadas e na
semana seguinte , os alunos que não conseguiram realizar a
avaliação poderão realizá-la . A Coordenação de Cursos do C.E.M.A.
já realizou um simulado no mês passado com todos os expositores e
alunos dos cursos para que todos ficassem familiarizados com o
processo . Assim , mesmo com a quarentena , o C.E.M A não deixou
de oferecer o estudo e a divulgação da Doutrina Espírita de Allan
Kardec , cumprindo assim  umas das suas principais finalidades . 
EQUIPE DO FOLHETIM
Paz a todos !

01/11/1918  - Data da desencarnação de
Eurípedes Barsanulfo , em  Minas Gerais . 
06/11/1835 - Data de nascimento de
César Lombroso , na Itália
14/11/1876 - Data de nascimento de
Manoel Philomeno de Miranda , na Bahia 
23/11/1795  - Data de nascimento de
Amélie Gabrielle Boudet , esposa de Allan
Kardec .
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Centro Espirita Maia Amelia

DATAS 

https://www.mariaamelia.org.br/
https://www.facebook.com/cemariaamelia/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/c.e.maria_amelia/?hl=en
https://www.mariaamelia.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UC5b88pVNtUL_PA1BHEPLvCg?view_as=subscriber


1) Os Espíritos ficam felizes quando nos lembramos deles ? 
R : Se essa lembrança é fruto de um sentimento sincero e positivo , sim . 
2) Nossos pensamentos podem ajudá-los ? 
R : Sim. Se o Espírito já é feliz a nossa lembrança aumenta a sua felicidade . Se está sofrendo, o nosso bom
pensamento dirigido a ele servirá de alívio para seu sofrimento . 
3) A visita ao cemitério no dia dos finados é útil  ? 
R: Pode ser útil se o sentimento que nos levou até lá for sincero , pois para os Espíritos , o que vale é a intenção e
o sentimento. Atos exteriores nada valem para eles. 
4) Podemos prejudicar um Espírito querido sem intenção ? 
R : Sim. Nos primeiros momentos após a desencarnação  , o nosso sentimento de desespero , inconformismo e
revolta prejudicam o Espírito durante a sua transição para o mundo espiritual . Em um segundo momento , esse
Espírito , atingido constantemente pelos nossos pensamentos negativos , sofre por nos ver sofrer  e pode se
sentir culpado por aquela situação . 
5) Como podemos ajudá-los ? 
R :  Pelas preces , pelas vibrações positivas , pelas boas lembranças deles. O Espiritismo nos proporciona ,
através da certeza da continuidade da vida após a morte do corpo físico , a resignação e o consolo espiritual que
devemos ter quando nos separamos provisoriamente de um ente querido .

A Diretoria do C.E .Maria  Amélia
constatou uma queda de 40 % na
arrecadação de fundos para custear as
despesas desta casa espírita desde o
início da quarentena . Pedimos a todos
os associados que tentem manter suas
mensalidades em dia para que esta casa
continue honrando seus compromissos
mensalmente . Obrigado !

FINADOS

Deposite sua contribuição 
em nossa conta

 Banco do Brasil 
Agência: 0427-8

Conta corrente: 58132-1
Associação Espírita Maria Amélia

CNPJ 59.159.723/0001-80

 Para mais informações nos envie um e-mail
para contasapagarcema@gmail.com 

aos cuidados de Carmem.

Pode o homem eximir-se da influência dos Espíritos 
que procuram arrastá-lo ao mal? 

“Pode, visto que tais Espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos,
os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem.”

Questão 197 Livro dos Espíritos A.K

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295 - Jardim Belita, SBC | Cep: 09750-300

ANTONIO DA LUZ PINTURAS
Pinturas residenciais, comerciais e prediais,
grafiatos, reforma de telhados e outros
serviços. Orçamento Grátis!
antonioluzpinturas@hotmail.com
Telefones: 4357-1566 / 99775-7095
Rua Arlindo Betio, 19 - Vila Roberta, SBC

AZUL CONTABILIDADE
Serviços de abertura e encerramento de
Empresas - IRPF e IRPJ
Telefones: 4392-7796 / 96360-7234
Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, 388
Jardim Belita - SBC,SP

PAULO H. BRANDI 
Gestor imobiliário, locação, vendas e
administração 
Contatos: 4343-8263 |
pbrandi@creci.org.br 
Rua Frei Gaspar,221 Sala 109, SBC

BRANTI E BRANDI
Corretora de Seguros
Todos os tipos de seguros
Contatos: 4398-6282 / 98331-7529
brantiseguros@uol.com.br
Rua Frei Gaspar,22 Sala 9, SBC
www.brantiseguros.com.br

APOIADORES
#NOSAJUDEAAJUDAR

Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora . - Ninguém pode apagar a chama da saudade , entretanto se
choras , chora fazendo o bem . A morte para a vida é apenas mudança . A semente no solo mostra a
ressurreição . Todos estamos vivos na presença de Deus . Emmanuel . 

 " Seja útil em qualquer lugar , mas não guarde a pretensão de agradar a todos ; não intente o que o
próprio Cristo ainda não conseguiu ." 

André Luiz , do livro Agenda Cristã .

SAUDADE

http://www.brantiseguros.com.br/

