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" Muitas pessoas são fraternas com

os Espíritos desencarnados

sofredores e até obsessores , mas

tratam secamente e , até

agressivamente, os Espíritos

encarnados que convivem com elas ,

como os familiares , companheiros

de trabalho do Movimento Espírita,

pessoas que buscam os Centros para

lenir suas dores , dentre outros .

Dessa forma atuam de maneira

hipócrita , pois com os

desencarnados são "dóceis" , pois

que a convivência com eles é fugaz ,

já com os demais a convivência é

constante no dia a dia e , por isso ,

pede exercícios constantes de

fraternidade ."

As matrículas para os cursos
doutrinários do C.E.M.A.
foram encerradas no dia
15/02.
 
A partir de agora o público
adulto só poderá assistir às
Palestras Públicas. 
 
As inscrições para a área de
infância e juventude
continuam sendo feitas no
Departamento de orientação e
encaminhamento . 
 
A Mocidade II (15 a 17 anos)
só tem atividades aos
sábados.

A Diretoria do C.E.Maria
Amélia relembra a todos
seus associados que somente
aqueles que estiverem quites
com suas mensalidades
poderão participar e terem
direito a voto  nas
assembleias que ocorrerão
durante o ano. 
 
A próxima assembléia será dia
3 de março de 2020 ás
19h30min em nossa sede.

Felicidade e
infelicidade
relativas

Por que, no mundo, tão amiúde, a

influência dos maus sobrepuja a dos

bons?

“Por fraqueza destes. Os maus são

intrigantes e audaciosos, os bons são

tímidos. Quando estes o quiserem,

preponderarão.”

Reuniões
Mediúnicas
EXTRAÍDO DO LIVRO REUNIÕES
MEDIÚNICAS DE ALÍRIO
CERQUEIRA FILHO

AVISOS 

ASSEMBLÉIAS
GERAIS

QUESTÃO 932 DE O LIVRO DOS
ESPÍRITOS, ALLAN KARDEC

Distribuição Gratuita

ANOS



DIAS DE
FUNCIONAMENTO
CEMA

Segunda 20h
Quarta 14h e 20h
Sexta 20h
Sábado 15h30min

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

No início do mês de de fevereiro teve início o

ano letivo do C.E. Maria Amélia e os cursos da

Doutrina Espírita sempre têm boa procura. As

obras básicas do Espiritismo de autoria de

Allan Kardec estão à disposição de todos que

queiram conhecer, estudar e praticar o esse

rico manancial de conhecimentos que ela nos

trás.

 

Ótimo ano de estudo a todos e que possamos

ficar mais este ano juntos .

Paz a todos !

 

EQUIPE DO FOLHETIM

"Não temas as provas de

hoje. Supera o mal com o

bem. Todos temos um

amanhã. No entanto,

porque o futuro nos

pertença, não menosprezes

o momento de agora.

Se sofrestes desgostos não

lhes conserves os

remanescentes no coração.

Esquece afrontas e ofensas.

O perdão desata quaisquer

algemas entre vítima e

agressor."

 

 - Emmanuel, psicografia de
Chico Xavier

Lembramos ainda que o

Departamento de Orientação

e Encaminhamento, no

período noturno (segundas,

quartas e sextas-feiras),

começa suas atividades

15 minutos mais cedo, 

ás 19h45min.

Segunda a partir das 19h

Quarta ás 14h  e ás 19h

Sábado a partir das 14h

Venha conhecer o Bazar do Maria

Amélia! Além de comprar roupas

e objetos em bom estado você

estará ajudando nossa Casa

Espírita.

Horários 

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

ARABESKO
Papelaria, presentes, artesanato, xerox,
encadernação e plastificação
Telefone: 2758-3526
Whatsapp: 11 99698-7008 / 11 98954-3208
Praça Giovani Breda, 1860 - B.Assunção, SBC
www.arabeskoartesanato.com.br

ESPÍRITAS: AMAI-VOS, EIS O PRIMEIRO ENSINAMENTO;
INSTRUÍ-VOS, EIS O SEGUNDO.

Espírito Verdade, em O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.

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

Anuncie aqui! 
Expectativa de leitura +1000 pessoas - custo de R$5 por anúncio
Contato: Carmem na Secretaria do CEMA

PAULO INFORMÁTICA
Consultoria, aulas, configurações, programas,
rede, converto VHS para DVD
Telefone: 2758-3526
Contatos: 11 99400-1585 / 11 99766-4936
senna8891@me.com

Editorial

Bazar

APOIADORES

DE ÂNIMO FIRME

www.mariaamelia.org.br

@cemariaamelia c.e.maria_amelia

CEMA DIGITAL
Curta e Compartilhe

BRANTI E BRANDI
Corretora de Seguros
Trabalhamos com 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


