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Neste mês de maio o Folhetim Espírita

dedica um carinho todo especial a todas

as mães pelo dia que é dedicado a todas

elas. Apesar do forte apelo comercial que

há nessa data , não devemos esquecer

que o Dia das Mães deve ser comemorado

todos os dias do ano na forma de carinho,

respeito , atenção  e agradecimento a

elas. Rogamos a Jesus que ilumine

sempre a cada uma delas para que

possam cumprir com dignidade e amor

essa bendita missão a elas confiadas por

Deus .

Paz a todos !
EQUIPE FOLHETIM

"Quando o evangelho penetra o lar, o
coração abre mais facilmente a porta

ao Mestre Divino".
 

Emmanuel

Devido ao período de

quarentena que estamos

vivendo por causa da

pandemia do coronavid 19

todas as atividades

presenciais do C.E. Maria

Amélia continuam

suspensas até segunda

ordem.

 

Todos os dias, às 12,18 e

20h o C.E. Maria Amélia

disponibiliza as atividades 

online pelo Facebook e

Instagram. 

Confira !

 

Ainda não há previsão da

volta às aulas dos cursos

presenciais.

Vários expositores estão

disponibilizando seus

respectivos cursos on line

para suas turmas. 

Participe !

 

SIGA A PÁGINA DO CEMA NO

FACEBOOK E NO INSTAGRAM  E

MANTENHA-SE INFORMADO.

"EM TEMPO ALGUM EMPOLGAR-SE POR
EMOÇÕES DESORDENADAS ANTE  AS
OCORRÊNCIAS QUE APAIXONEM A OPINIÃO
PÚBLICA  COMO, POR EXEMPLO, DELITOS,
CATÁSTROFES, EPIDEMIAS, FENÔMENOS
GEOLÓGICOS E OUTRAS QUAISQUER.
ACALMAR-SE É ACALMAR OS OUTROS." 
 
ANDRÉ LUIZ, 
DO LIVRO CONDUTA ESPÍRITA 

Distribuição Gratuita

ANOS

AVISOS 

 

@cemariaamelia

c.e.maria_amelia

Cultive o estudo do
Evangelho no Lar

Perante aos fatos
do momento

Editorial

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


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

Nos Ajude a Ajudar

O paraíso terrestre do marxismo equivaleria ao paraíso

celestes dos beatos. O Espiritismo não aceita um extremo

nem outro, colocando as coisas em seu devido lugar .Por isso

não basta dar trabalho ao homem, sendo necessário dar-lhe

educação moral, ou seja, orientação espiritual para que ele

possa tirar do trabalho todos os proventos que este lhe pode

dar. Um mundo socialista, de trabalho e abundância para

todos, mas sem perspectivas espirituais, seria tão vazio e

aborrecido como um mundo espiritual de ociosidade,

segundo o prometido pelas religiões .

 

Leia : " A concepção espírita do trabalho como lei natural,

determinante ao mesmo tempo da evolução do homem e da

Natureza, coincide com o princípio marxista segundo o qual,

nas palavras de Marx : " agindo sobre a natureza que está fora

dele, e transformando-a por meio da ação, o homem se

transforma também a si mesmo ... " .

Porém, o Espiritismo não encara, pois , o trabalho como uma

condenação segundo alguns marxistas , mas como uma

necessidade da evolução humana e da evolução terrena .

Trabalhar não é sofrer mas progredir, desenvolver-se,

conquistar a felicidade .

A diferença está em que para os marxistas a felicidade se

encontra nos produtos materiais do trabalho na Terra,

enquanto para os espíritas, além dos proventos imediatos na

Terra, o trabalho proporciona também os da evolução
espiritual.
 

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.

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

 Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não pode?
 

"O forte deve trabalhar para o fraco; na falta da família, a sociedade deve
ampará-lo: é a lei da caridade."

Questão 685a Livro dos Espíritos A.K

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

MARIA DO CÉU NASCIMENTO
Psicóloga
Telefone: 4109-9055
Whatsapp: 11 96613-4906
Av. Capitão Casa, 944 
Bairro Dos Casas, SBC

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

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

Clique aqui!

www.mariaamelia.org.br

APOIADORES

DIA DO TRABALHO
A visão espírita e marxista do trabalho
O NOTÁVEL ESCRITOR ESPÍRITA JOSÉ HERCULANO PIRES , NO COMENTÁRIO QUE FEZ SOBRE
QUESTÃO 685-A DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS , DE ALLAN KARDEC , NOS MOSTROU UMA BREVE 
COMPARAÇÃO ENTRE A CONCEPÇÃO ESPÍRITA E A MARXISTA DO TRABALHO, LEMBRANDO ,
AINDA, QUE KARDEC E O SOCIÓLOGO ALEMÃO KARL MARX FORAM CONTEMPORÂNEOS.

https://www.mariaamelia.org.br/
http://www.brantiseguros.com.br/
https://www.mariaamelia.org.br/
https://www.mariaamelia.org.br/

