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O Folhetim Espírita relembra no mês de julho a data
da desencarnação do fundador da Associação
Espírita Beneficente Maria Amélia , Sr. Dalmace
Capell. Há 31 anos , em 17/7/1990 , o Sr. Capell
retornou à pátria espiritual com sua tarefa cumprida
, nos deixando , além da saudade , esta Casa Espírita
aonde podemos aprender , divulgar e praticar a
Doutrina Espírita estruturada por Allan Kardec . Fica
aqui registrado o nosso eterno agradecimento ao Sr.
Capell . 
Paz a todos !
EQUIPE DO FOLHETIM

01/071869  Foi lançado na Bahia o primeiro jornal espírita do Brasil :
O Eco de Além -Túmulo , por Luiz Olímpio de Menezes
06/07/1932  É publicada a primeira edição do livro Parnaso de Além
Túmulo que foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier .
12/07/1936  Fundação da Federação Espírita do Estado de São
Paulo .
12/07/1891  Nascimento do médium espírita Jésus Gonçalves .
Hanseniano , internado na colônia de Pirapitingui , dirigiu um
Centro Espírita naquele local .

O CEMA continua fechado devido à
pandemia da Covid 19 . 

Todos os dias , on line , o CEMA transmite
palestras e comentários doutrinários às
12 ,18 e 20 h . Confira acessando as redes
sociais do CE. Maria Amélia . 

Visite o site do CEMA nas redes sociais e
colabore para manter as atividades
sociais desta casa espírita .

EDITORIAL AVISOS

WWW.MARIAAMELIA.ORG.BR

DATAS 

 

Distribuição Gratuita

@cemariaamelia

c.e.maria_amelia

Centro Espirita Maia Amelia

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


As preces pelos Espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim , não
apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia , mas também ajudá-los a
se libertarem das ligações terrenas , abreviando a perturbação que segue
sempre à separação do corpo e tornando mais calmo seu despertar . Mas ,
ainda nesse caso , como em todas as demais circunstâncias , a eficácia da
prece depende da sinceridade do pensamento , e não a abundância das
palavras , ditas com maior ou menor ênfase , e das quais , na maioria das
vezes, o coração não participa . As preces que partem realmente do coração
encontram ressonância no Espírito a que se dirigem e cujas ideias estão
ainda e estado de confusão , como se fossem vozes amigas que vão despertá-
lo do sono . 

Allan kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo.

A Diretoria do C.E .Maria  Amélia  pede a
todos os associados que tentem manter
suas mensalidades em dia para que esta
casa continue honrando seus
compromissos mensalmente . 
Obrigado !

" Em hora alguma proclame seus méritos individuais , porque
qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro
de nossas aquisições . Lembre-se de que a virtude não é uma
voz que fala , e sim , um poder que irradia " 

André Luiz  - Agenda Cristã .

LOGO APÓS A MORTE

 Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis?
  

 “Isso ocorre naturalmente, pela força mesma das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda
do progresso. Muitas já ele reformou e muitas outras reformará. Espera!”
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