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Neste mês de agosto o Folhetim Espírita circula com especial alegria ao
comemorar vinte anos de circulação mensal e ininterrupta . Desde agosto de
2001 o Folhetim voltou a circular com a proposta de divulgar as atividades
da Associação Espírita Beneficente Maria Amélia e também de divulgar a
Doutrina Espírita estruturada por Allan Kardec . Agradecemos muito a todos
os nossos queridos leitores que nos motivam a continuar com esta atividade
e rogamos ao nosso Mestre Jesus que continue abençoando este trabalho .
Paz a todos !
EQUIPE DO FOLHETIM

01/08/1865 : É publicada a primeira edição do livro O Céu e o
Inferno " de Allan Kardec .
15/08/1952 : É fundada em Salvador a Mansão do Caminho por
Divaldo P. Franco e Nilson Pereira . 
29/8/1831 : Data do nascimento do médico e espirita Dr. Adolfo
Bezerra de Menezes . 

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 .
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@cemariaamelia
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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


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 !

Eu tenho dois pais : meu pai celestial que criou meu Espírito e me deu a vida
imortal e também tenho meu pai biológico que , junto com minha mãe , me
deram um corpo físico para que eu usufruísse da benção da reencarnação ,
prosseguindo minha jornada evolutiva aqui na Terra .
Graças a esse corpo físico meu Espírito se manifesta livremente podendo
usufruir tudo o que a vida terrena pode me oferecer de útil e construtivo .
Portanto , independente de qualquer outra coisa já devo ser grato a eles .
Agradeço também ao meu pai por ter me ensinado , com exemplos , valores
éticos e morais que pude assimilar para a minha vida , aos conselhos que me
deu e pelas repreensões que me fez quando julgou necessário .
Sou grato ao meu pai pelas atitudes infelizes que cometeu, pois pude
aprender com isso como não se deve agir.
E peço desculpas a ele por não ter sido um filho dos mais brilhantes .
Mesmo que meu pai fosse um criminoso , hoje eu o agradeceria da mesma
forma por tudo que já relatei até aqui e pai a gente ama incondicionalmente ,
assim como ele também me ama do jeito que eu sou .
Não espere que a desencarnação afaste provisoriamente seu pai de você para
descobrir que o ama , respeita e lhe é grato . Seja quem for seu pai , feliz dia
dos pais a ele ! 
Ele merece ! 

( Autor desconhecido) " Honra a teu pai e a tua mãe " - Jesus

DIA DOS PAIS

 Qual o caráter da legítima propriedade?
 

 “Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outrem.” 
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#NOSAJUDEAAJUDAR" É pela educação ,muito mais do que pela
instrução , que vamos atingir o progresso
moral " Allan Kardec

FUTURO


