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O ano letivo de 2021  do C.E. Maria Amélia começa em 01/02 e será
totalmente on line  enquanto perdurar a pandemia que nos impede de
realizarmos os cursos de maneira presencial . As inscrições ainda podem ser
realizadas através do site do CEMA até o dia 20/02 . Você que gosta ou tem
interesse em conhecer a Doutrina Espírita estruturada por Allan Kardec
venha estudar conosco e usufruir de todo o manancial  de  conhecimento
que ela nos proporciona . " Conhecereis a verdade e ela te libertará ". 

Paz a todos !

EQUIPE DO FOLHETIM

As atividades presenciais do C.E. Maria
Amélia continuam suspensas enquanto
durar a quarentena imposta pelo Governo
do Estado de São Paulo devido à
pandemia da covid 19. 

As matrículas dos cursos doutrinários do
CEMA vão até o dia 20/02 e depois dessa
data não serão possíveis novas
inscrições.

Para se matricular basta acessar o site do
CEMA e preencher o formulário da
matrícula dos cursos.

O Acolhimento Fraterno continua
atendendo pelo telefone.
Basta acessar o site do CEMA e preencher
seu pedido01/02/1905  Nasce Francisco Peixoto Lins , o Peixotinho , notável médium

de efeitos físicos , principalmente de materializações luminosas. 
06/02/1832 Realiza-se o casamento de Allan Kardec com Amélie 
 Gabrielle Boudet .
15/02/1926   Desencarna Gabriel Delanne , notável escritor e pesquisador
espírita, contemporâneo de Allan Kardec.
26/02/1842 Nasce Camille Flammarion, astrônomo, escritor espírita,
também contemporâneo de Kardec.
16/02/1947  Desencarna o médium espírita Jésus Gonçalves, no hospital
de Pirapitingui, vítima de hanseníase .
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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


Sugerimos algumas orientações para melhor assimilar os princípios
básicos da Doutrina Espírita : Comece pelo começo . Leia
primeiramente as obras de Allan Kardec . Sugerimos a leitura do livro
O que é o Espiritismo em primeiro lugar , seguido dos livros O Livro
dos Espíritos e O Evangelho segundo o Espiritismo . Seja assíduo e
pontual às aulas do curso que frequenta . Leia em casa o tema da
próxima aula do seu curso para melhor assimilar seu conteúdo. 
Tire suas dúvidas sobre o tema da aula perguntando ao expositor do
curso. Quando possível , consulte sites idôneos sobre o Espiritismo na
internet , programas espíritas na tv e no rádio .

A expressão quaresma é originária do latim e significa
quadragésimo dia . É um período instituído pela igrejas cristãs ,
principalmente a Católica , a Ortodoxa , a Anglicana e a
Luterana , que vai da quarta-feira de cinzas até a semana santa
com a chegada da Páscoa . É um período em que os devotos
dessas igrejas se preparam para viver a semana santa com
penitências e jejuns . A Doutrina Espírita , que respeita todas as
religiões , não registra nada a esse respeito , mesmo porque não
adota penitências , jejuns ou abstinências materiais em seus
postulados .

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 !

QUARESMA

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.”
 

Livro dos Espíritos  A.K Pergunta 467
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#NOSAJUDEAAJUDAR

SUGESTÕES PARA
ESTUDAR O ESPIRITISMO

Provações te buscaram . Dificuldades te agitam . Tudo parece
noite ao redor de teus passos . Não te detenhas , no entanto , a
fim de medir as sombras . Prossegue trabalhando e não te
afastes da paciência . Por nada te desesperes .
Dá tempo a Deus para que Deus te acenda nova luz .
Emmanuel

COM PACIÊNCIA


