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O C.E. Maria Amélia continua fechado
devido à quarentena imposta pelo
Governo doEstado de São Paulo devido à
pandemia de covid 19 . 
Os cursos doutrinários terão início no dia
01/02/2021 , online , com duração de 1
ano cada. As matrículas já estão abertas
no site do CEMA e irão até o dia 20/02 ou
enquanto houver vagas.
Nesses cursos são exigidos 70 % de
presença e média 5,0 nas  avaliações
anuais para poder prosseguir ao curso
subsequente em 2022. Para maiores
informações acesse o site do CEMA.

O CEMA oferece atividades on line ,
mesmo no período de férias escolares ,
todos os dias às 12 , 18 e 20 h . 

Participe !

O Folhetim Espírita deseja a todos seus leitores e apoiadores um feliz Ano
Novo , com muita saúde , paz , alegrias e renovadas esperanças por dias
melhores ! 
Convidamos a todos para passarmos este ano juntos , apesar de
fisicamente, momentaneamente, separados e desfrutar de todo o bem que o
estudo e a prática da Doutrina Espírita nos oferecem .

E que o nosso querido mestre Jesus continue fortalecendo e amparando a
todos nós neste ano que se inicia .

EQUIPE DO FOLHETIM
Paz a todos !

01/01/1858: Surge o primeiro número da Revista Espírita fundada por
Allan Kardec .
01/01/1846: Nasce o escritor espírita Léon Denis , autor de vários livros
importantes do Espiritismo .
06/01/1864: Allan Kardec publica a primeira edição do livro A Gênese .             
09/01/1862: Nasce em Gênova Ernesto Bozzano , pesquisador e autor de
livros sobre fenômenos espíritas.             
17/01/1875: Nasce no Maranhão Luís O. Guillon Ribeiro , tradutor das
obras de Allan Kardec .              
21/01/1883: Desencarna Amélie Gabrielle Boudet , esposa de Allan
Kardec , aos 87 anos .              
30/01/1938: Desencarna Cairbar de Souza Schutel , fundador do jornal O
Clarim e da Revista Internacional de Espiritismo .
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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


INTRODUÇÃO À DOUTRINA ESPÍRITA :  Nas primeiras nove aulas são
comentados assuntos básicos sobre o Espiritismo e depois tem início o estudo
de O Livro dos Espíritos , de Allan kardec , de maneira sistemática e metódica. 
ESTUDO DO LIVRO DOS ESPÍRITOS:  Este curso é a continuação do curso
anterior  e que finaliza o estudo de O Livro dos Espíritos . 
ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS I: É um curso teórico onde estudamos a
primeira metade de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec .
ESTUDO DO LIVRO DOS MÉDIUNS II: É também um curso teórico onde
estudamos a segunda metade de O Livro dos Médiuns .
 APRENDIZES DO EVANGELHO: um estudo resumido  , sob a ótica espírita , do
Velho e Novo Testamento .

O C.E. Maria Amélia vai oferecer, a partir de 01/02/2021, os seguintes cursos
doutrinários, online, da Doutrina Espírita:

 Neste ano não teremos o curso Formação de Tarefeiros . Lembrando que as
matrículas vão até o dia 20/02 , enquanto houver vagas e que as inscrições podem
ser feitas através do site do CEMA  www.mariaamelia.org.br  

“Meus caros amigos , que as Forças Divinas vos concedam muita paz
espiritual.Guardai o vosso salário de tranquilidade no dever cumprido. Bem
poucas consciências encarnadas podem fazer semelhante colheita, nesta hora da
humanidade terrestre, em que tantas tempestades cobrem o céu. Vivemos uma
grande época planetária, época de dor e esperança , discórdia e renovação,
sofrimento e ansiedade. Que o Senhor os dê a sua divina mão. 

Que a paz dele esteja aqui, como sempre, são os sinceros votos do irmão servo. 

Emmanuel  (extraído do livro União em Jesus) 

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 !

CURSOS DOUTRINÁRIOS

“LEMBRA-TE QUE OS BONS ESPÍRITOS ASSISTEM AOS QUE SERVEM A DEUS
COM HUMILDADE E DESINTERESSE, E REPUDIAM A QUALQUER QUE PROCURE,

NO CAMINHO DO CÉU, UM DEGRAU PARA AS COISAS DA TERRA .”

Livro dos Espíritos Prolegômenos A.K

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

#NOSAJUDEAAJUDAR

DIVINA MÃO

“Não lamentes na vida aquilo que perdeste . O desgosto sofrido abriu-te
estrada nova . Segue através da senda que a prova te mostrou.
Renova o pensamento, larga-te do passado. Trabalha e busca a frente,
não chores, nem recues. E entenderá que Deus dá-nos sempre o melhor.

Emmanuel ( extraído do livro Tocando o Barco ) 

NÃO TE
LASTIMES


