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Devido a esse período 

que estamos passando, 

devido à epidemia da 

coronavid 19 todas as 

atividades presenciais do

C.E. Maria Amélia estão 

suspensas até segunda 

ordem.

 

Todos os dias, às20h,

há palestras e Estudo do

Evangelho no Lar virtuais

pelo facebook e

instagram.

 

Quanto aos cursos 

doutrinários dos adultos

ainda não foi decidido o 

que será feito até que 

tudo se normalize.

Enquanto isso alguns 

expositores estão 

disponibilizando seus 

respectivos cursos pelo 

facebook até que 

possamos voltar à 

normalidade. 

 

Siga a página do CEMA 

no Facebook e Instagram

e se mantenha informado.

O Folhetim Espírita , devido a esse

período atípico que estamos vivendo,

por conta da epidemia  do novo

coronavírus, será  postado apenas no

site do C.E. Maria Amélia no facebook . 

Nesses últimos 18 anos é a primeira vez

que o Folhetim deixa de circular no seu

formato impresso, mas continuará

presente no modo virtual , respeitando 

 sempre seus leitores e apoiadores.

 Obrigado e boa leitura !  Paz a todos ! 

Equipe do Folhetim 

 Aos 31/3/1869 , 64 anos de idade,

vítima de um aneurismo cardíaco,

Kardec retornou à pátria espiritual 

e nos deixou uma extensa obra que 

compõe a base do Espiritismo . 

Infelizmente pouco conhecido da 

maioria que se diz espírita , 

O Folhetim convida a todos a 

conhecerem a biografia de Kardec 

e que estudem a magnífica obra 

que ele legou à humanidade . 

Obrigado
Allan
Kardec

AVISOS 

NESTE MÊS DE MARÇO O FOLHETIM
ESPÍRITA REGISTRA A DATA DA 
DESENCARNAÇÃO DE ALLAN KARDEC
O ORGANIZADOR DA DOUTRINA 
ESPÍRITA 

Distribuição Gratuita

ANOS

Editorial

 

"Desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes , usando a

disciplina mental e os recursos da prece . A força poderosa do pensamento tanto

elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos ". 

- André Luiz ,  do livro Conduta Espírita .

Perante a Enfermidade

@cemariaamelia c.e.maria_amelia

https://www.mariaamelia.org.br/


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

É comum nessas épocas de dificuldades virem a público uma avalanche de mensagens, ditas
mediúnicas, atribuídas a Espíritos respeitáveis como Bezerra de Menezes, André Luiz, entre outros.
Infelizmente, a maioria delas não resistem a uma análise crítica séria deixando claro que se tratam de
mistificações ingênuas, desprovidas de lógica e razão, mas que acabam iludindo centenas de pessoas.
Vemos muitas mensagens prometendo curas milagrosas, vacinas e remédios contra o novo corona vírus
que seriam introduzidos num copo de água em determinado dia e horário por Espíritos renomados,
entre outras tolices. Será que essas pessoas não sabem  ou não se lembram que Jesus nos advertiu que
viriam falsos profetas que falariam em seu nome? Ou de João quando nos alertou para que não
acreditássemos em todos os Espíritos, mas que provássemos se eles são de Deus? Ou de Kardec que
sempre nos preveniu contra as mistificações que recebemos do mundo espiritual e que devemos passar
pelo crivo da razão , da lógica e do bom senso tudo que lemos e ouvimos? Nesses momentos
desafiadores as informações científicas corretas , o bom senso, a solidariedade e a fé em Deus nos
bastam.
 

Estude o Espiritismo e se vacine contra as fake news, pois Jesus e Kardec continuam mais atuais que
nunca.

NESSES TEMPOS DIFÍCEIS QUE O PLANETA
ESTÁ VIVENDO DEVIDO À PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS, AO LADO DAS INFORMAÇÕES
CORRETAS QUE NOS SÃO TRANSMITIDAS
PELAS AUTORIDADES DA ÁREA DA SAÚDE DE
TODOS OS PAÍSES,CIRCULAM TAMBÉM MUITAS
NOTÍCIAS FALSAS, AS CHAMADAS FAKE NEWS.

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

As funções a que a mulher é destinada pela Natureza terão importância
tão grande quanto as deferidas ao homem? 

“Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida.”
Questão 821 Livro dos Espíritos A.K

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

PAULO H. BRANDI 
Gestor imobiliário, locação, vendas e
administração 
Contatos: 4343-8263 |
pbrandi@creci.org.br 
Rua Frei Gaspar,221 Sala 109, SBC

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

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

Epidemia de Fake News

www.mariaamelia.org.br
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