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O C.E. Maria Amélia continua
fechado devido à quarentena
imposta pelas autoridades
sanitárias do Estado de São Paulo .
As diversas atividades doutrinárias
continuam sendo realizadas pelas
plataformas digitais . Todos os dias
são realizadas três atividades online
pelo facebook  e youtube do CEMA 
 às 12 , 18 e 20 h.

Devido ao período de férias a partir
do dia 05 de dezembro e até o dia 31
de Janeiro as palestras terão
duração de 30 minutos
As atividades sociais da nossa casa
também continuam sem
interrupção.

 Acesse o nosso site e nossas redes
sociais para ver como colaborar.

Neste mês em que comemoramos o natal de Jesus  o Folhetim
Espírita vem, com renovada alegria, desejar a todos os seus
queridos leitores votos de paz , saúde e renovadas esperanças
para o próximo ano que se aproxima.Este ano de 2020 foi um
ano totalmente atípico que exigiu de todos nós muita resiliência,
sabedoria, paciência e resignação para enfrentar essa nova
situação, enquanto esperamos pela volta do convívio habitual. 
E a Doutrina Espírita sempre nos oferece respostas para
superarmos novos desafios que a vida nos impõe de forma
serena e equilibrada . 
O Folhetim agradece a todos seus leitores e apoiadores e que
possamos manter  nossa fé inabalável em Deus nosso pai e em
Jesus nosso mestre maior para continuarmos juntos, mesmo
que à distância, neste próximo ano que está chegando.
Feliz Natal de Jesus e paz a todos ! 
EQUIPE DO FOLHETIM

Quando te sentires tão infortunado e tão pobre que não possas
ajudar aos mais pobres e mais infortunados que tu mesmo ,
lembra-te de que o Senhor , relegado ao abandono e à carência
no estábulo humilde , era louvado nas vozes dos anjos e
marcado no céu pela luz de uma estrela . 
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Enquanto as autoridades sanitárias do Estado de São Paulo não
autorizarem o retorno ao convívio social normal e seguro , o
CEMA iniciará o ano letivo de forma virtual . 
As aulas terão início no dia 01 de fevereiro de 2021 .
As matrículas para os cursos estarão disponibilizadas no site do
C.E. Maria Amélia a partir de 07de dezembro e vão até 20 de
fevereiro de 2021. 
Os atuais alunos também receberão as fichas de inscrição para
as matrículas através dos seus grupos dos respectivos cursos . 
As matrículas para o curso de Introdução à Doutrina Espírita
serão limitadas a 35 alunos por sala de aula virtual. 
Mais informações acesse o site do CEMA .
www.mariaamelia.org.br

CURSOS DOUTRINÁRIOS DE 2021
MARIA AMÉLIA

Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? 
“Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições

dos outros, perdão das ofensas.
Questão 886 Livro dos Espíritos A.K

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

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

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

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295 - Jardim Belita, SBC | Cep: 09750-300
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http://www.brantiseguros.com.br/

