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FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER DESENCARNOU NO DIA 30/06/2002 E LÁ

SE VÃO 18 ANOS DE SAUDADE DO NOSSO QUERIDO CHICO .

 

O Folhetim registra sempre essa data em forma de homenagem e

agradecimento a ele que foi o maior médium espírita do Brasil.

Psicografou mais de 400 livros de grande valor doutrinário espírita,

incontáveis mensagens mediúnicas que a tanta gente trouxe consolo

espiritual , além de um intenso trabalho de assistência social aos

irmãos  mais necessitados da sua região . Com sua humildade de

verdadeiro cristão , Chico se dizia “ apenas um soldado a serviço de

Kardec”, deixando assim mais uma preciosa lição a todos os

tarefeiros espíritas atuais que, às vezes , se esquecem disso

priorizando interesses e vaidades pessoais . 

Obrigado sempre, Chico Xavier !
 

CHICO,  QUAL A SOLUÇÃO PROFUNDA PARA O PROBLEMA DA VIOLÊNCIA
NOS GRANDES CENTRO URBANOS ?  
 
R : Admitimos que a violência pode e deve ser contida pelos órgãos de
repressão, mas acreditamos que será erradicada do campo humano
somente quando nos voltarmos todos – os Espíritos vinculados à Terra –
para o serviço de educação a partir da criança recém–nascida .  
 
Extraído do livro Janela para a Vida , de Fernando Worm. 

Neste mês de junho o Folhetim continua

circulando apenas no formato digital

devido à quarentena que ainda perdura na

nossa cidade em virtude da pandemia da

covid 19. Lembramos aos  freqüentadores e

amigos do C.E.Maria Amélia que estamos

realizando atividades on line, diariamente,

nos horários  das 12, 18 e 21 h  pelo

Facebook e Instagram . 

Às quartas –feiras, 15 h, há atividades on

line  voltadas para as crianças também . 

Quase todos os cursos doutrinários para os

adultos também estão sendo

disponibilizados por seus respectivos

expositores. Assim, enquanto aguardamos a

volta à normalidade, vamos nos mantendo

em contato com a Doutrina Espírita e com

nossos amigos .

Paz a todos !
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Escolher um dia e horário da semana que seja adequado aos participantes e seja assíduo e pontual .
Fazer uma prece simples para a abertura da reunião.
Ler um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec .
Podem ser feitos breves comentários  sobre o tema lido.
Fazer as vibrações: desejar paz , saúde e equilíbrio para todos os lares e pessoas  necessitadas. 
Fazer uma prece simples de encerramento da reunião. 

O ESTUDO DO EVANGELHO NO LAR É UMA ATIVIDADE RECOMENDADA PELOS BENFEITORES ESPIRITUAIS PARA QUE POSSAMOS
HARMONIZAR O AMBIENTE DE NOSSOS LARES , LEMBRANDO AINDA QUE ESSA PRÁTICA FAZ PARTE DA ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
OFERECIDA PELO CENTRO ESPÍRITA . 
 
Pode ser realizado uma vez por semana com os familiares que aceitarem participar ou mesmo sozinho . A duração pode ser de 15 a30
minutos  e recomenda-se colocar uma jarra com água no local para ser fluidificada pelos protetores espirituais.
Segue abaixo um roteiro resumido para aqueles que estejam interessados: 
 

 
Não é recomendável qualquer manifestação mediúnica durante essa atividade , pois trata-se de uma reunião de estudo do
Evangelho e não de uma reunião mediúnica ostensiva no lar.  
 
“ Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome eu ali estarei “ – Jesus
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Deposite sua contribuição em nossa conta
 

 Banco do Brasil 
Agência: 0427-8
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Associação Espírita Maria Amélia

CNPJ 59.159.723/0001-80
 

 Para mais informações nos envie um e-mail
para contasapagarcema@gmail.com 

aos cuidados de Carmem.

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

Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os
animais?

“Tal direito se acha regulado pela necessidade, que ele tem, de prover ao seu
sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui direito.”

Questão 734  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

Nos Ajude a Ajudar

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

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

Anuncie aqui! 
Expectativa de leitura +1000 pessoas - custo de R$5 por anúncio
Contato: Carmem na Secretaria do CEMA

APOIADORES

O Evangelho no Lar

Indagações
Você  está ajudando a extinguir os males do caminho ou está

agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas ?  

André Luiz , do livro Sinal Verde .

http://www.brantiseguros.com.br/

