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Devido ao período de

quarentena que estamos

vivendo por causa da

pandemia do coronavid 19

todas as atividades

presenciais do C.E. Maria

Amélia continuam

suspensas até segunda

ordem.

 

Todos os dias, às 12,18 e

20h o C.E. Maria Amélia

disponibiliza as atividades

on line pelo Facebook e

Instagram. 

Confira !

 

Ainda não há previsão da

volta às aulas dos cursos

presenciais.

Vários expositores estão

disponibilizando seus

respectivos cursos on line

para suas turmas. 

Participe !

 

SIGA A PÁGINA DO CEMA NO

FACEBOOK E NO INSTAGRAM  E

MANTENHA-SE INFORMADO.

O Folhetim Espírita , neste mês de abril ,

vem a público e pela segunda vez apenas

na forma digital. Como ainda estamos

cumprindo a quarentena estabelecida

pelas autoridades sanitárias do Governo

do Estado de São Paulo, o Folhetim

agradece a compreensão de seus

leitores e apoiadores por acessarem,

virtualmente, mais uma edição deste

periódico espírita do C.E. Maria Amélia .

Boa leitura e paz a todos 

Equipe do Folhetim 

O Livro dos Espíritos teve uma

segunda edição revista e ampliada

em 1860 , mas para efeito histórico

a primeira data prevaleceu . Este

livro contém as bases do

Espiritismo de forma sintética  e

deve ser lido e estudado por todos

que queiram conhecer de fato o

Espiritismo .

" Filhos , não vos esqueçais de orar

sempre . A oração possibilita ao ser

humano aclarar os próprios sentimentos .

Quem se habitua a orar não se entrega ao

desespero e à revolta . A prece jamais é

um monólogo ... pelo recolhimento íntimo

na oração a criatura conversa com o

mundo espiritual que não a deixa sem

resposta ." Homenagem à data da

desencarnação do médico espírita Dr.

Adolfo Bezerra de Menezes , em

11/4/1900."

O Livro dos
Espíritos 163
anos

AVISOS 

ALLAN KARDEC, AOS  18/4/1857 ,
PUBLICOU A PRIMEIRA EDIÇÃO DE O
LIVRO DOS ESPÍRITOS E ESSA DATA É
CONSIDERADA O MARCO INICIAL DA
IMPLANTAÇÃO DA DOUTRINA
ESPÍRITA NO MUNDO .

Distribuição Gratuita

ANOS

Editorial

 

Bezerra de 
Menezes

@cemariaamelia

c.e.maria_amelia

https://www.mariaamelia.org.br/
https://www.instagram.com/c.e.maria_amelia/?hl=en
https://www.facebook.com/cemariaamelia/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/c.e.maria_amelia/?hl=en


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

"Todas as religiões que objetivam o
burilamento da criatura humana , toda a
religião que nos traz esta legenda de paz e de
amor autênticos , mas profundamente
autênticos , sem nenhuma ofensa para
ninguém , sem nenhuma desconsideração
para ninguém , toda religião baseada nesses
princípios é um caminho santo, que nós ,
espíritas cristãos , respeitamos e devemos
respeitamos e devemos respeitar cada vez
mais ".
 
Homenagem à data de nascimento de Chico
Xavier , ocorrida em 02/04/1910."

Fanatismo Deposite sua contribuição em nossa conta
 
 Banco do Brasil 
Agência: 0427-8
Conta corrente: 58132-1
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.

Têm os flagelos destruidores utilidade, do ponto de vista físico, não
obstante os males que ocasionam?

“Têm. Muitas vezes mudam as condições de uma região. Mas, o bem
que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam.”

Questão 739 Livro dos Espíritos A.K

Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas ;
elas permanecem no cárcere do exclusivismo e
merecem compaixão como qualquer prisioneiro " 
 
André Luiz , do livro Agenda Cristã .

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

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

Chico Xavier

Nos Ajude a Ajudar

Clique aqui!

www.mariaamelia.org.br

APOIADORES
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