
Neste mês de dezembro o Folhetim Espírita circula
com renovada alegria comemorando o Natal de
Jesus e a chegada do Ano Novo. Estas datas
renovam nossas esperanças por dias melhores e
nos convidam a evoluir como Espíritos imortais que
somos.
Rogamos ao Mestre Jesus que nos ampare e
fortaleça na busca e implantação, em nós mesmos,
dos valores éticos e morais que ele nos deixou e
exemplificou. 
Feliz Natal e um ótimo ano novo a todos nós! 
Paz a todos!
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Distribuição Gratuita

EDITORIAL AV ISOS
02/12 (sexta feira) - Haverá a tradicional
sessão de encerramento do ano letivo de
2022. 

24 e 31 de dezembro (sábados) - o CEMA
estará fechado .
Nos demais dias estará aberto
normalmente. 

05/12 até o final do mês de janeiro de
2023 as palestras públicas terão 30
minutos de duração, seguidas pelos
passes.

Os demais departamentos funcionarão
também com o tempo reduzido , mas
abertos normalmente.

Portas abertas para você, sua família
e amigos!

Visite nosso site e redes sociais,
colabore para manter as atividades
sociais desta casa espírita:

www.mariaamelia.org.br

/cemariaamelia

@c.e.maria_amelia

Centro Espirita Maia Amelia

https://www.mariaamelia.org.br/
https://www.facebook.com/cemariaamelia/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/c.e.maria_amelia/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC5b88pVNtUL_PA1BHEPLvCg?view_as=subscriber


 DIVÓRCIO NA VISÃO ESPÍRITA 
 Divaldo P. Franco responde :

“Nós vemos como uma necessidade para os
problemas existentes . O ideal seria sempre
que os indivíduos se amassem a ponto de
não necessitarem da separação legal,
porque no momento que desaparece o
amor, desaparecem os vínculos exteriores .
Como vivemos numa sociedade constituída
por estatutos e leis , é necessário que
respeitemos estas normas. No entanto,
quando o casal não consegue mais se
suportar, a fim de evitar males maiores , o
divórcio é uma fórmula para ajudar na
recuperação da vida de ambos , bem como
para atender aos aspectos moral e legal da
nova situação.” 

Extraído do livro S.O.S. Família.

“Não desanime em razão da crítica . Se a censura é cabível a qualquer um , a realização elevada
é obra de poucos.”

 
André Luiz, no livro Agenda Cristã.

QUAL O TIPO MAIS PERFEITO QUE DEUS OFERECEU AO HOMEM, PARA LHE SERVIR DE
GUIA MODELO? 
 R. Vede Jesus  - “O Livro dos espirítos, 
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