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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 on line
pelo facebook , Instagram do CEMA  às
12 , 18 e 20 h.

As atividades sociais da nossa casa
também continuam sem interrupção .
Acesse o nosso site e nossas redes
sociais para ver como colaborar.

O Folhetim Espírita registra ,com muita alegria , a data de mais
um aniversário da Associação Espírita Beneficente Maria Amélia .
Sua fundação foi registrada em cartório aos 05/10/1966 pelo seu
fundador sr. Dalmace Capell . O papel do C.E. maria Amélia é
estudar , divulgar e praticar a Doutrina Espírita estruturada por
Allan Kardec , além de manter atividades sociais em prol dos
nossos irmãos mais necessitados. 
Rogamos ao nosso Mestre Jesus que sempre ampare e ilumine a
todos os dirigentes tarefeiros e frequentadores do Maria Amélia
para que este continue a cumprir ,cada vez melhor , seus
compromissos assumidos no plano espiritual. 
Obrigado , Sr. Capell  e Feliz Aniversário C.E. Maria Amélia ! 

EQUIPE DO FOLHETIM
Paz a todos !
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Centro Espirita Maia Amelia

#NOSAJUDEAAJUDAR

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


Auto de fé em Barcelona 
Em 1861 , Allan Kardec , atendendo a pedidos de livreiros, enviou à Espanha
300 exemplares de livros espíritas , principalmente O Livro dos Espíritos e
O Livro dos Médiuns . No entanto , esses livros não chegaram a circular
naquele país , pois o  material foi censurado e condenado pelas autoridades
eclesiásticas da Espanha . Na manhã de 09/10/1861 , em Barcelona , foram
queimadas as trezentas obras espíritas e os jornais da Espanha relataram
com detalhes o acontecimento . De acordo com Kardec , conforme lhe
alertaram os Espíritos superiores , o auto de fé causou um efeito inesperado
aos opositores do Espiritismo , afinal , a queima das obras contribuiu
poderosamente para a divulgação e propagação das ideias espíritas .

Neste mês de outubro o Folhetim relembra a seus leitores a data do
nascimento do codificador da Doutrina Espírita , Allan Kardec , que se
deu aos 03/10/1804 , em Lyon , França . O ilustre pedagogo Hippolyte
Léon Denizard Rivail , que mais tarde adotou o pseudônimo de Allan
Kardec , conheceu , pesquisou ,estudou e ordenou os fenômenos
mediúnicos e psíquicos que se intensificavam na sociedade europeia da
época , sempre auxiliado pela falange do Espírito Verdade . Assim ,
forneceu explicações lógicas e racionais a respeito desses fenômenos
que sempre foram considerados místicos ou sobrenaturais . Graças ao
seu trabalho sério , científico , competente e incansável os Espíritos
superiores puderam nos deixar essa doutrina que tanto nos esclarece e
consola .Obrigado sempre , Allan Kardec!

ALLAN KARDEC

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.

Poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o Espírito de uma criança
que morreu em tenra idade?

“Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais
já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se

progrediu.”
Questão 197 Livro dos Espíritos A.K
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#NosAjudeaAjudar

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

APOIADORES

QUEIMA DE LIVROS ESPÍRITAS

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

