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Na semana de 21 a 26 , deste mês de junho , o CEMA realizará a
primeira avaliação dos cursos doutrinários deste ano . Diferente
do ano passado quando só foi realizada uma avaliação anual, este
ano voltaremos a realizar duas avaliações por ano para todos os
cursos de Espiritismo voltados aos adultos devidamente
matriculados em seus respectivos cursos . Assim , mesmo na
forma on line ( não presencial ) , os cursos do CEMA voltam a ter
duas avaliações anuais como eram realizadas antes da pandemia.
Agradecemos pela colaboração de todos os envolvidos . 

Paz a todos !
EQUIPE DO FOLHETIM

O CEMA continua fechado devido à
pandemia da Covid 19 . 

Todos os dias , on line , o CEMA transmite
palestras e comentários doutrinários às
12 ,18 e 20 h . Confira acessando as redes
sociais do CE. Maria Amélia . 

Visite o site do CEMA nas redes sociais e
colabore para manter as atividades
sociais desta casa espírita .

03/06/1925 Data da desencarnação do escritor e médium
espirita francês Camille Flammarion .
16/06/1966 Data da desencarnação do médium espírita
Francisco Peixoto Lins , o Peixotinho .
24/06/1943 Data da desencarnação do escritor e pesquisador
espírita italiano Ernesto Bozzano . 
30/06/2002 Data da desencarnação do médium espírita
Francisco C. Xavier .
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" As renovações rápidas e quase instantâneas que se operam no elemento espiritual da população , em consequência
dos flagelos destruidores, aceleram o progresso social ; sem as emigrações e imigrações que vêm , de tempos e
tempos , dar-lhe um violento impulso , ele avançaria com extrema lentidão . É notório que todas as calamidades que
dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso na ordem física , intelectual ou moral , e por
consequência no estado social das nações onde acontecem . Elas objetivam realizar um remanejamento na
população espiritual , que é a população normal e ativa do globo .Essa transfusão que se opera entre a população
encarnada e desencarnada de um mesmo globo ocorre igualmente entre os mundos , seja individualmente nas
condições normais , seja de forma massiva , em circunstâncias especiais . Há , pois , emigrações e imigrações
coletivas de um mundo a outro . Resulta disso a introdução , na população de um globo , de elementos inteiramente
novos ; novas raças de Espíritos vindo se misturar às existentes constituem novas raças de humanos . Ora, como os
Espíritos não perdem nunca o que adquiriram trazem consigo sua inteligência e intuição dos conhecimentos que
possuem ; imprimem , por consequência , suas características à raça corporal que vão animar . Não têm necessidade
de que novos corpos sejam criados para seu uso ; desde que a espécie corporal exista , eles os encontram prontos
para os receber . São , pois , simplesmente novos habitantes chegando à Terra ; fazem , a principio, parte de sua
população espiritual, depois encarnam como os outros . 
 A Gênese ,cap. XI A. Kardec .

A Diretoria do C.E .Maria  Amélia  pede
a todos os associados que tentem
manter suas mensalidades em dia
para que esta casa continue
honrando seus compromissos
mensalmente . 
Obrigado !

" Os maus exercem maior influência sobre os bons
pela fraqueza dos bons . Os maus são intrigantes e
audaciosos ; os bons são tímidos . Estes , quando
quiserem , assumirão a preponderância ." 
Q.932 de O Livro dos Espíritos

E lá se vão 19 anos sem a presença física de Francisco Cândido
Xavier . Em 30/06/2002 ele retornou à pátria espiritual deixando
saudades e um vasto legado à humanidade . Como médium
espírita psicografou mais de 400 livros doutrinários , além de
incontáveis mensagens avulsas particulares que a tanta gente
trouxe conforto espiritual . E , como ser humano , exemplificou
durante sua vida as virtudes do verdadeiro cristão. Fica aqui
registrado o nosso eterno agradecimento a Chico Xavier .

EMIGRAÇÃO E IMIGRAÇÃO DOS ESPÍRITOS - PARTE II

Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao
arrastamento do mal?

 
Um sábio da Antiguidade vos disse: “Conhece-te a ti mesmo”.
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CHICO XAVIER: 19 ANOS


