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FOLHETIM
ESPÍRITA

 O Folhetim Espírita recorda no mês de março a data da desencarnação
do codificador da Doutrina Espírita Allan Kardec .
Em 31/03/1869 , em Paris , vítima de um aneurisma cardíaco, esse
notável pedagogo francês retornou à pátria espiritual com sua missão
cumprida e nos deixou uma extensa e valiosa obra que compõe as bases
doutrinárias do Espiritismo. O Folhetim convida a todos seus leitores
que conheçam a biografia de Kardec e os livros que ele nos deixou.

Paz a todos!
EQUIPE DO FOLHETIM

 09/03/1979: desencarnação de J.Herculano Pires , escritor , filósofo
, jornalista e tradutor espírita . 
09/03/1984: desencarnação da médium espírita Yvone do Amaral
Pereira . 31/03/1948: os fenômenos em Hydesville , EUA, atingem
seu auge , envolvendo a família Fox ,dando início a vária pesquisas
sobre mediunidade . 
31/03/1869: desencarnação de Allan Kardec ,em Paris, vítima de um
aneurisma cardíaco .

AVISOS
O CEMA continua atendendo de forma
presencial nos setores da Orientação e
Encaminhamento , Palestras Públicas ,
Evangelização Infantil e Mocidade ,
porém , de maneira restrita .

Para fazer sua entrevista na Orientação e
Encaminhamento é necessário agendar
através do site do CEMA. 
São apenas 16 vagas por dia de tarefa .

Para agendar sua entrevista no
Departamento de Orientação e
Encaminhamento acesse o site do CEMA
www.mariaamelia.org.br/agendamentos 

Visite nosso site e redes sociais, colabore
para manter as atividades sociais desta
casa espírita .
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Centro Espirita Maia Amelia

https://www.mariaamelia.org.br/
http://www.mariaamelia.org.br/agendamentos
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


" Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas; elas
permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem
compaixão como qualquer prisioneiro".

-  André Luiz, Agenda Cristã

1) Por que os bons Espíritos não curam todos os doentes ?

Resposta: Deus só permite a cura para aqueles que alcançaram o merecimento
espiritual para isso. Mas , com a misericórdia divina, os benfeitores espirituais
procuram minimizar os males físicos e, principalmente, morais da humanidade .

2) Há doenças que são de origem cármica?

Resposta: Sim . Muitas doenças que se manifestam hoje tiverem origem nos
equívocos cometidos em vivências passadas e Deus , por justiça , não poderia
retirar de uma pessoa uma doença que é , na verdade , o remédio que ela precisa
para se regenerar como Espírito. 

3) Por que os bons Espíritos não nos revelam as curas para as doenças ?

Resposta: Os mensageiros do bem vêm nos instruir para o nosso progresso
espiritual e não para nos revelar aquilo que devemos conseguir através do nosso
próprio trabalho e no seu devido tempo . 

4) O Centro Espírita pode prometer curas ?

Resposta: Não. Nem o Centro Espírita e nem o médium espírita podem prometer
curas . Além de estar fora da competência deles , pois isso depende das leis divinas
e do merecimento de cada pessoa , é ilegal perante as leis vigentes no país que se
prometa curas porque isso pode ser considerado crime de curandeirismo,
charlatanismo e exercício ilegal da profissão de Medicina . 

FANATISMO

 
 O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos?

 “Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir?"
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