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FOLHETIM
ESPÍRITA

Na semana de 20 a 25 de junho vão ocorrer as primeiras avaliações dos
cursos doutrinários do C.E .Maria Amélia do corrente ano. 
Os alunos regularmente matriculados nos cursos on line realizam duas
avaliações anuais para serem aprovados para os cursos subsequentes ,
além de terem um controle de presença . Seguindo a orientação de Allan
Kardec , um centro espírita deve ser , antes de tudo , um escola e uma
escola deve ter seriedade e responsabilidade no ensino que oferece . E
não se aprende o Espiritismo sem um estudo sério, constante e
aprofundado das obras básicas de Allan Kardec e das demais obras
complementares dessa doutrina esclarecedora e consoladora .  
Paz a todos!
EQUIPE DO FOLHETIM

AVISOS

03/06/1925 Data da desencarnação do escritor e médium espírita
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 

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

Segunda:19 às 22h
Quarta:13 às 16h e das 19 às 22h
Sexta:19 às 22h
 Sábados:14 às 18h

Portas abertas para você, sua família
e amigos.

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

https://www.mariaamelia.org.br/
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Distribuição Gratuita
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Centro Espirita Maia Amelia

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


 
A desigualdade das condições sociais é uma lei natural?

 
— Não; é obra do homem e não de Deus.
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CHICO XAVIER 20 ANOS
Francisco Cândido Xavier desencarnou no dia 30 de
junho de 2002 e lá se vão vinte anos de saudade do
nosso querido Chico Xavier . Como ser humano
exemplificou , em cada atitude, as virtudes do
verdadeiro homem de bem e como médium espírita
psicografou mais de 400 livros de grande valor
doutrinário . Chico dizia ser apenas um soldado de
Kardec , deixando mais uma preciosa lição para
todos os tarefeiros espíritas que , muitas vezes , se
esquecem disso , priorizando interesses e vaidades
pessoais . Obrigado sempre , Chico Xavier .

Pergunta : Chico ,qual a solução profunda para o
problema da violência nos grandes centros urbanos ?
Resposta: Admitimos que a violência pode e deve ser
contida pelos órgãos de repressão, mas acreditamos que
será erradicada do campo humano somente quando nos
voltarmos todos - os Espíritos vinculados à Terra - para o
serviço de educação a partir da criança recém nascida .

Extraída do livro Janela para a vida , de Fernando
Worm 

CHICO XAVIER RESPONDE


