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FOLHETIM
ESPÍRITA

Neste mês de maio o Folhetim homenageia todas as mães pelo dia
a elas dedicado . Respeito e carinho são os melhores presentes
que uma mãe pode receber durante todo o ano e não somente no
segundo domingo de maio. Pedimos ao Mestre Jesus que continue
abençoando a todas elas para que possam cumprir ,da melhor
maneira possível , a sagrada missão da maternidade. 
Paz a todos!
EQUIPE DO FOLHETIM

AVISOS

 01/05/1880 Nasce em Sacramento ,
MG . Eurípedes Barsanulfo , médium e
educador espírita . 

05/05/1927 Nasce em Feira de Santana
, BA , o médium e orador espírita
Divaldo Pereira Franco . 

07/05/1878 Nasce em Piracicaba , SP ,
Pedro de Camargo ( Vinícius) , escritor
espírita .  

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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Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? 

“Grande culpado é esse e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os
assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte

tenha causado para satisfazer à sua ambição.”
L.E PERGUNTA 745 A.K
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AMOR MATERNAL

O amor maternal é uma virtude ou um sentimento
instintivo, comum aos homens e aos animais ? 
R : É uma coisa e outra. A Natureza deu à mãe o amor
pelos filhos no interesse da sua conservação; mas, no
animal , esse amor é limitado às necessidades
materiais : cessa quando os cuidados se tornam
inúteis . No homem , ele persiste por toda a vida e
comporta um devotamento e uma abnegação que
constituem virtudes ; sobrevive mesmo após a morte,
acompanhando o filho além da tumba. Vedes que há
nele alguma coisa mais que no animal . 

Q 890 de O Livro dos Espíritos , Allan Kardec

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
em que desaparece o amor desaparecem os vínculos
exteriores . Como vivemos numa sociedade constituída
por estatutos e leis , é necessário que respeitemos essas
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 

DIVÓRCIO


