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FOLHETIM
ESPÍRITA

SUÍCIDIO
Dia 10 de setembro é o DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO DO
SUICÍDIO e várias entidades internacionais e no Brasil
promovem ações de prevenção ao suicídio , o chamado
Setembro Amarelo . As estatísticas mundiais continuam
alarmantes e uma faixa etária cada vez mais jovem da população
faz parte desses números . Abordar esse tema que ainda é um
tabu na sociedade pode colaborar muito na prevenção dos
suicídios e as Casas Espíritas também devem se engajar nessa
luta , pois a Doutrina Espírita possui um enorme manancial de
conhecimentos que será útil para amenizar esse grave problema
que assola toda a sociedade do nosso planeta . 
Paz a todos!
EQUIPE DO FOLHETIM

AVISOS

08/9/1886 Data da realização do primeiro Congresso Espírita
Internacional , em Barcelona .
22/91868 Data de nascimento do escritor espírita Cairbar
Schutel no RJ .
25/9/1914 Data de nascimento do jornalista , tradutor , filósofo e
escritor espírita José Herculano Pires

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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DATAS 
 

Distribuição Gratuita

@cemariaamelia

c.e.maria_amelia

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


" Muitas pessoas são fraternas com os
Espíritos desencarnados sofredores e até
obsessores , mas tratam secamente e, até
agressivamente, os Espíritos encarnados
que convivem com elas, como os familiares,
companheiros de trabalho do Movimento
Espírita , pessoas que buscam os Centros
para lenir suas dores, dentre outros . Dessa
forma atuam hipocritamente , pois com os
desencarnados são " dóceis " , pois a
convivência com eles é fugaz, já com os
demais a convivência é constante no dia a
dia e , por isso , pede exercícios constantes
de fraternidade ." 

Extraído do livro Reuniões Mediúnicas , de
Alírio Cerqueira Filho.

SE QUERES PAZ 

" Mesmo que alguém te fira , não acuses . Esquece . Quem prejudica a
outrem prejudica a si mesmo . A memória do ingrato é uma ferida aberta. A
culpa e a enfermidade caminham sempre juntas . Basta a quem faz o mal
simplesmente viver . Se procuras a paz , serve e entrega-te a Deus "

 Emmanuel , do livro Luz Bendita . 

 
 E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, donde se origina?  

 “São Espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem.”
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REUNIÕES MEDIÚNICAS

A Comissão Eleitoral vem dar conhecimento sobre a
eleição da Diretoria da Associação Espírita Beneficente

“Maria Amélia” para o triênio 2023/2025
Período para votação:

24/09/22 a 30/09/22
 


