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O Folhetim Espírita deseja a todos seus leitores um ótimo Ano 
Novo e que 2023 possa trazer paz , saúde , alegrias e novas 
esperanças a todos nós . E , pra que isso se concretize, saibamos 
plantar boas sementes para fazermos jus a um boa colheita. “ A 
cada um será dado conforme suas obras ”nos assegurou o
mestre Jesus . Então , vigiemos nossos pensamentos e oremos a 
Deus para que no nosso cotidiano possamos construir e 
merecer um ano novo mais feliz. Paz a todos !
Equipe do Folhetim 
Paz a todos !

  Neste ano de 2023 os cursos doutrinários 
do C.E. Maria Amélia voltarão a serem 
ministrados de maneira presencial . As 
matrículas serão abertas no inicio de 
janeiro ( de modo presencial )  até o início 
de fevereiro quando começarão os cursos. 

Durante o mês de janeiro as Palestras 
terão duração de trinta minutos. 

O Dep.de Orientação e Encaminhamento 
funcionará normalmente nos mesmos 
horários .

As Operações Espirituais retornarão no 
final do mês de janeiro .

Participe !

 

EDITORIAL

@cemariaamelia

c.e.maria_amelia

AVISOS

WWW.MARIAAMELIA.ORG.BR

Centro Espirita Maia Amelia

DATAS

01/01/1858 : lançamento da primeira edição da Revista 
Espírita de Allan Kardec . 
01/01/1846 : data de nascimento do notável escritor 
espírita Léon Denis . 
06/01/1868 : lançamento da primeira edição do livro A 
Gênese de Allan Kardec. 
21/01/1883 : data da desencarnação da viúva de Allan 
Kardec ,Amélie Gabrielle Boudet .

https://www.mariaamelia.org.br/
https://www.facebook.com/cemariaamelia/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/c.e.maria_amelia/?hl=en
https://www.mariaamelia.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UC5b88pVNtUL_PA1BHEPLvCg?view_as=subscriber


““Não pares de trabalhar e servir porque essa ou aquela desilusão te 
amargou os sentimentos.
Os ingratos são portadores de moléstia da memória.- Os agressores 
carregam brasas no pensamento.
Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes.
Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida , perdoa 
sempre . 
Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a 
própria cabeça. “ 
Emmanuel , do livro: Livro de Respostas. 

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 !

O QUE É DEUS ? R : “ Deus é a inteligência suprema , 
causa primária de todas as coisas”. 

 
O Livro dos Espíritos  Questão , n.1  Allan Kardec     
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#NOSAJUDEAAJUDAR

ELES NÃO SABEM 

PREVISÕES

No final de cada ano é comum os meios de comunicação divulgarem
previsões de supostos médiuns , sensitivos ou algo que o valha, a
respeito de acontecimentos que irão ocorrer ao longo do próximo ano.
Geralmente esses “adivinhos” atribuem essas supostas previsões aos
Espíritos com os quais se comunicam. Vejamos o que a Doutrina
Espírita diz a esse respeito , especialmente em O Livro dos Médiuns de
Allan Kardec : “ Os Espíritos levianos ( imprudentes , irresponsáveis,
insensatos) são ainda reconhecidos pela facilidade com que predizem
o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos
conhecer. Os Espíritos bons podem fazer-nos pressentir as coisas
futuras , quando esse conhecimento for útil, mas jamais determinam
datas com precisão. Todo anúncio de acontecimento para uma época
certa é indício de mistificação.” Infelizmente previsões apocalíticas ,
com datas certas , de acontecimentos próximos, têm sido feitas por
Espíritos pseudo-sábios nestes últimos anos. A linguagem dessas
previsões seria suficiente para mostrar a falsidade das comunicações e
muitas outras continuarão sendo feitas porque sempre há quem as
aceita . “ E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará “ Jesus . 


