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No mês de dezembro , mês do natal de Jesus , o Folhetim circula com
renovada alegria , desejando a todos seus leitores paz , saúde e novas
esperanças para o ano novo que se aproxima . E que nossos votos de 
"Feliz Natal e Próspero Ano Novo" possam ser desejados de coração ,
com bons sentimentos e sinceridade e não apenas de maneira formal e
mecânica. Assim , vamos tentar fazer de cada dia de 2022 um dia de
natal , tratando o nosso próximo como gostaríamos der ser tratados por
ele. Feliz natal de Jesus a todos e que possamos continuar juntos em
2022. 

EQUIPE DO FOLHETIM

05/12/1934  - Desencarna Humberto de Campos Veras, no Rio de Janeiro -
RJ, escritor e deputado estadual, membro da Academia Brasileira de
Letras (1920), tendo ditado vários livros, como Espírito, através do
médium Francisco Cândido Xavier, assinando parte deles com o
pseudônimo Irmão X.
 09/12/1938 - Nasce, em Carangola, MG, Suely Caldas Schubert, que se
tornaria uma das mais conhecidas palestrantes, escritora e médium
espírita. Desencarnou em 12 de maio de 2021, em Juiz de Fora, MG.
11/12/1762 - Nasce em salvador, BA, Joana Angélica (Joanna de Ângelis)
24/12/1900 - Nasce em Rio das Flores, RJ, Yvonne do Amaral Pereira

AVISOS
O C.E. Maria Amélia retornou com várias
de suas atividades de maneira presencial,
mas de forma gradual, mantendo os
protocolos sanitários recomendados pelo
Governo do Estado de São Paulo.
Para agendar sua entrevista no
Departamento de Orientação e
Encaminhamento acesse o site
www.mariaamélia.org.br/agendamentos 

A partir do mês de janeiro as matrículas
para os cursos doutrinários do
Espiritismo estarão abertas . 

A maneira como isso se dará ainda está
em estudos pela diretoria da Casa e em
breve será divulgada.

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/
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 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 !

Escolher um dia e horário da semana para fazer a reunião e, se possível , em dias e horários fixos.
Inicie a reunião com uma prece que julgar melhor.
Leia um trecho do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo de Allan Kardec.
Podem ser feitos breves comentários a respeito do tema lido.
Faça as vibrações : deseje paz , saúde e harmonia para todos os lares e seus familiares, etc. 
Encerre a reunião com uma prece. 

O estudo do Evangelho no Lar é uma prática recomendada pelos benfeitores espirituais para que
possamos harmonizar ou manter harmonizado o ambiente de nossos lares.
Pode ser realizado uma vez por semana com os familiares que aceitem participar ou mesmo sozinho.
Sugerimos um roteiro :

Não é aconselhável qualquer manifestação mediúnica durante essa atividade, pois trata-se de uma
reunião de estudos e vibrações e não de uma reunião mediúnica ostensiva no lar.
" Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome eu ali estarei."

- Jesus

" Os Espíritos nobres não admitem qualquer forma
de preconceito. Se um indivíduo possui uma
estrutura biológica masculina e um perfil psíquico
feminino , ao desencarnar ele será visto não pela
aparência que apresentava , mas pela sua essência
espiritual , já que o ser é a soma das experiências de
todas as suas reencarnações ." 

- Divaldo P. Franco em Sexo E Consciência 

PRECONCEITO

 Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para lhe servir de guia e modelo?
Resposta dos Espíritos - "Jesus" 

Comentário de Kardec - Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade
pode aspirar na Terra. Deus no-lo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina 

que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque o Espírito divino o animava, 
e porque foi o ser mais puro de quantos têm aparecido na Terra.

Do Livro dos Espíritos - Pergunta 625
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EVANGELHO NO LAR


