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No dia 01/07/1869 , foi lançado na Bahia o primeiro jornal espírita
do Brasil , chamado "O eco de Além - Túmulo" , por Luiz Olímpio
de Menezes . 
Aos 06/07/1932 é publicado a primeira edição do livro " Parnaso de
Além Túmulo", o primeiro livro psicografado pelo médium Chico
Xavier. 
Aos 12/07/1891 nascia o médium espírita Jesus Gonçalves .
Hanseniano , internado na colônia de Pirapitingui , dirigiu um
Centro Espírita naquele local . 
Em 12/07/1936 é fundada a Federação Espírita do Estado de São
Paulo .

NO MÊS DE JULHO O FOLHETIM

ESPÍRITA SEMPRE RESERVA UM

ESPAÇO PARA LEMBRAR A DATA DA

DESENCARNAÇÃO DO FUNDADOR DA

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE

MARIA AMÉLIA, SR. DALMACE CAPELL

SR.CAPELL 30
ANOS DE SAUDADE Neste mês de julho o Folhetim Espírita

continua circulando  apenas na sua
versão digital enquanto o C.E. Maria
Amélia permanece fechado devido à
pandemia da coronavid 19. Lembramos
aos nossos leitores e amigos do C.E.
Maria Amélia que esta casa vem
realizando, todos os dias , atividades
online às 12 , 18 e 20 horas pelo
endereço do Centro Espírita Maria
Amélia no Facebook e Instagram. Às
quartas -feiras, 15h, há atividades
online voltadas para as crianças
também. Quase todos os cursos
doutrinários para os adultos também
estão sendo disponibilizados por seus
respectivos expositores. Para se manter
atualizado sobre outras atividades ou
informações do C.E.Maria Amélia acesse
o nosso site é só clicar nos links abaixo. 
Paz a todos ! Equipe do Folhetim

Aos 17 de julho de 1990 , há 30 anos , ele retornou à pátria espiritual onde
continua trabalhando na seara espírita. O Sr. Capell, além da saudade, deixou
a todos nós esta casa espírita onde podemos aprender, divulgar e praticar a
Doutrina Espírita estruturada por Allan Kardec. Por isso , a  nossa lembrança e
agradecimento a ele e a todos que o apoiaram na construção desta casa serão
eterno.

Distribuição Gratuita

ANOS

@cemariaamelia

c.e.maria_amelia

Editorial

WWW.MARIAAMELIA.ORG.BR

OUTRAS DATAS...

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.mariaamelia.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UC5b88pVNtUL_PA1BHEPLvCg?view_as=subscriber


EM O LIVRO DOS ESPÍRITOS , Q. 737 ALLAN KARDEC INDAGA AOS
ESPÍRITOS SUPERIORES : " COM QUE FIM DEUS CASTIGA A
HUMANIDADE COM FLAGELOS DESTRUIDORES ?"  

R :" Para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a
destruição é necessária para a regeneração moral dos Espíritos ,
que adquirem em cada nova existência um novo grau de
perfeição ? É necessário ver o fim para apreciar os resultados . Só
julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais
de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam ; mas esses
transtornos são frequentemente necessários para fazerem que as
coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor,
realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos
séculos . "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 .  

 " Seja qual for a perturbação reinante , acalma-te e espera

fazendo o melhor que possas . Lembra-te de que o Senhor

Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança ." 

- André Luiz

O CENTRO ESPÍRITA MARIA AMÉLIA
DISPONIBILIZOU MAIS UMA ATIVIDADE VIRTUAL
PARA ATENDER AS PESSOAS QUE NECESSITAM
CONVERSAR E COMPARTILHAR SUAS
DIFICULDADES EMOCIONAIS .

Basta acessar o site do C.E.Maria Amélia ou clicar
na imagem abaixo, preencher um pequeno
formulário confidencial e aguardar por um
telefonema de um dos nossos tarefeiros . 
Simples Assim!

ACALMA-TE

Deposite sua contribuição em nossa conta

 Banco do Brasil 
Agência: 0427-8

Conta corrente: 58132-1
Associação Espírita Maria Amélia

CNPJ 59.159.723/0001-80

 Para mais informações nos envie um e-mail
para contasapagarcema@gmail.com 

aos cuidados de Carmem.

PAULO INFORMÁTICA
Consultoria, aulas, configurações,
programas, rede, converto VHS para DVD
Telefone: 2758-3526
Contatos: 11 99400-1585 / 11 99766-4936
senna8891@me.com

 Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa?

“Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à pratica do
bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal.”

Questão 838 Livro dos Espíritos A.K

ANTONIO DA LUZ PINTURAS
Pinturas residenciais, comerciais e prediais,
grafiatos, reforma de telhados e outros
serviços. Orçamento Grátis!
antonioluzpinturas@hotmail.com
Telefones: 4357-1566 / 99775-7095
Rua Arlindo Betio, 19 - Vila Roberta, SBC

AZUL CONTABILIDADE
Serviços de abertura e encerramento de
Empresas - IRPF e IRPJ
Telefones: 4392-7796 / 96360-7234
Rua Yolanda Suppi Bosqueiro, 388
Jardim Belita - SBC,SP

MARIA DO CÉU NASCIMENTO
Psicóloga
Telefone: 4109-9055
Whatsapp: 11 96613-4906
Av. Capitão Casa, 944 
Bairro Dos Casas, SBC

PAULO H. BRANDI 
Gestor imobiliário, locação, vendas e
administração 
Contatos: 4343-8263 |
pbrandi@creci.org.br 
Rua Frei Gaspar,221 Sala 109, SBC

BRANTI E BRANDI
Corretora de Seguros
Todos os tipos de seguros
Contatos: 4398-6282 / 98331-7529
brantiseguros@uol.com.br
Rua Frei Gaspar,22 Sala 9, SBC
www.brantiseguros.com.br

FLAGELOS DESTRUIDORES NOVIDADE

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 2295 - Jardim Belita, SBC | Cep: 09750-300

#NosAjudeaAjudar

APOIADORES

Clique aqui 

https://www.mariaamelia.org.br/acolhimento-fraterno
https://www.mariaamelia.org.br/acolhimento-fraterno
http://www.brantiseguros.com.br/

