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FOLHETIM
ESPÍRITA

O Folhetim Espírita , no mês de julho, reserva este espaço para
lembrar a todos seus leitores a data da desencarnação do sr.
Dalmace Capell, fundador da Associação Espírita Beneficente
Maria Amélia . Aos 09/07/1990 , há 32 anos , ele retornou à pátria
espiritual deixando muitas saudades e um legado inestimável
como é nossa Casa Espírita Maria Amélia .
Fica aqui registrada nossa eterna gratidão ao sr. Capell e que ele
continue sempre trabalhando na seara espírita de Jesus .  
Paz a todos!
EQUIPE DO FOLHETIM

AVISOS

01/07/1869 - Foi lançado na Bahia o primeiro jornal espírita do
Brasil : O Eco de Além Túmulo , por Luiz Olimpo de Menezes . 
06/07/1932 : É publicada a primeira edição do livro Parnaso de
Além Túmulo que foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier 
12/07/1936 : Fundação de Federação Espírita do Estado de São
Paulo 
12/07/1891 : Nascimento do médium espírita Jésus Gonçalves.
Hanseniano , internado na colônia de Pirapitingui , dirigiu um
Centro Espírita no local

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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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


No livro DESOBSESSÃO , de André Luiz , ele nos
recomenda algumas atitudes , pautadas na boa
educação e no bom senso , que os tarefeiros
espíritas devem adotar para que uma sessão
espírita tenha êxito. Vejamos : -- A pontualidade é
sempre obrigatória . Aconselhável chegar , ao
menos 15 minutos antes do início da tarefa . -- Na
chegada dos companheiros de tarefa, nada de
vozerio , tumultos, gritos e gargalhadas. ---
Podemos e devemos nos confraternizar antes das
tarefas , mas, certos assuntos devem ser evitados :
piadas , críticas ,queixas , azedumes e
maledicência . Por outro lado, nossa conversa deve
ser em torno de algo bom e edificante que auxilie e
pacifique o clima do recinto , ao invés de conturbá-
lo. --- O silêncio, o recolhimento , a prece e uma
leitura preparatória são condições indispensáveis
para o bom andamento das atividades e fator de
segurança para o próprio tarefeiro . " Quem
ilumina recebe a responsabilidade de preservar a
luz "
- André Luiz

 
  Por que, no mundo, tão amiúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons?  

 “Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos.
Quando estes o quiserem, preponderarão.”
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COMPORTAMENTO DO
TAREFEIRO ESPÍRITA

 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 

ACALMA-TE


