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As diversas atividades doutrinárias
continuam sendo realizadas on line
pelas diversas plataformas digitais.
Todos os dias são realizadas três
atividades on line pelo facebook e
instagram do C.E.Maria Amélia , às 12 ,
18 e 20 h. 

As atividades sociais da nossa casa
também continuam sem interrupção :
entrega das cestas básicas às famílias
cadastradas e a outras instituições
filantrópicas, ajuda aos moradores em
situação de rua , entre outras.  

Acesse o site e nossas redes sociais para
ver como colaborar

O FOLHETIM ESPÍRITA INFORMA A TODOS SEUS LEITORES E
FREQUENTADORES DO C.E.MARIA AMÉLIA QUE OS CURSOS
DOUTRINÁRIOS DESTE ANO DE 2020 CONTINUARÃO A SER
MINISTRADOS APENAS PELA FORMA VIRTUAL ATÉ O FINAL DO
CORRENTE ANO .

Devido à quarentena imposta pelas autoridades sanitárias do Estado de
São Paulo , por causa da pandemia da covid 19 , a Diretoria desta casa
espírita decidiu não retornar com os cursos presenciais até o final deste
ano . Desta forma , as avaliações dos alunos que puderam participar dos
cursos on line , serão realizadas na semana de 08 a 14 de novembro e na
semana seguinte aos alunos que não conseguirem fazer na primeira
semana de avaliações . Os critérios de aprovação dos cursos continuarão
os mesmos dos cursos presenciais do C.E.Maria Amélia  : nota 5 na
avaliação e 70% de presença nas aulas ( somando as aulas presenciais de
fevereiro e março e todas as lives ) . 

Agradecemos a compreensão de todos e esperamos voltar com os
cursos presenciais no próximo ano .
Paz a todos !

06/9/1881 - Data do primeiro Congresso Espírita no Brasil .
08/09/1886 - Data do primeiro Congresso Espírita Internacional , em
Barcelona . 
22/09/1868 - Data do nascimento do escritor , divulgador e médium
espírita Cairbar Schutel  . 
25/09/1914 - Data do nascimento do escritor , jornalista , filósofo e
tradutor espírita José Herculano Pires .
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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.mariaamelia.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UC5b88pVNtUL_PA1BHEPLvCg?view_as=subscriber


O mês de setembro foi o escolhido pela comunidade mundial para divulgar e discutir
medidas preventivas para uma epidemia (não mais silenciosa) que vem assolando o
nosso planeta há tempos . O suicídio é responsável por cerca de 800 mil mortes por
ano no mundo , segundo a OMS .Infelizmente , com o advento da pandemia de covid
19 , a tendência dessa estatística é se agravar em todo o planeta ,pois o impacto  da
pandemia na saúde mental  das pessoas é evidente .

Além de agravar os transtornos mentais das pessoas que já sofrem com algum tipo
deles ( depressão , transtorno bipolar, transtorno do pânico, transtornos pós
traumáticos, etc), essa situação causa ainda muita aflição naqueles que tiveram
perda do emprego ou faliram em seus negócios .Também são observados aumento
de violência doméstica, isolamento ,solidão, luto, afastamento do convívio religioso,
aumento no consumo de álcool e drogas.

Tudo isso impacta no aumento dos índices de suicídios, merecendo por isso mesmo
uma atenção redobrada por parte de todos nós , identificando comportamentos
suicidas de pessoas próximas e tentando ajudá-las através de todos os canais
possíveis , principalmente ajuda especializada profissional ou canais voluntários
como CVV e outras instituições que prestam ajuda gratuita especializada. A
informação é uma grande aliada na prevenção do suicídio . 

A USE fará palestras on line durante todo o mês de setembro , às segundas , 20 h e
domingos , 10h. Participe!

SETEMBRO AMARELO
SUICÍDIO

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.

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.”
Questão 932 Livro dos Espíritos A.K

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

#NosAjudeaAjudar

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

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

APOIADORES

SUGESTÃO DE LEITURA: VIVER É A
MELHOR OPÇÃO , do jornalista e espírita

André Trigueiro , aborda o tema do
suicídio .

http://www.brantiseguros.com.br/

