
FOLHETIM
ESPÍRITA

M A R Ç 0  2 0 2 1

No mês de março o Folhetim Espírita recorda a data da desencarnação do
codificador da Doutrina Espírita , Allan Kardec . Em 31/03/1869 , em Paris , o
notável pedagogo e pesquisador francês retornou à pátria espiritual
vitimado por um aneurisma cardíaco . Com Kardec e a falange do Espírito
Verdade foi instalada na Terra a Era do Espírito e que está contida na
brilhante obra doutrinária do Espiritismo . Fica aqui registrado nosso eterno
reconhecimento a esse missionário do bem e da verdade .

Paz a todos !

EQUIPE DO FOLHETIM

O CEMA continua fechado devido à
pandemia da Covid 19 . 

Todos os dias , on line , o CEMA transmite
palestras e comentários doutrinários às
12 ,18 e 20 h . Confira acessando as redes
sociais do CE. Maria Amélia . 

As matrículas para os cursos doutrinários
do CEMA foram encerradas no dia 20/02 .
Não serão aceitas novas inscrições para
este ano letivo . 

Visite o site do CEMA nas redes sociais e
colabore para manter as atividades
sociais desta casa espírita .

08/03/1979   Desencarna José Herculano Pires, escritor e filósofo espirita
autor de mais de 50 livros e um dos maiores representantes do
Espiritismo do Brasil.
08/03/1984 Desencarna a médium espírita Yvonne do Amaral Pereira ,
importante medium espírita no Brasil .
23/03 /1957 Nasce na França Gabriel Dellane, importante escritor e
pesquisador espírita.
31/03/1869  Data da desencarnação de Allan Kardec  .
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https://www.youtube.com/channel/UC5b88pVNtUL_PA1BHEPLvCg?view_as=subscriber


" Não basta que suas mãos se mostrem limpas . É essencial, no
entanto , verificar o que elas fazem " .

ANDRÉ LUIZ, do livro Agenda Cristã

EM 16/03/1860  Allan Kardec publicou a segunda e
definitiva edição de O Livro dos Espíritos . Revista e
ampliada por ele e pelos benfeitores espirituais
encarregados dessa missão , este livro contém os
princípios básicos da Doutrina Espírita de maneira
sintética e metódica .

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 Folhetim comunica o passamento da nossa querida
amiga e tarefeira do C.E. Maria Amélia , Maria Rosa Nastri ,
ocorrida no dia 03 de fevereiro , em São Carlos , SP . Ela foi
um exemplo de tarefeira espírita que nossa casa teve o
prazer de conviver por mais de trinta anos .e temos a
certeza que foi muito bem recebida pelos benfeitores
espirituais . Nossos sentimentos aos seus familiares e
amigos e  que Deus reconforte a todos .

O LIVRO DOS ESPÍRITOS

As funções a que a mulher é destinada pela Natureza 
terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem?

 
“Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida.”

 
Livro dos Espíritos  A.K Pergunta 821
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