
FOLHETIM
ESPÍRITA

A G O S T O  2 0 2 0

VOCÊ FAZ PARTE...
O C.E Maria Amélia continua com suas
dependências fechadas devido à
quarentena imposta pelas autoridades
sanitárias. 

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

01/08/1865 é publicada a primeira edição do livro O Céu e o Inferno
de Allan Kardec .
15/8/1952 é fundada em Salvador a Mansão do Caminho por
Divaldo Pereira Franco e Nilson Pereira .
29/8/1831 é a data de nascimento do médico e espírita Adolfo
Bezerra de Menezes .

É COM MUITA ALEGRIA QUE

COMEMORAMOS  NESTE MÊS DE AGOSTO

O DÉCIMO NONO ANIVERSÁRIO DO

NOSSO FOLHETIM ESPÍRITA .

Circulando mensal e ininterruptamente desde agosto de 2001  , o
Folhetim vem noticiando as atividades do C.E. Maria Amélia e divulgando
a Doutrina Espírita de Allan Kardec . Agradecemos muito aos nossos
leitores e apoiadores por estes 19 anos de existência e rogamos ao nosso
Mestre Jesus que continue nos abençoando nesta tarefa .
Paz a todos !

Distribuição Gratuita

@cemariaamelia

c.e.maria_amelia

AVISOS

WWW.MARIAAMELIA.ORG.BR

DATAS DO MÊS

Centro Espirita Maia Amelia

O Folhetim abraça com muito
carinho a todos os pais pelo dia a

eles dedicado este ano: 
09 de agosto. 

Recebam do Folhetim todo carinho
e respeito que merecem .

"Honra a teu pai e tua mãe "
-Jesus

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


#NosAjudeAajudar

"PODE CONTAR UM MÉDIUM, DE MANEIRA ABSOLUTA, COM SEUS GUIAS ESPIRITUAIS, DISPENSANDO OS ESTUDOS ?"  
R : Os mentores de um médium, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o
coração das lutas indispensáveis da vida, cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro,
conquistando méritos novos. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar todos os
instantes pela sua própria iluminação. Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi
confiada, cooperando eficazmente com os Espíritos sinceros e devotados ao bem e á verdade . Se um médium espera
muito dos seus guias espirituais é lícito que os mentores espirituais muito esperem de seu esforço ..... o costume de tudo
aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, anulando as possibilidades mais preciosas da alma.
Chegando-se  a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se
o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio de sua tarefa sagrada. 

Extraído do livro  O Consolador.

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.

 Como se pode definir a justiça?
“A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais.”

Questão 875 Livro dos Espíritos A.K

EMMANUEL RESPONDE

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

#NosAjudeaAjudar

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

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

APOIADORES

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

