
N O V E M B R O  2 0 2 2

FOLHETIM
ESPÍRITA

No final deste mês terminará mais um ano letivo dos cursos
doutrinários do C.E.Maria Amélia. Mais uma vez todos os cursos
foram realizados virtualmente devido à pandemia de covid 19 de
que fomos vítimas . Agradecemos a todos que participaram e
aos expositores que muito se dedicaram para que isso pudesse
acontecer de forma muito satisfatória . O C.E. Maria Amélia
continuou cumprindo seu dever de estudar , praticar e divulgar a
Doutrina Espírita, mesmo nesses tempos desafiadores que
estamos vivenciando ,graças a união de esforços de todos os
envolvidos nessa importante tarefa 
Paz a todos!
EQUIPE DO FOLHETIM

AVISOS

01/11/1918 desencarnação do médium mineiro Eurípedes
Barsanulfo .
14/11/1876 nascimento do médium espírita Manoel Philomeno
de Miranda
23/11/1795 : data de nascimento da esposa de Allan Kardec A.
Gabrielle Boudet.

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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1) Os Espíritos ficam felizes quando nos
lembramos deles ? 
R : Se a lembrança é fruto de um sentimento
sincero e positivo , sim . 
2) Nossos pensamentos podem ajudá-los ? 
R : Sim . Se o Espíritos já é feliz a nossa lembrança
aumenta a sua felicidade . Se ele está infeliz ,
nosso bom pensamento dirigido a ele servirá de
alívio ao seu sofrimento . 
3) A visita ao cemitério no dia dos finados é
útil ? 
R : Pode ser útil se o sentimento que nos levou até
lá foi sincero. A prece é que santifica o ato de
lembrar deles , pouco importando o local em que
estivermos . 
4) Podemos prejudicar um Espírito sem
intenção ? 
R : Sim. Sentimentos de desespero ,
inconformismo e revolta prejudicam o Espírito
durante e depois do seu processo da
desencarnação . Ao contrário , as preces ,
lembranças positivas , a saudade saudável , enfim ,
os bons pensamentos enviados a eles os ajudam
muito. 

"O que crê em mim , ainda que esteja morto ,
viverá " - Jesus

ANTE O ALÉM 
" A vida não termina onde a morte aparece . não transformes saudades em fel

nos que se foram . Eles seguem contigo , conquanto de outa forma . Dá-lhes
amor e paz , por muito que padeças. Eles também te esperam procurando

amparar-te . Todos estamos juntos na presença de Deus ."

 Emmanuel 

 
  Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? 

 “Sim, e, freqüentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a
vontade. Ah! Quão poucos dentre vós fazem esforços!”
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