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O ano letivo de 2022 do C.E. Maria Amélia terá início em 31/01 e
continuará sendo realizado de modo on line como foi feito no ano
anterior . Enquanto perdurar a pandemia de covid 19 não será possível
realizarmos os cursos de maneira presencial . As inscrições continuam
abertas e ainda podem ser realizadas até o dia 12de fevereiro .
 O link para se inscrever no curso Introdução à Doutrina Espírita está
disponível no site do CEMA, enquanto o link dos demais cursos estão nos
grupos de whatsapp dos cursos do ano passado , disponíveis aos alunos
que frequentaram os cursos em 2021. O Folhetim deseja a todos os
interessados um ótimo estudo da Doutrina Espírita e que possamos
usufruir de todo o manancial de conhecimento que ela pode nos
oferecer .
Paz a todos!
EQUIPE DO FOLHETIM

01/02/1905 Nascimento de Francisco Peixoto Lins , o Peixotinho , notável
médium de efeitos físicos , principalmente de materializações luminosas .
06/02/1832  Casamento de Allan Kardec com Amélie Gabrielle Boudet.
15/02/1926  Desencarnação de Gabriel Delanne , notável escritor e
pesquisador espírita , contemporâneo de Allan Kardec . 
26/02/1842  Nascimento de Camille Flammarion , astrônomo , escritor
espírita e contemporâneo de Allan Kardec .
16/02/1947 Desencarnação do médium espírita Jésus Gonçalves , no
hospital de Pirapitingui, vítima de hanseníase .

AVISOS
O CEMA continua atendendo de forma
presencial nos setores da Orientação e
Encaminhamento , Palestras Públicas ,
Evangelização Infantil e Mocidade ,
porém , de maneira restrita .

Para fazer sua entrevista na Orientação e
Encaminhamento é necessário agendar
através do site do CEMA. 
São apenas 16 vagas por dia de tarefa .

Para agendar sua entrevista no
Departamento de Orientação e
Encaminhamento acesse o site do CEMA
www.mariaamelia.org.br/agendamentos 

Visite nosso site e redes sociais, colabore
para manter as atividades sociais desta
casa espírita .
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Uma existência é um ato .
Um corpo, uma veste .
Um século, um dia . 
Um serviço, uma experiência . 
Um triunfo, uma aquisição. 
Uma morte, um sopro renovador.

-  André Luiz 

 

" O Espiritismo é um doutrina filosófica de efeitos religiosos , como qualquer filosofia espiritualista , pelo
que forçosamente vai ter às bases fundamentais de todas as religiões : Deus , a alma e vida futura .
Mas, não é uma religião constituída, visto que não tem culto , nem rito , nem templos e que , entre seus
adeptos, nenhum tomou , ou recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote .
Estes qualificativos são de pura invenção da crítica . 
É-se espírita pelo só fato de simpatizar com os princípios da doutrina e por conformar seu proceder com
esses princípios " .
 " O Espiritismo não cuida de afastar pessoa alguma de suas convicções religiosas ; não se dirige aos que
possuem uma fé e a quem essa fé basta; dirige-se aos que , insatisfeitos com o que se lhes dá, pedem
alguma coisa melhor ."

- Allan Kardec ( trecho extraído do artigo " Ligeira resposta aos detratores do Espiritismo " contido no
livro Obras Póstumas . 

EXISTÊNCIA

 
 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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