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ESPÍRITA

C.E MARIA AMÉLIA: 56 ANOS
O Folhetim registra com muita alegria a data de mais um
aniversário da Associação Espírita Beneficente Maria Amélia.
Sua fundação foi registrada em cartório aos 05/10/1966 pelo
Sr. Dalmace Capell , portanto , há 56 anos. Como toda casa
espírita , o Maria Amélia estuda , pratica e divulga a Doutrina
Espírita, além de manter suas atividades sociais em prol dos
mais necessitados. Assim , desejamos que o C.E.Maria Amélia
continue sempre fiel aos postulados espiritas , atendendo a
todos que o procuram tendo a verdadeira caridade como norma
de conduta , a serviço de Kardec e na seara de Jesus .
Paz a todos!
EQUIPE DO FOLHETIM

AVISOS

03/10/1804- Nasce na França o codificador da Doutrina Espírita
Allan Kardec. 
09/10/1861 - Data do Auto de fé em Barcelona , onde foram
queimados cerca de 300 livros espíritas pela Inquisição. 
14/10/1943 - Data da desencarnação do tradutor espírita Guillon
Ribeiro , no Rio de Janeiro.

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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DATAS  

Distribuição Gratuita

@cemariaamelia

c.e.maria_amelia

Centro Espirita Maia Amelia

https://www.mariaamelia.org.br/
https://www.mariaamelia.org.br/
https://www.facebook.com/cemariaamelia/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/c.e.maria_amelia/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC5b88pVNtUL_PA1BHEPLvCg?view_as=subscriber


CARIDADE

"Vale mais teu braço amigo ao irmão caído no precipício do sofrimento, que a mais ampla biblioteca do
mundo em cintilações verbalísticas na tua boca"

- Emmanuel , do livro Caridade . 

ALLAN KARDEC 

O movimento espírita comemora no dia 03 de
outubro a data do nascimento do estruturador da
Doutrina Espírita Allan Kardec.

Nascido em Lyon ,França, Kardec foi um ilustre
pedagogo e notável pesquisador dos fenômenos
psíquicos e mediúnicos que se acentuaram no
mundo a sua época.

Foi o principal instrumento dos Espíritos
superiores para a implantação do Espiritismo no
mundo e graças ao seu trabalho sério, científico,
competente e incansável, os benfeitores espirituais
puderam nos deixar as bases da Doutrina Espírita
bem estruturadas e ao alcance de todos que
queiram dela se beneficiar. 

Obrigado sempre , Allan Kardec ! 

 
Por que a vida se interrompe com frequência na infância?

“ A duração da vida da criança pode ser, para o seu Espírito, o complemento de uma vida
interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma

expiação para os pais.
L.E PERGUNTA 199 A.K

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

NOVA DIRETORIA
A chapa 01 apresentada com os postulantes eleitos 
aos seguintes cargos para o triênio 2023/2025:

Presidente: Sueli Biazoto da Costa
Vice-Presidente: Ricardo Marcos Campos
1ª Secretária: Francisca Maria de Sousa
2º Secretário: Daniel Serafim
1º Tesoureiro: Dejanir Gonçalves da Costa
2º Tesoureiro: José Sebastião de Toledo
1º Conselheiro Fiscal: Walkíria Fátima Ravelli Maller
2º Conselheiro Fiscal: José Clari Santos
1ª Suplente: Mary Aparecida Munhoz da Silva
2º Suplente: Benildes Caetano de Oliveira
Diretor Doutrinário: Aroldo Silva Freitas


