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FOLHETIM
ESPÍRITA

O Folhetim relembra , neste mês de abril , a data de lançamento da
primeira edição de O Livro dos Espíritos , por Allan Kardec , em 18 de
abril de 1857. Esta data é considerada o marco inicial da implantação da
Doutrina Espírita na Terra. Esse livro contém toda a base do Espiritismo
de maneira sintética , propiciando aos seus leitores o entendimento dos
princípios doutrinários espíritas . . Conheça o Espiritismo lendo e
estudando as obras de Allan Kardec .

Paz a todos!
EQUIPE DO FOLHETIM

01/04/1958  Fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas
por Allan Kardec e colaboradores . 
02/04/1910 Nascimento do médium Francisco Cândido Xavier em
Pedro Leopoldo , MG. 
04/04/1919 - Desencarnação do cientista e pesquisador espírita
inglês Willian Crookes . 
11/04/1900  Desencarnação do médico e espírita Dr. Adolfo Bezerra
de Menezes , no Rio de Janeiro . 
12/04/1927  Desencarnação do escritor espírita francês Léon Denis . 
23/04/1923  Desencarnação da médium de efeitos físicos Anna
Prado 

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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Distribuição Gratuita

@cemariaamelia

c.e.maria_amelia

Centro Espirita Maia Amelia

https://www.mariaamelia.org.br/
http://www.mariaamelia.org.br/agendamentos
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


Nunca enganes a ninguém . A vida é grande cobradora e
exímia retribuidora . O que faça aos outros, sempre
retornará a ti " 
-  Joana de Angelis

MENTIRAS

 
 Da face da Terra, algum dia, a guerra desaparecerá?  

 “Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. 
Nessa época, todos os povos serão irmãos.”
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CHICO XAVIER
" Todas as religiões que objetivam o burilamento da criatura
humana, toda religião que nos traz esta legenda de paz e de
amor autênticos , sem nenhuma ofensa para ninguém , sem
nenhuma desconsideração para ninguém, toda religião
baseada nesses princípios é um caminho santo, que nós ,
espíritas cristãos, respeitamos e devemos respeitar cada vez
mais ".
Homenagem à data de nascimento de Chico Xavier , aos
02/04/1910 

 Filhos , não vos esqueçais de orar sempre. A oração
possibilita ao ser humano aclarar os próprios
sentimentos. Quem se habitua a orar não se entrega ao
desespero e à revolta. A prece jamais é um monólogo ...
pelo recolhimento íntimo na oração a criatura conversa
com o mundo espiritual que não a deixa sem resposta ".
Homenagem à data da desencarnação do Dr. Adolfo Bezerra de
Menezes , ocorrida em 11/4/1900.

BEZERRA DE MENEZES


