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O Folhetim informa aos seus leitores que o C.E. Maria Amélia voltou a abrir
sua portas, ao público em geral, a partir do dia 25/10, de maneira gradual,
após permanecer fechado por longo período devido à pandemia do covid 19.

O atendimento presencial está se realizando de modo restrito, seguindo os
protocolos sanitários vigentes , ou seja , numero limitado de pessoas para
evitar aglomerações e uso obrigatório de máscaras por parte de todos os
presentes. Para ser atendido no setor da Orientação e Encaminhamento o
frequentador deverá agendar sua entrevista pelo site
www.mariaamélia.org.br/agendamento.

São apenas 16 vagas por dia de tarefas e os dias e horários permanecem os
mesmos. Neste primeiro momento haverá palestras pública seguidas pelo
passe coletivo ( não haverá o passe individual por enquanto ). 
As atividades online nas redes sociais do Cema continuam normalmente
também. Contamos com a compreensão e colaboração de todos para que
possamos, gradualmente e com segurança, voltarmos às atividades normais.

Sejam todos bem vindos de volta!
EQUIPE DO FOLHETIM

01/11/1918 : data da desencarnação do médium e educador espírita
mineiro Eurípedes Barsanulfo .
14/11/1876 : data de nascimento do médium espírita baiano Manoel
Philomeno de Miranda.
23/11/1795 : data de nascimento da esposa de Alllan Kardec, Amélie
Gabrielle Boudet . 

AVISOS
Todos os dias ainda manteremos
nossas atividades online.

O CEMA transmite palestras e
comentários doutrinários 
às 12 ,18 e 20 h .

Visite nosso site e redes sociais,
colabore para manter as atividades
sociais desta casa espírita .
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A Diretoria do C.E .Maria  Amélia  pede a todos os
associados que tentem manter suas mensalidades
em dia para que esta casa continue honrando seus
compromissos mensalmente . 
Obrigado !

Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec , nas
questões 320 a 329, temos um esclarecimento
importante a respeito dos funerais e ao dia
consagrado aos chamados mortos . 
Os Espíritos atendem aos chamados dos nossos
pensamentos em qualquer dia do ano e não somente
no dia dos finados . Se são Espíritos felizes a nossa
boa lembrança aumenta-lhes a felicidade;
caso estejam em sofrimento as nossas boas
lembranças servem-lhes de alívio e consolo; 
a prece é que santifica o ato de lembrarmos deles,
pouco importando o lugar em que estejamos. 
Assim, a nossa presença no cemitério em nada será
útil a eles se nossas intenções não forem sinceras e
carinhosas, pois, para eles a intenção é o que
realmente importa e não apenas os atos exteriores
formais e vazios de sentimentos . 

O ESPÍRITA E O 
DIA DOS FINADOS

QUAIS AS TRÊS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUITAR NOSSAS DÍVIDAS COM AS LEIS DE DEUS ? 
 

“Arrependimento ,expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de
uma falta e suas consequências. ”
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#NOSAJUDEAAJUDAR

Ante os mortos queridos, faze silêncio e ora.
Ninguém pode apagar a chama da saudade.
Entretanto, se choras, chora fazendo o bem. 
A morte para a vida é apenas mudança. 
A semente no solo mostra a ressurreição. 
Todos estamos vivos na presença de Deus. 
- Emmanuel 

SAUDADE


