Este e-mail é apenas informativo, por favor não responda para este endereço. Se deseja entrar em contato conosco, escreva para < geepe@geepe.ch >.

Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!
NOVIDADES E EVENTOS
FEIJOADA DO GEEPE
Este ano a nossa feijoada realizar-se-á no dia 15 de Abril para podermos aproveitar o tempo primaveril todos juntos. Como todos os anos nos
encontraremos no Refuge de Censuy em Renens. Os bilhetes estão à venda no GEEPE, reservem o dia nas vossas agendas!

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Quem era esse homem?" (por Divaldo Pereira Franco). Ler

04/04
Amai os vossos inimigos - Retribuir o mal com o bem
por Paulo Rigazzo

Áudio: “Resiste à tentação" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

11/04
Faire le bien sans ostentation
por Pedro Lúcio

Vídeo-palestra do mês anterior: (nada a apresentar). Assistir

Vídeo: “Relações pais e filhos" (Programa Transição, com Heloísa Pires). Assistir

MENSAGEM DO MÊS
18/04
Honrai o vosso pai e vossa mãe - Piedade filial
por Pedro Camilo Silva
25/04
Tu e a tua casa
vídeo-palestra por Rossandro Klinjey
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
02/04
Mód. VI, Rot. 4: Desobsessão
09/04
Mód. VII, Rot. 1: Sono e sonhos
16/04
Mód. VII, Rot. 2: Letargia e catalepsia
23/04
Mód. VII, Rot. 3: Sonambulismo, êxtase e dupla vista
30/04
Mód. VIII, Rot. 1: A base religiosa da humanidade
Evangelização infantil:
21/04

Mãos à obra
(pelo Espírito Emmanuel, do livro “Pão Nosso", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

"Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem
doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação.”
A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes, quando Paulo lhe
escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos
problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o
versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no
ambiente do Espiritismo, na revivescência do Evangelho.
Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores, por novidades em
fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não
dispõem de médiuns adestrados. Por quê?
Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos
companheiros.
Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de
muitos, a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns
poucos.
Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que
é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete.
Ninguém alegue ausência de novidades, quando vultosas concessões da esfera
superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer
a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de
falar e de interpretar de que já sois detentores e colocai mãos à obra do bem e da luz,
no aperfeiçoamento indispensável.

LIVROS DO MÊS

Ressureição e Vida
Yvonne do Amaral Pereira, pelo Espírito Léon Tolstoi
de CHF 25.- por CHF 20.-

Nosso Lar
Francisco C. Xavier, par l’Esprit André Luiz
de CHF 25.- por CHF 20.-

