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
CONGRESSO ESPIRITA MUNDIAL 2019
Estão abertas as inscrições para o congresso espírita mundial, a realizar no México em Outubro de 2019. O site onde podem comprar ingressos é
http://9cem.com . Esperamos poder celebrar o Espiritismo todos juntos na Cidade do México.
ESTAMOS PROCURANDO UM NOVO LOCAL...
Em Julho de 2018, nos mudaremos para um novo local, também em Crissier. Assim que tivermos tudo organizado, vos daremos mais informações.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Retornando a Assis" (por Divaldo P. Franco). Ler

06/06
Poder da fé
por Emerson Cardoso

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

13/06
Les derniers seront les premiers
por Pedro Camilo Silva
20/06
Conhece-se a árvore pelo fruto
por William Viana

Vídeo: “A necessidade da existência da família espiritual" (Programa Transição, com
Prof. Wladimyr Sanchez). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: (nada a apresentar). Assistir
MENSAGEM DO MÊS
O arado
(pelo Espírito Emmanuel, do livro “Pão Nosso", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

27/06
150 ans de la Genése
por Charles Kempf
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
04/06
Mód. VIII, Rot. 3: Moisés e o decálogo
11/06
Mód. VIII, Rot. 4: Jesus e o Evangelho
18/06
Mód. VIII, Rot. 5: A revelação espírita
25/06
Mód. VIII, Rot. 6: Espiritismo: o Consolador prometido por
Jesus
Evangelização infantil:
02/06 e 16/06

“E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás é apto para o
reino de Deus.” ( Lucas, 9:62)
Aqui, vemos Jesus utilizar na edificação do Reino Divino um dos mais belos símbolos.
Efetivamente, se desejasse, o Mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis
do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento
em bases mais simples.
O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração
entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que
produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que
a chuva, o Sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados.
É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o Divino Cultivador,
abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as
mãos, de modo a evitar prejuízos graves à “terra de si mesmo”.
Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre
nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor
que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado,
por preferirmos a ociosidade e a indiferença.
Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus.
Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço; no entanto, não se deve
esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros
guarnecidos.

LIVROS DO MÊS

O Drama da Bretanha
Yvonne do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles
de CHF 25.- por CHF 20.-

Missionnaires de la Lumière
Francisco C. Xavier, par l’Esprit André Luiz
de CHF 25.- por CHF 20.-

