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

Boletim de Agosto 2018
Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!

NOVIDADES
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.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras

Leitura: “Anarquia" (por Divaldo P. Franco). Ler

01/08 - 20h
Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará
por William Viana

Áudio: “Elogios e Críticas" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: “A transição do planeta" (Programa Transição, com André Luiz Ruiz).
Assistir

08/08 - 20h
Don de guérir
por Pedro Lúcio

Vídeo-palestra do mês anterior: Como desenvolver o amor a si mesmo - Sandra
Borba. Assistir

15/08 - 20h
Qualidades da prece
por Renato Sanctis

MENSAGEM DO MÊS

22/08 - 20h
Não vim destruir a Lei - O Cristo
por Paulo Rigazzo

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

Salários
“E contentai-vos com o vosso soldo.” João Batista (Lucas, 3:14)
A resposta de João Batista aos soldados, que lhe rogavam esclarecimentos, é
modelo de concisão e de bom senso.
Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da
compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum.

29/08 - 20h
Mediunidade na obra de Emmanuel
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias
Reunião de estudos

Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das
graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo
em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de
representações e banquetes.
Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos.
Inúmeras pessoas seguem, da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e
descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados
mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro dos
imperscrutáveis Desígnios.

EADE (Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita)
Obras básicas

Segundas-feiras
06, 13, 20 e 27/08 - 20h
Evangelização infantil
Férias

EVENTOS
05/11 - 19:30
Palestra com Luis Hu Rivas - A NOVA LITERATURA
04, 05 e 06/10/2019
9° Congresso Espírita Mundial 2019 no México
Inscrições abertas http://9cem.com

Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros
divinos.
Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem,
quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo.
Desde muito, esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande
tormenta.
Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada
compreensão, ante a Justiça do Todo-Poderoso.
Antes, pois, de analisar o pagamento da Terra, habitua-te a valorizar as
concessões do Céu.

LIVROS DO MÊS
Visite a nossa página www.geepe.ch/livraria e confira
a lista de livros e dvd’s à venda e centenas de livros para aluguel!

A Família Espírita
Yvonne do Amaral Pereira
de CHF 23.- por CHF 18.-

Dans le Monde Supérieur
Francisco C. Xavier, par l’Esprit André Luiz
de CHF 26.- por CHF 20.-

GEEPE
Grupo de Estudos Espírita Paulo e Estêvão
Route de Bussigny 31
1023 Crissier
www.geepe.ch
CONTATO
Presidente: Eva Pereira de Oliveira
Celular: +41 78 670 89 49
www.geepe.ch/contato
geepe@geepe.ch

NOSSAS ATIVIDADES
Segunda-feira, 20h - 21h | Reunião de estudos - EADE + Obras básicas
Segunda-feira, 21:15 | Reunião mediúnica privativa
Terça-feira, 20h | Reunião mediúnica privativa
Quarta-feira, 20:00 | Estudo do Livro dos Espíritos
Quarta-feira, 20:15 | Palestra pública seguida de passe magnético
Quarta-feira, 21h | Atendimento fraterno (por marcação)
Sábado (segundo o calendário), 15h - 16h | Evangelização infantil

Obrigado pela sua inscrição no nosso boletim mensal!
Melhores cumprimentos, a Equipe do GEEPE.
Para cancelar a sua inscrição no boletim mensal do GEEPE, por favor entre na nossa página www.geepe.ch/boletins e siga as instruções.

