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

NOVIDADES
EVANGELIZACAO INFANTIL DE VOLTA AS ATIVIDADES
Relembramos que estamos de volta ao cronograma normal das nossas atividades com as crianças, tendo evangelização infantil duas vezes
por mês, a partir do dia 1 de Setembro.
Contamos convosco e desejamos um bom recomeço de atividades para todos.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras

Leitura: “Aprendizado incessante" (por Revista Reformador). Ler

05/09 - 20h
A realeza de Jesus
por Juliana Gerk

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

12/09 - 20h
Différentes catégories de mondes habités
por Eva Pereira de Oliveira

Vídeo-palestra do mês anterior: Mediunidade na obra de Emmanuel - Haroldo
Dutra Dias. Assistir

Vídeo: “O fenômeno da morte" (Programa Transição, com Divaldo Franco). Assistir

19/09 - 20h
A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo
que a unicidade da existência os rompe
por Paulo Rigazzi

Valei-vos da Luz
(pelo Espírito Emmanuel, do livro “Pão Nosso", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

“Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem.” Jesus (João,
12:35)

26/09 - 20h
O Espírito de Verdade
vídeo-palestra por Cosme Massi
Reunião de estudos
EADE (Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita)
Obras básicas

Segundas-feiras
03, 10, 17 e 24/09 - 20h
Evangelização infantil
01/09 e 22/09

EVENTOS
17/10 - 20:00
Palestra com Marcel Mariano - O ABORTO
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

MENSAGEM DO MÊS

O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e
o futuro.
Ver-se-á colocado entre duas eternidades - a dos dias que se foram e a que lhe
acena do porvir.
Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas.
No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se
localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal
vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas, não possui outra
paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de
ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão.
A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato
com o serviço de que necessitais para a ascenção justa. Nesse abençoado
ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar
e enriquecer-se no Senhor.
Refleti na observação do Mestre e aprender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai
enquanto tendes a luz, disse Ele.
Aproveitai a dádiva de tempo recebida, no trabalho edificante.
Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento.
Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis
dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos
impulsos menos dignos e regressando, em seguida à morte do corpo, ao mesmo
sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime
montanha da vida.

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!

Recordações da Mediunidade
Yvonne do Amaral Pereira
de CHF 25.- por CHF 20.-

Libération
Francisco C. Xavier, par l’Esprit André Luiz
de CHF 25.- 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.

