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

NOVIDADES
FESTA DE NATAL DO GEEPE
Este mês festejamos o nascimento do grande Mestre da Humanidade com uma pequena festa de Natal no GEEPE, na quarta-feira dia 12 de
Dezembro pelas 20horas. Como de costume, teremos uma pequena palestra de apenas 30 minutos, seguido de confraternização e o amigo
oculto do livro. Tragam amigos e vamos lembrar juntos a verdadeira razão desse feriado.
Até breve !

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras

Leitura: “Liberdade e paz" (por Divaldo Pereira Franco). Ler

Quartas-feiras

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

05/12 - 20h
Maria de Nazaré
por William Viana

Vídeo: “Ressurreição e reencarnação na Bíblia" (Programa Transição, com
Severino Celestino). Assistir

12/12 - 20h
Fête de Noël
19/12 - 20h
Reconciliação com os adversários
por Emerson Cardoso

Vídeo-palestra do mês anterior: Ser sal da terra, ser luz do mundo - Rossandro
Klinjey. Assistir

MENSAGEM DO MÊS
Homens de fé
(pelo Espírito Emmanuel, do livro “Pão Nosso", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

26/12 - 20h
A origem das tentações
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

“Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-loei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.” - Jesus. (Mateus
7:24)

Reunião de estudos

Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de
expressões máximas do Cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé;
entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade,
efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho.

EADE (Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita)
Obras básicas

Segundas-feiras
03, 10 e 17/12 - 20h

Evangelização infantil
Sábados
01/12 e 15/12 - 15h

EVENTOS
04, 05 e 06/10/2019
9° Congresso Espírita Mundial 2019 no México
Inscrições abertas http://9cem.com

É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele
que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé
não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores
igualmente da atenção e da boa-vontade, perante as lições de Jesus,
examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço
diário.
Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico
seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos
os tempos, o subido valor dos homens moderados que, registrando os avisos e
ensinos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do
dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem
longe das bases cristãs imprescindíveis.
Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas
aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra
superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça
ouvida, dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos.

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!

Reportagens de Além-Túmulo
Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos
de CHF 26.- por CHF 20.-

Sexe et Destin
Francisco C. Xavier, par l’Esprit André Luiz et Waldo Vieira
de CHF 28.- por CHF 22.-

GEEPE
Grupo de Estudos Espírita Paulo e Estêvão
Route de Bussigny 31
1023 Crissier

www.geepe.ch

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, 19h - 20h | Atendimento fraterno (por marcação)
Eva - Tel. +41 78 670 89 49
Rosana - Tel. +41 76 563 52 01

CONTATO
Presidente: Eva Pereira de Oliveira
Tel. +41 78 670 89 49
Vice-presidente: Pedro Lucio Pereira Girio Moreira
Tel. +41 76 583 06 36
www.geepe.ch/contato
geepe@geepe.ch

ATIVIDADES

Quarta-feira, 20:00 | Estudo do Livro dos Espíritos
Quarta-feira, 20:15 | Palestra pública seguida de passe magnético
Sábado, 15h - 16h | Evangelização infantil (segundo o calendário)

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.

