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
ESTAMOS PROCURANDO UM NOVO LOCAL...
Caros amigos, este mês teremos de sair do local em que nos encontramos, então estamos procurando um novo local para instalarmos o nosso centro
espírita e podermos continuar esta caminhada com todos. No momento, não temos novas informações mas enviaremos notícias assim que saibamos
novidades boas. Obrigada por toda a força e trabalho de cada um!

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Intolerância Religiosa" (por Revista Reformador). Ler

02/05
Fora da caridade não há salvação - De que precisa o
Espírito para ser salvo?
por Pedro Lúcio

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

09/05
On ne peut pas servir Dieu et Mammon - Salut des riches
por Juliana Gerk Edo

Vídeo-palestra do mês anterior: (Tu e a tua casa - Rossandro Klinjey). Assistir

Vídeo: “Animais na Espiritualidade" (Programa Transição, com Marcel
Benedeti). Assistir

MENSAGEM DO MÊS
16/05
Sede perfeitos - Caracteres da perfeição
por William Viana
23/05
Muitos os chamados, poucos os escolhidos - Parábola do
festim das bodas
por Paulo Rigazzo
30/05
150 ans de la Genése
por Charles Kempf
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
07/05
Mód. VIII, Rot. 1: A base religiosa da humanidade
14/05
Mód. VIII, Rot. 2: Politeísmo
21/05
Mód. VIII, Rot. 3: Moisés e o decálogo
28/05
Mód. VIII, Rot. 4: Jesus e o Evangelho
Evangelização infantil:
05/05 e 19/05

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

“As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam em mim.” - Jesus (João,
10:25)
É vulgar a preocupação do homem comum, relativamente às tradições familiares e aos
institutos terrestres a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos
convencionais que lhe identificam a personalidade.
Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos.
Cada Espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras
efetuadas dão a conhecer o valor ou demérito de cada um.
Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas
vantagens indiscutíveis; todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também
profundo potencial recebidoda Infinita Bondade, como recurso divino, tornando-se
indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno.
A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos
de um Salvador que estatuísse regras para a Humanidade, sem partilhar-lhe as
dificuldades e impedimentos?
O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e
pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu o pão duro dos pescadores
humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões.
Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembrate do Mestre e pensa um pouco.

LIVROS DO MÊS

Devassando o Invisível
Yvonne do Amaral Pereira
de CHF 28.- por CHF 22.-

Les Messagers
Francisco C. Xavier, par l’Esprit André Luiz
de CHF 22,5.- por CHF 18.-

