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

NOVIDADES
PALESTRA COM LUIS HU RIVAS
Este mês recebemos o palestrante Luis Hu Rivas, no dia 5 de Novembro pelas 19:30 horas, para nos falar sobre: “A Nova Literatura”. O nosso
convidado é designer gráfico e escreveu diversos títulos infantis. Venham escutar e tragam a família!

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras

Leitura: “A importância de saber dizer não" (por Revista Reformador). Ler

07/11 - 20h
Aquele que se eleva será rebaixado
por Emerson Cardoso

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

14/11 - 20h
Péché en pensées. Adultère
por Juliana Gerk

Vídeo-palestra do mês anterior: Paulo e a estrada de Damasco - Haroldo Dutra
Dias. Assistir

Vídeo: “A morte" (Programa Transição, com Raul Teixeira). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

21/10 - 20h
A afabilidade e a doçura
por Paulo Rigazzo

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

28/11 - 20h
vídeo-palestra

“Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.” (1a Epístola de Pedro, 5:7)

Reunião de estudos
EADE (Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita)
Obras básicas

Segundas-feiras
12, 19 e 26/11 - 20h
Evangelização infantil
03/11 e 17/11

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

As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na Terra.
Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra
si.
Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da Natureza,
em todos os setores do caminho humano.
Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na
categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem
remissão.
Se a criatura refletisse mais sensatamente reconheceria o conteúdo de serviço
que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado
valor, os patrimônios próprios.
Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a
enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na
alegria ou na dor; contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de
prosseguir diariamente, na direção do bem.
A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas
desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil; entretanto,
não nos esqueçamos da receita de Pedro.
Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em Nosso Pai Celestial, porque o
Divino Amor cogita do bem-estar de todos nós.
Justo é desejar, firmemente, a vitória da luz, buscar a paz com perseverança,
disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com
as esferas mais altas. Não olvides, porém, que a ansiedade precede sempre a
ação de cair.

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!

Jesus no Lar
Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio
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

Action et Réaction
Francisco C. Xavier, par l’Esprit André Luiz
de CHF 26.- por CHF 20.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.

