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

NOVIDADES E EVENTOS
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.
ESTAMOS PROCURANDO UM NOVO LOCAL...
Continuamos na busca de um local para podermos dar todas as condições aos nossos amigos e simpatizantes.
Contamos com a paciência de todos e com a vossa compreensão.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras

Leitura: “Dias de caos" (por Divaldo P. Franco). Ler

04/07 - 20h
Indissolubilidade do casamento
por Emerson Cardoso

Áudio: “Em torno da humildade" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel).
Ouvir

11/07 - 20h
Qui ne hait pas son père et sa mère
por Juliana Gerk
18/07 - 20h
Candeia sob o alqueire. Por que Jesus fala por
parábolas
por Pedro Camilo Silva
25/07 - 20h
Como desenvolver o amor a si mesmo
vídeo-palestra por Sandra Borba
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
02/07- 20h
09/07- 20h
16/07- 20h
23/07- 20h
Evangelização infantil
FERIAS

Vídeo: “O crescimento do Espiritismo" (Programa Transição, com Raul Teixeira).
Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: (nada a apresentar). Assistir

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

“Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir”. Jesus
(Mateus, 20:28)
Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A
Criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta.
Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo.
A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos
mais humildes elementos, nos variados setores da Natureza.
Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que
contribuem na construção do lar; outras existem calçando os caminhos.
O Pai forneceu ao filho Homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra
em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para
ensinar à criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação
da energia e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos
semelhantes, isto corre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o
Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o
enriquecimento de todos os valores do Patrimônio Universal.
Não olvidemos que Jesus passou entre nós, trabalhando. Examinemos a natureza
de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir
santamente.
Podes começar hoje mesmo.
Uma enxada ou uma caçarola constituem excelentes pontos de início. Se te
encontras enfermo, de mãos inabilitadas para a colaboração direta, podes
principiar mesmo assim, servindo na edificação moral de teus irmãos.

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!

Nas telas do infinito
Yvonne do Amaral Pereira, pelos Espíritos Bezerra de Menezes e
Camilo Castelo Branco
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

Ouvriers de la Vie éternelle
Francisco C. Xavier, par l’Esprit André Luiz
de CHF 26.- por CHF 20.-

NOSSAS ATIVIDADES
Segunda-feira, 20h - 21h | Reunião de estudos - ESDE + Obras básicas
Segunda-feira, 21:15 | 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)
Quinta-feira, 20h | Reunião mediúnica privativa
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.

