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

NOVIDADES
PALESTRAS COM MARCEL MARIANO E CESAR REIS
Este mês recebemos dois convidados do Brasil, Marcel Mariano e César Reis, que nos vêm falar sobre “O aborto” e “Tempo de Esperança”,
respetivamente. As palestras decorrerão às quartas-feiras no horário habitual, a partir das 20 horas.
Venham numerosos, contamos convosco!

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras

Leitura: “A gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo" (por
Geraldo Campetti Sobrinho). Ler

03/10 - 20h
Causas atuais das aflições
por Renato Sanctis

Áudio: “Aprendendo" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: “Curas Espirituais" (Programa Transição, com João Berbel). Assistir

10/10 - 20h
Consolateur promis
por Pedro Lúcio
17/10 - 20h
O aborto
por Marcel Mariano

Vídeo-palestra do mês anterior: O Espírito de Verdade - Cosme Massi. Assistir

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

24/10 - 20h
Tempo de Esperança
por César Reis

“E, quando semeias, não semeias o corpo que há-de nascer, mas o simples grão
de trigo ou de outra qualquer semente.” Paulo (1a Epístola aos Coríntios, 15:37)

Reunião de estudos

Nos serviços da Natureza, a semente reveste-se, aos nossos olhos, do sagrado
papel de sacerdotisa do Criador e da Vida.

EADE (Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita)
Obras básicas

Segundas-feiras
01, 08, 15, 22 e 29/10 - 20h
Evangelização infantil
06/10

EVENTOS
17/10 - 20:00
Palestra com Marcel Mariano - O ABORTO
24/10 - 20:00
Palestra com César Reis - TEMPO DE ESPERANÇA
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

Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite
silenciosa e sublime missão, tocada de valores infinitos, à criatura.
Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições
justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados.
Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la.
Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela
força das ordenações ou das armas ou pretendem trair as leis profundas da
Natureza; aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório,
alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação
santificadora para si ou para outrem.
Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de
cada dia e lhes garante a vida, em todas as regiões de luta planetária.
Saber começar constitui serviço muito importante.
No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades
pequeninas: um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar
sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais
desprezá-las.

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!

Amor e ódio
Yvonne do Amaral Pereira, pelo Espírito Charles
de CHF 28.- por CHF 22.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

Entre la Terre et le Ciel
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.

