Boletim de Janeiro 2019
Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!

NOVIDADES
UM NOVO ANO
A Equipa do GEEPE deseja a todos os seus amigos e membros um excelente ano de 2019, sempre com Jesus no coração.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras

Leitura: “A presença de Jesus em nossas vidas" (por Geraldo Campetti Sobrinho).
Ler

Quartas-feiras

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

02/01 - 20h
Dai a César o que é de César
por Pedro Lúcio

Vídeo: “Quem tem medo da morte?" (Programa Transição, com Richard
Simonetti). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: A origem das tentações - Haroldo Dutra
Dias. Assistir

09/01 - 20h
L’évolution des esprits
vídeo-palestra por Pedro Camilo Silva

MENSAGEM DO MÊS

16/01 - 20h
Os infortúnios ocultos
por Pedro Lúcio

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

23/01 - 20h
Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos?
por Emerson Cardoso

“Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto
que vós mesmos estais instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros” Paulo. (1a Epístola aos Tessalonicenses, 4:9)

30/01 - 20h
O vício da indiferença moral e a mudança de atitude
vídeo-palestra por Rossandro Klinjey

Forte contra-senso que desorganiza a contribuição humana, no divino edifício do
Cristianismo, é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus
seguidores.
Mais reflexão, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus e essas batalhas
injustificáveis estariam para sempre apagadas.

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

Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a
cada momento surgem grupos e personalidades, solicitando fórmulas do Além
para que se integrem no campo da fraternidade pura.
Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente
irmãos uns dos outros?
Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes
onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar.
Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da
ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa
vontade.
Falta de assistência? Não.

Segundas-feiras
07, 14, 21 e 28/01 - 20h

Evangelização infantil
Sábados
12/01 e 26/01 - 15h

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

Toda a obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando
cooperadores abnegados.
Quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os
agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos
assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao Céu
determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável
permanece connosco no “amai-vos uns aos outros”.

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!

Avé Luz
João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin
de CHF 25.- por CHF 20.-

Constellation Familiale
Divaldo P. Franco, par l’Esprit Joanna De Ângelis
de CHF 15.- por CHF 12.-

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 página de cancelamento de inscrição e siga as instruções.

