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

NOVIDADES
A FEIJOADA DO GEEPE
No dia 24 de Fevereiro, teremos a nossa feijoada anual no Refuge de Censuy (junto às piscinas de Renens).
Dentro de pouco tempo, poderão adquirir os vossos ingressos no nosso centro. Fiquem atentos!

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras

Leitura: “As moradas espirituais divinas" (por Revista Reformador). Ler

Quartas-feiras

Áudio: “Objetivo da fé" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

06/02 - 20h
O mandamento maior
por Renato Sanctis

Vídeo: “Auto-obsessão" (Programa Transição, com Mário Mas). Assistir

13/02 - 20h
Se garder de l'avarice
por Cláudia Giller
20/02 - 20h
O homem de bem
por Pedro Lúcio
27/02 - 20h
Dépression selon la vision spirite
por Lívia Lúcia

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

Segundas-feiras
04, 11, 18 e 25/02 - 20h

Evangelização infantil
Sábados
09/02 e 16/02 - 15h

EVENTOS
24/02 - 12h
7ª FEIJOADA DO GEEPE
27/02 - 20h
"Dépression selon la vision spirite" - LÍVIA LÚCIA
27/03 - 20h
"Perte d'êtres chères" - LÍVIA LÚCIA
04, 05 e 06/10/2019
9° Congresso Espírita Mundial 2019 no México
Inscrições abertas http://9cem.com

Vídeo-palestra do mês anterior: O vício da indiferença moral e a mudança de
atitude - por Rossandro Klinjey. Assistir

MENSAGEM DO MÊS
O bem é incansável
(pelo Espírito Emmanuel, do livro “Pão Nosso", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

“E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem.” - Paulo. (2a Epístola aos
Tessalonicenses, 3:13)
É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o
bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem
de fonte pura.
Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses
particularistas, na zona do imediatismo, adquirem o tédio vizinho da
desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos.
É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a
refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado
ou nutrido.
O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem
exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos
casos pessoais, muita vez terá o Mestre sentido o espinho de nossa ingratidão,
identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação; todavia, nem
mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a
paciência do Cristo que nos corrige, amando, e tolera, edificando, abrindo-nos
misericordiosos braços para a atividade renovadora.
Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não
poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante
alguns dias?
A observação de Paulo aos tessalonicensses, portanto, é muito justa. Se nos
entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que
ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos.

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!

Consciência e Mediunidade
Manoel Philomeno de Miranda
de CHF 20.- por CHF 16.-

Chico Xavier, l’homme et le médium
Mickaël Ponsardin
de CHF 26.- por CHF 22.-

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.

