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

NOVIDADES
NOVO ESTUDO DO LIVRO DOS ESPIRITOS EM FRANCES
A partir do início de Abril, teremos estudos das obras básicas em francês todas as segundas-feiras entre as 20 e as 21 horas. Esta é uma
forma de aumentar nossa oferta para um estudo que vem sendo requisitado para pessoas de língua materna francesa, neste país que nos
acolhe. Venham estudar as obras básicas de Allan Kardec na língua de origem.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras

Leitura: “Alerta" (por Divaldo Pereira Franco). Ler

Quartas-feiras

Áudio: “De coração puro" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

06/03 - 20h
Os inimigos desencarnados
por Renato Sanctis

Vídeo: “Espiritismo e reabilitação" (Programa Transição, com Nanci Puhlmann).
Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: - (nada a apresentar)

13/03 - 20h
La porte étroite
por Juliana Gerk Edo

MENSAGEM DO MÊS
Pensaste nisso?

20/03 - 20h
A fé religiosa. Condição da fé inabalável
por William Viana

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

“Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que
também nosso Senhor Jesus-Cristo já mo tem revelado.” - (2a Epístola de Pedro,
1:14)

27/03- 20h
Perte d’êtres chères
por Lívia Lúcia

Se muitas vezes grandes vozes do Cristianismo se referiram a supostos crimes da
carne, é necessário mencionar as fraquezas do “eu”, as inferioridades do próprio
espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o
papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria, então, prisioneira e
vítima.

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

Segundas-feiras

Reparamos que Pedro denominava o organismo, como sendo o seu tabernáculo.
O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que
se reúnem, sob as leis planetárias, oferencendo ao Espírito a santa oportunidade
de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida.

04, 11, 18 e 25/03 - 20h

Evangelização infantil

Frequentemente o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao
instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é
concessão da Misericórdia Divina para que a alma se prepare ante o glorioso
porvir.

Sábados
02/03,16/03 e 30/03 - 15h

EVENTOS
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

Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na
formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo.
Já pensaste que és um Espírito imortal, dispondo, na Terra, por algum tempo, de
valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho?
Tais potências formam-te o corpo.
Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que
esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor iluminando a ti mesmo?
Medita nestas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrando templo
divino.

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!

Vivência Mediúnica
Manoel Philomeno de Miranda
de CHF 15.- por CHF 12.-

Justice Divine
Francisco Cândido Xavier, par l’Esprit Emmanuel
de CHF 22.- por CHF 18.-

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.

