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.« Nascer, morrer, renascer ainda e 
progredir sempre, tal é a lei. »

Allan Kardec

O que é o Espiritismo ?

« O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza,
origem e destino dos Espíritos, bem como de suas
relações com o mundo corporal. »

Allan Kardec (O que é o Espiritismo - Preâmbulo)

« Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do
Consolador prometido: conhecimento das coisas,
fazendo que o homem saiba donde vem, para onde
vai e por que está na Terra; atrai para os verdadeiros
princípios da Lei de Deus e consola pela fé e pela
esperança. »

Allan Kardec (Evangelho segundo o Espiritismo - Cap. VI-4)

O que é o passe magnético ?

É a transferência de fluidos energéticos por
intermédio de um médium para um paciente, graças
à oração e à imposição das mãos.
As energias provêem dos fluidos humanos, do
médium, e dos fluidos espirituais, (dos espíritos que
trabalhão em equipa com o médium).

Natal 
“Glória a Deus nas Alturas, paz na Terra e boa vontade
para com os homens.”
(Lucas, 2:14)

As legiões angélicas, junto à Manjedoura, anunciando o
Grande Renovador, não apresentaram qualquer palavra
de violência.
Glória a Deus no Universo Divino.
Paz na Terra.
Boa vontade para com os Homens.
O Pai Supremo legando a nova era de segurança e
tranquilidade ao mundo, não declarava o Embaixador
Celeste investido de poderes para ferir ou destruir.
Nem castigo ao rico avarento.
Nem punição ao pobre desesperado.
Nem desprezo aos fracos.
Nem condenação aos pecadores.
Nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso.
Nem anátema contra o gentio inconsciente.
Derramava-se o Tesouro Divino, pelas mãos de Jesus,
para o serviço da Boa Vontade.
A justiça do “olho por olho” e do “dente por dente”
encontrara, enfim, o Amor disposto à sublime renúncia
até à cruz.
Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na
estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível...
Daquele inolvidável momento em diante a Terra se
renovaria.
O algoz seria digno de piedade.
O inimigo converter-se-ia em irmão transviado.
O criminoso passaria à condição de doente.
Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a
matança nos circos.
Em Sídon, os escravos deixariam de ter os olhos
vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os

enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos
vales de imundície.
Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira
fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso, do
berço de palha ao madeiro sanguinolento.
Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico
milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós
para que nos amemos uns aos outros.
Natal! Boa Nova! Boa Vontade!...
Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a
viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um
novo dia.

Do livro «Fonte Viva» cap. 180 (Francisco C. Xavier pelo Espirito Emmanuel)



Responsáveis

1° classe :

2° classe : Luciana Rolfo e Patricia Wahl

3° classe : Natasha Miranda

4° classe : Cristina Golay

Estudo de pais : Emilia Lehner

Coord. da evangelização : Natasha Miranda

Datas Temas

05/dez. A vida de Jesus

12/dez. Encerramento do ano

19/dez. Férias escolares

26/dez. Férias escolares

Datas Temas Oradores

04
dezembro

A Historia do Espiritismo 
(parte 2)

Lívia
Lúcia

11
dezembro

O Livro dos Espíritos
Valter
Neto

18
dezembro

Jesus e Atualidade
Ane

Gonçalves

25
dezembro

Videoconferência:
O Amanhecer de Uma 

nova Era 
(parte 1)

Divaldo
Franco

CESG - Centre d’Études Spirites de Genève

SITE : www.cesg-ge.ch
E-MAIL : information.cesg@gmail.com

PROXIMAS ATIVIDADES :

Domingo, 8 de outubro a partir das 12h

Almoço fraterno do CESG

Para mais informações consulte
o flyer correspondente

Palestrantes convidados:
Terça-feira 17 de outubro das 19h30 às 20h30

Segunda-feira  30 de outubro das 20h00 às 21h30

Aceso à biblioteca :

Empréstimos e devoluções antes ou depois da 
conferência de segunda-feira a partir das 19:30.
Responsável : Gracinda Duarte

Venda de livros e cotizações :

Antes ou depois da conferência de segunda-feira a 
partir das 19:30.
Responsável : Elisabeth Wenger

Tratamento espiritual (fluidoterapia) :

Na 1ª quinta-feira do mês às 20:00.
Inscrição INDISPENSÁVEL na segunda-feira anterior.
Responsável : A direção

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita :

Segunda-feira das 19:00 às 20:00 (em francês).
Responsável : Lívia Lúcia

Atendimento fraterno :

E-mail : ecoute.cesg@gmail.com

Atividades do CESG
Chegue pelos menos 10 min antes do início das 
atividades.

Evangelização infanto-juvenil e Estudo de pais :

Terça-feira das 19:30 às 20:30 (em português).

INFORMAÇÕES :

Não se esqueça de assinar a folha de presença
que se encontra na entrada do CESG.

As caixas marcadas « encarnados » e
« desencarnados » estão à vossa disposição
para que possa colocar vossos pedidos de
prece e de vibrações positivas.

Conferências públicas
Todas as segundas das 20:10 às 21:15.

Acolhimento de novas pessoas através um 
responsável a partir das 19:30.

Por: Nadja do Couto Valle

Tema: Buillying na Escola

Não haverá tradução em francês.

Por: Walda Stückelberger
Tema: Palavras da Vida Eterna

Conferência em português com tradução
em francês

PROCHAINES ACTIVITÉS :
Palestrantes  Convidados:

Segunda-feira,  18 de dezembro das 20h às 21h30

A equipa do CESG vos deseja festas felizes!

Por : Ane Gonçalves 
Tema: Jesus e Atualidade

Conferencia em português com tradução

em francês
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