Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!
NOVIDADES E EVENTOS
NOVO ESTATUTO DO GEEPE E NOVA DIRETORIA
O GEEPE mudou de diretoria executiva e, tendo se unido à FESUISSE, elaborou um novo estatuto, disponível no nosso site para consulta.
Todas as modificações foram aprovadas em Assembleia Geral no dia 20 de Junho de 2016.
O nosso muito obrigado a todos pela presença e participação.
CONGRESSO ESPIRITA MUNDIAL
Informamos que o GEEPE participa e apoia o 8° Congresso Espírita Mundial, a realizar em Lisboa, Portugal, nos dias 7,8 e 9 de Outubro.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Saber Sofrer" (por Clara Lila Gonzalez de Araújo). Ler

03/08
Não vim destruir a lei
por Willis Viana

Áudio: “No Reino da Alma" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

10/08
Science et Religion
por Charles Kempf

Vídeo-palestra do mês anterior: (X)

Vídeo: “Obsessão" (Programa Transição, com Suely Caldas Schubert). Assistir

MENSAGEM DO MÊS
17/08
Meu Reino não é deste mundo
por Pedro Lúcio
24/08
Há muitas moradas em casa de meu pai
por Eva Pereira de Oliveira
31/08
Contribuição do Espiritismo na transição planetária
vídeo-palestra por Sandra Borba
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
01/08
Mód. VI, Rot. 2: Provas da reencarnação
08/08
Mód. VI, Rot. 3: Retorno à vida corporal: o planejamento
reencarnatório
15/08
Mód. VI, Rot. 4: Retorno à vida corporal: união da alma ao
corpo

Respostas à Pressa
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem
fim.
Guarde a calma. Fuja, porém, à ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do
minuto.
Semeie o amor. Pense no devotamento dAquele que nos ama desde o princípio.
Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na
Criação Divina.
Cultive a confiança. O Sol reaparecerá amanhã, no horizonte, e a paisagem será
diferente.
Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela.
Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora na maioria dos
casos possam os outros viver sem você.
Experimente a solidão, de quando em quando; Jesus esteve sozinho, nos momentos
cruciais de sua passagem pela Terra.

22/08
Mód. VI, Rot. 5: Retorno à vida corporal: união da alma ao
corpo

Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa
torre de Babel.

29/08

Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo

Mód. VI, Rot. 6: O esquecimento do passado: justificativas
da sua necessidade

sem dar paz aos que pisam seu caminho.

Evangelização infantil:
FÉRIAS

LIVROS DO MÊS

Estudando o Evangelho
Martins Peralva
de CHF 26.- por CHF 20.-

Lumière Céleste
Francisco Cândido Xavier, par l’Esprit Frère X
de CHF 25.- por CHF 20.-

