Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!
NOVIDADES E EVENTOS
PALESTRA DE BRUNO GODINHO, FILHO DE JORGE GODINHO
No dia 9 de Novembro de 2016, teremos a honra de receber Bruno Godinho para uma palestra sobre "Suícidio segundo a ótica Espírita”,
pelas 20 horas. Esperamos vê-los numerosos!
LIVRARIA DO GEEPE
Já se encontra disponível uma lista de todos os nossos livros, para venda ou aluguel, no site do GEEPE. Não perca a oportunidade de conferir se temos
os livros que sempre quis ler ou que nunca encontrou. Visite o nosso site http://www.geepe.ch/livraria/ e confira.
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: “Tragédias do cotidiano" (por Divaldo P. Franco). Ler

05/10
Bem-aventurados os aflitos
por Willis Viana

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

12/10
Emmanuel - guide spirituel de Chico Xavier
por Lívia Bühlmann

Vídeo-palestra do mês anterior: A farsa do céu e inferno, problemática da criatura
humana, por Divaldo P. Franco. Assistir

19/10
Cristo Consolador
por Pedro Lúcio

MENSAGEM DO MÊS

Vídeo: “Perseverança" (Programa Transição, com Guiomar Albanesi). Assistir

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

26/10
Transtornos psiquiátricos e Obsessivos
vídeo-palestra por Alberto Almeida
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida.
Suas decisões, nas horas graves, identificam a posição real de seu espírito.
Seus gestos, na luta comum, falam de seu clima interior.

03/10
Mód. VII, Rot. 5: Diferentes categorias de mundos
habitados

Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se.

10/10
Mód. VII, Rot. 6: Encarnação nos diferentes mundos

Suas leituras definem os seus sentimentos.

17/10
Mód. VII, Rot. 7: A Terra: mundo de expiação e provas

Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais.

Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido.
Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos.

24/10
Mód. VIII, Rot. 1: Lei natural: definição e caracteres

Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo.

31/10
Mód. VII, Rot. 2: O bem e o mal

Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas
assembléias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a
personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo.

Evangelização infantil:

01/10
Maternal: Amor ao próximo (amizade, respeito e gentileza)
2°ciclo: Liberdade e limite na família

LIVROS DO MÊS

Mediunidade e Evolução
Martins Peralva
de CHF 24.- por CHF 20.-

Directives
Francisco Cândido Xavier, par l’Esprit Emmanuel
de CHF 15.- por CHF 12.-

