Este e-mail é apenas informativo, por favor não responda para este endereço. Se deseja entrar em contato conosco, escreva para < geepe@geepe.ch >.

Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!
NOVIDADES E EVENTOS
FEIJOADA DO GEEPE
O dia aproxima-se ! Dia 12 de Fevereiro de 2017 vai realizar-se a V Feijoada do GEEPE, no Refuge de Censuy, como no ano passado.
Inscrições no GEEPE . Tragam a família e amigos - Venham numerosos.
I CONGRESSO ESPIRITA DA SUICA
Em Setembro deste ano, a Suíça receberá o seu primeiro congresso espírita, com palestrantes de renome: Divaldo Franco, Jorge Godinho, Dr. Alberto
Almeida, Sandra Borba, entre outros. Inscrições em linha em www.fesuisse.org

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Nas Pegadas do Apóstolo Paulo" (por Revista Reformador). Ler

01/02
Amai os vossos inimigos
por Pedro Lúcio

Áudio: “Guardemos o Cuidado" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

08/02
Que votre main gauche ne sache pas ce que donne votre
main droite
por Eva Pereira de Oliveira

Vídeo-palestra do mês anterior: O amor tem razões que a própria razão desconhece,
por Haroldo Dutra Dias. Assistir

Vídeo: “Adoção" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir

MENSAGEM DO MÊS
15/02
Honrai vosso pai e vossa mãe
por William Viana

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

22/02
Ego, a máscara - libertação do ego
vídeo-palestra por Divaldo Franco

Quem alimenta o ódio, atira fogo ao próprio coração.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si.

06/02
Mód. XII, Rot. 3: Necessidade do trabalho

Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma.

13/02
Mód. XII, Rot. 4: Limite do trabalho e do repouso

Quem sustenta o vício, encarcera-se nele.

Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo.
Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra.

20/02
Mód. XIII, Rot. 1: Destruição necessária e destruição
abusiva

Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa.

27/02
Mód. XIII, Rot. 2: Flagelos destruidores

Quem não deseja suportar é incapaz de servir.

Evangelização infantil:
18/02
Maternal: Boas maneiras na sociedade
2°ciclo: Bondade e gentileza

Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem.

Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas.

LIVROS DO MÊS

Instruções psicofônicas
Francisco Cândido Xavier, por Espíritos diversos
de CHF 26.- por CHF 20.-

Le Livre des Esprits
Allan Kardec
de CHF 28.- por CHF 22.-

