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
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
NOVO TOMO PARA O ESTUDO DE SEGUNDA-FEIRA
No dia 26 de Junho, começa um novo livro do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - Tomo único.
Não se esqueça de adquirir ou baixar o pdf para continuarmos o estudo.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Não vim trazer a paz mas a divisão" (por Revista Reformador). Ler

07/06
Haverá falsos Cristos e falsos Profetas
por Pedro Lúcio

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

14/06
160 ans du livre des Esprits
por Charles Kempf

Vídeo-palestra do mês anterior: Construtores do Amanhã, Regresso para o Mundo
Espiritual, por Haroldo Dutra Dias. Assistir

21/06
Não separeis o que Deus uniu
por Emerson Cardoso

MENSAGEM DO MÊS

Vídeo: “A Bíblia e o Espiritismo" (Programa Transição, com Severino Celestino). Assistir

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

28/06
A cada um o seu cuidado
vídeo-palestra por Rossandro Klinjey

Falará você na bondade a todo o instante, mas, se não for bom, isso será inútil para a
sua felicidade.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Sua mão escreverá belas páginas, atendendo a inspiração superior; no entanto, se você
não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estafeta sem inteligência.

05/06
Mód. XVII, Rot. 3: O homem de bem
12/06
Mód. XVIII, Rot. 1: Penas e gozos terrestres
19/06
Mód. XVIII, Rot. 2: Penas e gozos futuros
26/06
Mód. I, Rot. 1: O fenômeno da morte
Estudo das Obras Básicas:
06/06, 13/06, 20/06 e 27/06
Estudo do livro “ O que é o Espiritismo "
Evangelização infantil:
10/06

Lerá maravilhosos livros, com emoção e lágrimas; todavia, se não aplicar o que você
leu, será tão-somente um péssimo registrador.
Cultivará convicções sinceras, em matéria de fé; entretanto, se essas convicções não
servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de
máximas religiosas.
Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades;
contudo, se você não se disciplinar, a Lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela
se utiliza de você para aprimorar os outros.
Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará, ante os olhos
mortais do mundo, à galeria dos heróis e dos santos; mas se não praticar os bons
ensinamentos que conhece, perante as Leis Divinas recomeçará sempre o seu trabalho
e cada vez mais dificilmente.
Você chamará a Jesus: Mestre e Senhor… se não quiser, porém, aprender a servir com
Ele, suas palavras soarão sem qualquer sentido.

Maternal: Bondade, Respeito à Vida e aos Semelhantes
2°ciclo: Respeito à criação de Deus

LIVROS DO MÊS

Joana d’Arc médium
Léon Denis
de CHF 25.- por CHF 20.-

La Genèse
Allan Kardec
de CHF 29.- por CHF 23.-

