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
FEIRA DO LIVRO DO GEEPE
No dia 19 de Novembro, realizaremos uma feira do livro durante todo o domingo , com quitutes e bebidas. Venha divertir-se connosco e aproveitar os
nossos descontos para adquirir o livro que sempre quis. Contamos consigo !

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “O Suicídio" (por Revista Reformador). Ler

04/10
Pedi e Obtereis
por Renato Sanctis

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

11/10
Choix des Épreuves
por Eva Pereira de Oliveira

Vídeo-palestra do mês anterior: O mundo espiritual para o mundo físico na obra de
André Luiz, por Haroldo Dutra Dias. Assistir

18/10
Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes
por Willis Viana

MENSAGEM DO MÊS

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

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

25/10
Estudando o Espiritismo
vídeo-palestra por Cosme Massi

Ante o bloco de pedra bruta, não se prenda à ideia do peso. Lembre-se da estátua
primorosa que poderá sair dele.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Contemplando as dificuldades da sementeira, não se detenha no receio à enxurrada e
aos vermes daninhos. Recorde o pão que lhe fartará o celeiro.

02/10
Mód. II, Rot. 2: Perispírito: formação, propriedades e
funções

À frente da tempestade, não se perca em lamentações. Medite nos benefícios que
advirão de sua passagem.

09/10
Mód. II, Rot. 3: Criações fluídicas

À face do trabalho árduo, não tema o suor que correrá copiosamente. Centralize a
expectativa nas boas obras que surgirão.

16/10
Mód. II, Rot. 4: Magnetismo: conceito e aplicação

Não se fixe no calor da forja. Espere as utilidades que ela fornecerá à sua vida.

23/10
Mód. II, Rot. 5: Aplicações do magnetismo humano
30/10
Mód. III, Rot. 1: O fenômeno mediúnico através dos
tempos
Evangelização infantil:
21/10 e 28/10

LIVROS DO MÊS

Não imagine tão-somente os perigos da enfermidade. Calcule a alegria e o poder de
curar.
Se você está governado, efetivamente, pelo ideal superior, esqueça o amigo que
desertou, a mulher que fugiu, o companheiro ingrato e o irmão incompreensível. Todos
eles estão aprendendo e passando como acontece a você mesmo… O que importa é a
intensificação da luz, o progresso da verdade e a vitória do bem.

Trabalho Mediúnico - Desafios e Possibilidades
Carlos Campetti e Vera Campetti
de CHF 25.- por CHF 20.-

Dialogue avec les ombres
Hermínio Correa de Miranda
de CHF 25.- por CHF 20.-

