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
Este mês, 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
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: “Transtornos obsessivos" (por Divaldo P. Franco). Ler

06/09
Que é Deus?
por William Viana

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

13/09
Famille et doctrine spirite
por Pedro Camilo Silva

Vídeo-palestra do mês anterior: Sexualidade, o grande alvo da obsessão, por Alberto
Almeida. Assistir

20/09
Cura e autocura 2
por Eva Pereira de Oliveira

MENSAGEM DO MÊS

Vídeo: “Por que ser espírita?" (Programa Transição, com Guiomar Albanesi). Assistir

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

27/09
O mundo espiritual para o mundo físico na obra de André
Luiz
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

A fé viva não é patrimônio transferível. É conquista pessoal.
A felicidade legítima não é mercadoria que se empresta. É realização íntima.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

A graça do Céu não desce a esmo. Tem que ser merecida.

04/09
Mód. I, Rot. 8: Relações no além-túmulo: simpatias e
antipatias

A melhor caridade não é a que se faz por substitutos. Cabe-nos executá-la por nós
mesmos.

11/09
Mód. I, Rot. 9: Afeições que os Espíritos votam a certas
pessoas. Espíritos Protetores
18/09
Mód. I, Rot. 10: Escolha das provas
25/09
Mód. II, Rot. 1: Natureza, propriedade e qualidades dos
fluidos
Evangelização infantil:
02/09 e 30/09

A fortaleza moral não é produto de rogos alheios. Provem do nosso esforço na
resistência para o bem.
A esperança fiel não se nos fixa no coração através de simples contágio. É fruto de
compreensão mais alta.
O verdadeiro amor não nasce das sombras do desejo. É fonte cristalina e inexaurível do
espírito eterno.
O conhecimento real não é construção de alguns dias. É obra do tempo.
O paraíso jamais será adquirido pela sagacidade da compra. É atingível pela nossa boa
vontade em fugir ao purgatório ou ao inferno da própria consciência.
A proteção da Esfera Superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos
na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bençãos da luz! ...

LIVROS DO MÊS

Transição Planetária
Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manoel Philomeno de Miranda
de CHF 28.- por CHF 22.-

L’âme de la Matière
Marlene Nobre
de CHF 19.- por CHF 15.-

