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
EUGENIA CANTO NO GEEPE
No dia 10 de Janeiro, receberemos nossa amiga Eugênia para uma palestra de quarta-feira intitulada “Yvonne do Amaral Pereira - A heroína silenciosa”,
com início às 20 horas. Contamos convosco!
EM FEVEREIRO...
No dia 25 de Fevereiro teremos um seminário com o tema “Reconciliação: a arte de transformar flechas em flores”. Venha passar o sábado connosco e
com a nossa convidada Isabel Guimarães e traga os amigos.
AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Sobre a Dúvida" (por Revista Reformador). Ler

03/01
Há muitas moradas na casa de meu pai - Diferentes
estados na erraticidade
por Pedro Lúcio

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

10/01
Yvonne do Amaral Pereira - A heroína silenciosa
por Eugênia Canto

Vídeo-palestra do mês anterior: Armadilhas da Bíblia, por Haroldo Dutra Dias. Assistir

Vídeo: “Crenças, Valores e Convicções" (Programa Transição, com Raul
Teixeira). Assistir

MENSAGEM DO MÊS
17/01
Personne ne peut voir le royaume de Dieu s’il ne naît pas
de nouveau - Réssurection et réincarnation
por Pedro Camilo Silva
24/01
Bem-aventurados os aflitos - Justiça das aflições
por Paulo Rigazzo
31/01
Mediunidade na perspectiva da Educação
vídeo-palestra por Sandra Borba
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
08/01
Mód. IV, Rot. 1: Classificação e características dos
médiuns
15/01
Mód. IV, Rot. 2: Mediunidade das crianças
22/01
Mód. IV, Rot. 3: A influência moral do médium e do meio
nas comunicações mediúnicas
29/01
Mód. V, Rot. 1: Qualidades essenciais ao médium
Evangelização infantil:

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

Na oração, pede você um raio de luz, esquecendo, quase sempre, que tem ao seu
dispor o Foco Solar para você cumprir os Sublimes Desígnios.
Seu espírito suplica uma réstia de amor e, em torno, a Humanidade aguarda a
manifestação da sua capacidade de amar.
Roga você a concessão de encargos que o habilitem a colaborar com a Sabedoria
Divina e olvida que milhões de seres estão à espera de sua disposição de servir, em
nome do Pai Celestial.
Seu coração reclama sinais do céu e, enquanto o Sábio dos Sábios manda colorir flores
e horizontes para os seus olhos, você procura vãos entretenimentos e nada vê.
Você exige justiça para seus casos pessoais e diariamente complica situações e
problemas, sem repara que a Harmonia Suprema retifica sempre, ao redor de seus pés,
por intermédio da dor e da morte.
Você deseja oportunidades de crescimento e ascensão na espiritualidade superior, mas
frequentemente foge aos degraus do esforço laborioso e humilde de cada dia,
concedidos a você pela Infinita Bondade, a título da misericórdia.
Se está sempre rogando felicidade eterna, recusando os recursos para adquiri-la, que
espera você para o caminho?

13/01 e 27/01

LIVROS DO MÊS

Memórias de uma Alma
José Suriñach
de CHF 22.- por CHF 18.-

Chronique d’un centre spirite
Emanuel Cristiano, par l’Esprit Nora
de CHF 18.- por CHF 15.-

