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
Este ano a nossa feijoada realizar-se-á no dia 15 de Abril para podermos aproveitar o tempo primaveril todos juntos. Como todos os anos nos
encontraremos no Refuge de Censuy em Renens. Compra de bilhetes no GEEPE muito em breve, reservem o dia nas vossas agendas!

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Liberdade de Consciência" (por Divaldo Pereira Franco). Ler

07/03
Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos - Injúrias
e violência
por William Viana

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

14/03
Bienheureux ceux qui sont miséricordieux - Pardonnez
pour que Dieu vous pardonne
por Pedro Camilo Oliveira
21/03
Amar o próximo como a si mesmo - O mandamento maior
por Juliana Gerk
28/03
Croyance et Foi
por Lívia Bühlmann
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
05/03
Mód. V, Rot. 5: O exercício irregular da mediunidade
12/03
Mód. VI, Rot. 1: Obsessão: conceito, causas e graus

Vídeo: “Mediunidade na Bíblia" (Programa Transição, com Severino Celestino). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: Revelações intrigantes da Bíblia, por Haroldo Dutra
Dias. Assistir
MENSAGEM DO MÊS
Ajude a você mesmo
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Não ambicione do seu vizinho senão os dons excelentes que lhe exornam o espírito.
Não permite que os dissabores governem o leme de seu destino.
Não entregue o templo de suas memórias às más impressões.
Não retire sua experiência dos fundamentos espirituais.
Não se esqueça de que o ideal superior, objeto de sua admiração, deve corporificar-se
em seus caminhos.
Não se prenda ao mal; no entanto, não se desvie das obrigações de fraternidade para
com aqueles que foram atingidos pelo mal.

19/03
Mód. VI, Rot. 2: O processo obsessivo: o obsessor e o
obsidiado

Não apague o archote da fé em seus dias claros, para que não falte luz a você nos dias
escuros.

26/03
Mód. VI, Rot. 3: Obsessão e enfermidades mentais

Não fuja às lições da estrada evolutiva, por mais difíceis e dolorosas, a fim de que a
vida, mais tarde, lhe abra o santuário da sabedoria.

Evangelização infantil:

Não lhe falte tempo para cultivar o que é belo, eterno e bom.

10/03 e 24/03

Não olvide que a justiça institui a ordem universal, mas só o amor dilata a obra divina.

LIVROS DO MÊS

Sublimação
Yvonne do Amaral Pereira, pelos Espíritos Léon Tolstoi e Charles
de CHF 26.- por CHF 20.-

Lumière céleste
Francisco C. Xavier, par l’Esprit X
de CHF 25.- por CHF 20.-

