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
FESTA DE NATAL DO GEEPE
No dia 14 de Dezembro, quarta-feira, teremos a habitual Festa de Natal, celebrando o nascimento do Cristo. Venha partilhar connosco esta data e
participar da troca de livros. Esperamos todos com muito amor!
FEIJOADA DO GEEPE
Comecem a preparar nas vossas agendas, dia 12 de Fevereiro de 2017 vai realizar-se a V Feijoada do GEEPE, no Refuge de Censuy, como no ano
passado. Mais informações e inscrição disponível no próximo boletim de Janeiro.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Separações Afetivas" (por Divaldo P. Franco). Ler

07/12
Bem aventurados os mansos e os pacíficos
por William Viana

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

14/12
Noël
por Marta Raquel
21/12
A paz na visão do Espírito Emmanuel
vídeo-palestra por Sandra Borba

Vídeo: “A visão espírita do Natal" (Programa Transição, com Dr. Alberto
Almeida). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: Marta e Maria, por Haroldo Dutra Dias. Assistir
MENSAGEM DO MÊS
Previna-se
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

28/12
Jesus e a atualidade
por Anne Mirelle
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
05/12
Mód. X, Rot. 2: Livre-arbítrio e responsabilidade
12/12
Mód. X, Rot. 3: Livre-arbítrio e fatalidade
19/12
Mód. X, Rot. 4: O princípio de ação e reação
26/12
Mód. XI, Rot. 1: Progresso intelectual e progresso moral
Evangelização infantil:
03/12
Maternal: Culminância das aulas anteriores
2°ciclo: Caridade
17/12
Maternal: Nascimento de Jesus

Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança.
Acautele-se com o seu desassombro, para não cair em temeridade.
Analise sua firmeza, para que não se transforme em petrificação.
Ilumine suas diretrizes, a fim de que não se convertam em despotismo.
Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria.
Estude sua dor para que não seja revolta.
Controle seus melindres, de modo que não se instalem na casa sinistra do ódio.
Vele por sua franqueza, a fim de que sua palavra não destile veneno.
Vigie seu entusiasmo para que não constituem imponderação.
Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência.

2°ciclo: Natal, o nascimento de Jesus

LIVROS DO MÊS

Marta
Fernando do O´
de CHF 25.- por CHF 20.-

Source Vive
Francisco C. Xavier, par l’esprit Emmanuel
de CHF 18.- por CHF 15.-

