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
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. Inscrições no GEEPE . Venham numerosos.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Tragédias Coletivas" (por Divaldo P. Franco). Ler

04/01
Bem aventurados os que são misericordiosos
por Pedro Lúcio

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

11/01
La mort et l’au delà
por Pedro Camilo Silva em vídeo-palestra

Vídeo-palestra do mês anterior: A paz na visão do Espírito Emmanuel, por Sandra
Borba. Assistir

18/01
Amar o próximo como a si mesmo
por William Viana

MENSAGEM DO MÊS

Vídeo: “Depressão" (Programa Transição, com Wlademir Lisso). Assistir

Aprenda com a Natureza
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

25/01
O amor tem razões que a própria razão desconhece
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
09/01
Mód. XI, Rot. 1: Progresso intelectual e progresso moral
16/01
Mód. XI, Rot. 2: Influência do Espiritismo no progresso da
Humanidade
23/01
Mód. XII, Rot. 1: Necessidade da vida social

Resplandece o Sol no alto, a fim de auxiliar a todos.
As estrelas agrupam-se em ordem.
O céu tem horários para a luz e para a sombra.
O vegetal abandona a cova escura, embora continue ligado ao solo, buscando a
claridade, a fim de produzir.
O ramo que sobrevive à tempestade cede à passagem dela, mantendo-se, não
obstante, no lugar que lhe é próprio.
A rocha garante a vida no vale, por resignar-se à solidão.
O rio atinge os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos.

30/01
Mód. XII, Rot. 2: Vida em família e laços de parentesco

A ponte serve ao público sem exceções, por afirmar-se contra o extremismo.

Evangelização infantil:

O vaso serve ao oleiro, após suportar o clima de fogo.

21/01
Maternal: Amor , a Verdade
2°ciclo: Perdão

A pedra brilha, depois de sofrer as limas do lapidário.

28/01
Maternal: Honestidade
2°ciclo: Boas maneiras no Lar

A semeadura rende sempre, de acordo com os propósitos do semeador.

O canal preenche as suas finalidades, por não perder o acesso ao reservatório.

LIVROS DO MÊS

Da mangedoura a Emaús
Wesley Caldeira
de CHF 26.- por CHF 20.-

Constellation Familiale
Divaldo Franco, par l’esprit Joanna de Ângelis
de CHF 15.- por CHF 12.-

