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
Em Setembro deste ano, 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
NOVO GRUPO DE ESTUDOS
A partir do dia 4 de Abril, começa no GEEPE um novo grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo; o estudo será realizado todas as terças-feiras
das 20h às 21.30h, e começará com o estudo do livro “O que é o Espiritismo?”
Venha participar connosco.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Sede de Deus" (por Divaldo P. Franco). Ler

05/04
Sede perfeitos
por Emerson Cardoso

Áudio: “Nos Domínios do Bem" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

12/04
Science et religion
vídeo-palestra por Charles Kempf

Vídeo-palestra do mês anterior: Fugas psicológicas e dependências, por Rossandro
Klinjey. Assistir

19/04
Os 160 anos de “O livros dos Espíritos” - Reflexões sobre a
mais completa obra de Allan Kardec
por Cosme Massi

MENSAGEM DO MÊS

26/04
Drogas, sim ou não?
por Adalberto Baquit

A sua irritação não solucionará problema algum.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Os seus desapontamentos não fazem o trabalho que só o tempo conseguirá realizar.

03/04
Mód. XIV, Rot. 3: Desigualdade das riquezas: as provas da
riqueza e da pobreza

O seu mau humor não modifica a vida.

10/04
Mód. XV, Rot. 1: Casamento e celibato

A sua tristeza não iluminará os caminhos.

17/04
Mód. XV, Rot. 2: Obstáculos à reprodução
24/04
Mód. XV, Rot. 3: O aborto
Estudo das Obras Básicas:
04/04, 11/04, 18/04 e 25/04
Estudo do livro “ O que é o Espiritismo "

Vídeo: “Corpus Christi" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir

Não estrague o seu dia
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas.

A sua dor não impedirá que o Sol brilhe amanhã sobre os bons e os maus.

O seu desânimo não edificará a ninguém.
As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua
própria felicidade.
As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só
grama de simpatia por você.
Não estrague o seu dia. Aprenda, com a Sabedoria Divina, a desculpar infinitamente,
construindo e reconstruindo sempre para o Infinito Bem.

Evangelização infantil:
01/04
Maternal: Páscoa
2°ciclo: O verdadeiro sentido da Páscoa
22/04
Maternal: Colaboração aos semelhantes
2°ciclo: Respeito à vida

LIVROS DO MÊS

Obsessão Desobsessão, profilaxia e terapêutica espíritas
Suely Caldas Schubert
de CHF 25.- por CHF 20.-

L’Évangile selon le Spiritisme
Allan Kardec
de CHF 15.- por CHF 12.-

