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
FÉRIAS DA EVANGELIZACÃO INFANTIL
A Evangelização infantil aos sábados, encontrar-se-á de férias até Agosto. As atividades do GEEPE continuam às segundas, terças e quartas-feiras.
Até breve.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “O islamismo" (por Revista Reformador). Ler

05/07
As calamidades na visão espírita
por Eva Pereira

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

12/07
Suicide
por Pedro Lúcio

Vídeo-palestra do mês anterior: A cada um o seu cuidado, por Rossandro
Klinjey. Assistir

19/07
Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire
por Emerson Cardoso

MENSAGEM DO MÊS

Vídeo: “O Céu e o Inferno" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir

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

26/07
Resplandeça a vossa luz diante dos homens
vídeo-palestra por Sandra Borba

Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará
em sua alma.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper
viverão corruptas na tela de sua mente.

03/07
Mód. I, Rot. 2: Perturbação espiritual

Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem.

10/07
Mód. I, Rot. 3: Ensaio teórico das sensações e percepções
dos Espíritos
17/07
Mód. I, Rot. 4: Espíritos errantes
24/07
Mód. I, Rot. 5: Sorte das crianças depois da morte
31/07
Mód. I, Rot. 6: Esferas espirituais da Terra e mundos
transitórios
Estudo das Obras Básicas:
04/07, 11/07, 18/07 e 25/07

Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você
responderá pelo que fizer delas.
Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores
atormentarão seu mundo íntimo.
Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de
servir.
Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A
senda para o Céu será construída dentro de você mesmo.

Estudo do livro “ O que é o Espiritismo "
Evangelização infantil:
FÉRIAS

LIVROS DO MÊS

O Evangelho por Emmanuel - Comentários ao Evangelho de Marcos
Francisco Cândido Xavier
de CHF 24.- por CHF 20.-

Œuvres Posthumes
Allan Kardec
de CHF 29.- por CHF 23.-

