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
No dia 13 de Dezembro, comemoramos o nascimento do nosso Mestre Jesus com uma pequena palestra de 30 minutos em francês e uma partilha de
livros, como acontece todos os anos. Aproveite para participar e levar consigo um livro e boas memórias.
BRUNO GODINHO NO GEEPE
Contaremos com a presença do nosso amigo Bruno Godinho no dia 2 de Dezembro para um seminário sobre “Laços de Família”, a partir das 10.30h.
Faremos tambêm uma partilha de quitutes e bebidas para podermos todos confraternizar e almoçar juntos. Traga a família e venha passar o sábado
connosco! Até já.
AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Os braços do Cristo" (por Revista Reformador). Ler

06/12
Não vim destruir a lei - Moisés
por Pedro Camilo Silva

Áudio: “Se procuras o Melhor" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

13/12
Gratitude
por Marta Raquel

Vídeo-palestra do mês anterior: A tristeza da mágoa e a alegria do perdão, por
Rossandro Klinjey. Assistir

20/12
Meu Reino não é deste mundo - A vida futura
por Emerson Cardoso

MENSAGEM DO MÊS

Vídeo: “Passes e Magnetismo" (Programa Transição, com Jacob Melo). Assistir

Aproveite o Ensejo
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

27/12
Armadilhas da Bíblia
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

Não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É
aquele que ainda luta por domar a ferocidade da ira, dentro do próprio peito.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Não é o irmão cheio de atendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis.
É aquele que não conseguiu eliminar a víbora da malícia do campo do coração.

04/12
Mód. III, Rot. 3: Finalidades e mecanismos das
comunicações mediúnicas
11/12
Mód. III, Rot. 4: Natureza das comunicações mediúnicas
18/12
Mód. III, Rot. 5: As evocações e as comunicações
espontâneas dos Espíritos
25/12
(Sem atividade)
Evangelização infantil:
16/12

Não é o amigo que marcha em paz, na senda do bem, quem solicita seu cuidado
insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem
forças para tornar ao caminho reto.
Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquela
que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da
experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio.
É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no
paraíso. É indescutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e
aprender, ajudar e amar, é na Terra mesmo.

LIVROS DO MÊS

Paulo, um homem em Cristo
Ruy Kremer
de CHF 30.- por CHF 25.-

Ouvriers de la Vie éternelle
Francisco C. Xavier
de CHF 26.- por CHF 22.-

