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
Este ano a nossa feijoada realizar-se-á em Abril para podermos aproveitar o tempo primaveril todos juntos. Mais novidades em breve...
ESTE MÊS...
No dia 25 de Fevereiro teremos um seminário com o tema “Reconciliação: a arte de transformar flechas em flores”. Venha passar o domingo conosco e
com a nossa convidada Isabel Guimarães e traga os amigos.
AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Silêncio" (por Divaldo Pereira Franco). Ler

07/02
O Cristo Consolador - O jugo leve
por Pedro Lúcio

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

14/02
Bienheureux les pauvres d’esprit - Ce qu’il faut entendre
par les pauvres d'esprit
por Eva Pereira de Oliveira

Vídeo-palestra do mês anterior: Mediunidade na perspectiva da educação, por Sandra
Borba. Assistir

Vídeo: “Suicídio" (Programa Transição, com Guiomar Albanesi). Assistir

MENSAGEM DO MÊS
21/02
Bem-aventurados os que têm coração puro - Simplicidade
e pureza de coração
por Pedro Camilo Silva
28/02
Revelações intrigantes da Bíblia
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

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

O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da
vida alheia.
A criatura vacilante e frágil esperará que suas forças sejam quebradiças.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

O discutidor aguardará seu comparecimento às disputas, a propósito de tudo e de
todos.

05/02
Mód. V, Rot. 1: Qualidades essenciais ao médium

O ingrato não se alegrará em vê-lo reconhecido aos outros.

12/02
Mód. V, Rot. 2: Identificação das fontes de comunicação
mediúnica

O personalista não se regozijará, identificando-lhe o respeito aos adversários.

19/02
Mód. V, Rot. 3: Contradições e mistificações

O incompreensível procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações.

26/02
Mód. V, Rot. 4: Animismo
Evangelização infantil:
10/02 e 24/02

O revoltado tentará afivelar a máscara da rebeldia ao seu rosto.

O neurastênico pedir-lhe-á não sorrir.
O insensato reclamará sua adesão à loucura.
O homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar os semelhantes a si
mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e
responsabilidades diferentes e, se pretende a felicidade real, não deve esquecer a
consulta aos padrões do bem, com o Cristo, em todas as horas da sua vida.

LIVROS DO MÊS

As Três Revelações
Yvonne do Amaral Pereira
de CHF 25.- por CHF 20.-

Religion des Esprits
Francisco C. Xavier, par l’Esprit Emmanuel
de CHF 22.- por CHF 18.-

