Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!
NOVIDADES E EVENTOS
DESENCARNE DA NOSSA FUNDADORA
O GEEPE agradece a todos os membros e simpatizantes as condolências prestadas à nossa irmã Sílvia Regina e família.
Lembramos com saudade a fundadora desta grande obra, refúgio de muitos de nós nos dias mais difíceis.
Até já, amiga querida!
FÉRIAS DA EVANGELIZAÇÃO INFANTIL
Relembramos que a Evangelização Infantil, aos Sábados, se encontrará de férias escolares de verão até Setembro. Voltaremos com a nova
calendarização no boletim de Agosto. Estejam atentos e, até lá, boas férias!
AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Liberdade, Igualdade, Fraternidade" (por Juvanir Borges de Souza). Ler

06/07
Pedi e Obtereis
por Pedro Lúcio

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

13/07
Qui a peur de la mort?
por Lívia Bühlmann

Vídeo-palestra do mês anterior: “José e Maria", de Haroldo Dutra Dias. Assistir

Vídeo: “Educação" (Programa Transição, com Raúl Teixeira). Assistir

MENSAGEM DO MÊS
20/07
Fenômenos de emancipação da alma
por Eva Pereira de Oliveira

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

A paciência não é um vitral gracioso para as suas horas de lazer. É amparo destinado
aos obstáculos.

27/07
Espiritismo e atualidade
por Rosenite Alves

A serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as
decepções de seu caminho.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
04/07
Mód. V, Rot. 1: Influência dos Espíritos em nossos
pensamentos e atos, e nos acontecimentos da vida
11/07
Mód. V, Rot. 2: Mediunidade e médium
18/07
Mód. V, Rot. 3: Mediunidade com Jesus
25/07
Mód. VI, Rot. 1: Fundamentos e finalidade da reencarnação
Evangelização infantil:
Férias

LIVROS DO MÊS

É razoável pensar nisto

A calma não é harmonioso violino para as suas conversações agradáveis. É valor
substancial para os seus entendimentos difíceis.
A tolerância não é saboroso vinho para os seus minutos de camaradagem. É porta
valiosa para que você demonstre boa-vontade, ante os companheiros menos evolvidos.
A boa cooperação não é processo fácil de receber concurso alheio. É o meio de você
ajudar ao companheiro que necessita.
A confiança não é um néctar para as suas noites de prata. É refúgio certo para as
ocasiões de tormenta.

Estudando a mediunidade
Martins Peralva
de CHF 25.- por CHF 20.-

Chroniques de l’Au-delà
Francisco Cândido Xavier
de CHF 18.- por CHF 15.-

