Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!
NOVIDADES E EVENTOS
PALESTRA DE JORGE GODINHO NO GEEPE
O GEEPE terá a visita de nosso amigo Jorge Godinho, presidente da FEB, para nos maravilhar com uma palestra, no dia 28 de Setembro, pelas
20horas. Venham numerosos e não percam mais uma oportunidade de aprender com o nosso querido irmão de ideal.
LIVRARIA DO GEEPE
Já se encontra disponível uma lista de todos os nossos livros, para venda ou aluguel, no site do GEEPE. Não perca a oportunidade de conferir se temos
os livros que sempre quis ler ou que nunca encontrou. Visite o nosso site http://www.geepe.ch/livraria/ e confira.
CONGRESSO ESPIRITA MUNDIAL
Informamos que o GEEPE participa e apoia o 8° Congresso Espírita Mundial, a realizar em Lisboa, Portugal, nos dias 7,8 e 9 de Outubro.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Os 10 mandamentos e o fenômeno da pneumatografia" (por Geraldo Campetti
Sobrinho). Ler

07/09
Ninguém poderá ver o Reino de Deus se não nascer de
novo
por Willis Viana
14/09
Léon Denis, 170° anniversaire
por Charles Kempf
21/09
A farsa do céu e inferno, problemática da criatura humana
vídeo-palestra por Divaldo P. Franco

Áudio: “De alma desperta" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: “A influência dos espíritos nos nossos pensamentos" (Programa Transição, com
Divaldo P. Franco). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: Contribuição do Espiritismo na transição planetária de
Sandra Borba. Assistir
MENSAGEM DO MÊS
Revele-se

28/09
Caridade
por Jorge Godinho

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

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo.

05/09
Mód. VII, Rot. 1: O fluído cósmico universal

Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre sua boa-vontade.

12/09
Mód. VII, Rot. 2: Elementos gerais do universo: matéria e
espírito
19/09
Mód. VII, Rot. 3: Formação dos mundos e da Terra
26/09
Mód. VII, Rot. 4: Os reinos da natureza: mineral, vegetal,
animal e hominal
Evangelização infantil:

Nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro. Demonstre a sua.

Nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. Aprenda a
descer até ele e ajude-o.
No desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los.
O melhor patrimônio que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração.
No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes.
Expresse os dons elevados que você já possui.
Em toda criatura terrestre, há luz e sombra. Destaque sua nobreza, para que a nobreza
do próximo venha ao seu encontro.

03/09
Maternal: Os nossos amigos e a família dos nossos amigos
2°ciclo: Amor, a verdade
17/09
Maternal: Filhos de Deus como nós
2°ciclo: O significado dos laços familiares

LIVROS DO MÊS

O pensamento de Emmanuel
Martins Peralva
de CHF 26.- por CHF 20.-

Lettres de l’Autre Monde
Francisco Cândido Xavier, par l’Esprit Frère X
de CHF 20.- por CHF 15.-

