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
FEIRA DO LIVRO
No dia 19 de Novembro, realizaremos uma feira do livro durante todo o domingo , com quitutes e bebidas. Venha divertir-se connosco e aproveitar os
nossos descontos para adquirir o livro que sempre quis. Contamos consigo !
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… Brevemente mais novidades no site.

AGENDA

EM DESTAQUE

Palestras:

Leitura: “Estudo, Caridade e Unificação" (por Revista Reformador). Ler

01/11
Colónias Espirituais
por Pedro Lúcio

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

08/11
L’évolution des esprits
por Pedro Camilo Silva
15/11
Jesus e o Natal - um olhar espírita
por Willis Viana

Vídeo: “Reencarnação na Bíblia" (Programa Transição, com Severino
Celestino). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: Estudando o Espiritismo, por Cosme Massi. Assistir
MENSAGEM DO MÊS
Sempre Chamados
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

22/11
Laços espirituais e a complexidade da família
por Gorete Newton

O cristão é chamado a servir em toda a parte.

29/11
A tristeza da mágoa e a alegria do perdão
vídeo-palestra por Rossandro Klinjey

Na furna da ignorância, fará esclarecimento.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Na casa do sofrimento, ministrará consolação.

No castelo do prazer, ensinará a moderação.
No despenhadeiro do crime, sustará quedas.

06/11
Mód. III, Rot. 1: O fenômeno mediúnico através dos
tempos

No carro do abuso, exemplificará sobriedade.

13/11
Mód. III, Rot. 2: Os médiuns precursores

No nevoeiro do desalento, abrirá portas ao bom ânimo.

Na toca das trevas, acenderá luz.

20/11
Mód. III, Rot. 3: Finalidades e mecanismos das
comunicações mediúnicas

No inferno do ódio, multiplicará bençãos de amor.

27/11
Mód. II, Rot. 4: Natureza das comunicações mediúnicas

No palácio da justiça, colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos
outros.

Na praça da maldade, dispensará o bem.

Evangelização infantil:

Em todos os ângulos do caminho, encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos
a servir.

11/11 e 25/11

LIVROS DO MÊS

As Mulheres Médiuns
Carlos Bernardo Loureiro
de CHF 28,5.- por CHF 23.-

Le Passage, par l’Esprit Otília Gonçalves
Divaldo P. Franco
de CHF 20.- por CHF 16.-

