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Titulo: Eurípedes 
o Homem e a Missão

Autora: Corina Novelino
Gênero: Biografia
ISBN: 978-85-7341-372-4
Nº de páginas: 256
Dimensão: 14x21 cm

PREÇO: R$ 25,00 
REVISTA PEDAGÓGICA ESPÍRITA

“Uma vida marcantemente apostolar, 
como a de Eurípedes Barsanulfo, merece 
ser evocada nas suas linhas soberbas, em 
que o Missionário se impõe de maneira 
fulgurante. Trazer a lume episódios do dia-
a-dia, iluminados pela constante do Bem, 
da Verdade, da Justiça, da Lógica e da 
Ordem – eis o dever inadiável e imperioso 
dos que conheceram de perto a obra mis-
sionária de Eurípedes.” Do Prefácio da 
Autora.

Titulo: Sublimação

Autor: León Tolstoi e Charles
Médium: Yvonne A. Pereira
Gênero: Contos
ISBN: 9788573283501
Nº de páginas: 248
Dimensão: 14x21 cm

PREÇO: R$ 22,00  

Este livro apresenta quatro contos que 
abordam temas como o suicídio, a reen-
carnação, a lei de causa e efeito e o amor 
ao próximo. Os contos ditados pelo 
Espírito Léon Tolstoi conscientizam aque-
les que nas horas difíceis tentam o suicídio 
como a solução mais adequada. Charles 
reforça que a reencarnação é “ensejo ben-
dito previsto na lei de Deus (.) para a 
reconciliação (.) e o aperfeiçoamento do 
Espírito.” Esta obra mostra ao leitor a 
importância do Espiritismo como orien-
tação à evolução do homem.

  - ”Amai, portanto, o vosso 
próximo; amai como a vós 
mesmo, pois já sabeis, agora, 
que, repelindo um desgraçado, 
estareis, quiça, afastando de 
vós um irmão, um pai, um amigo 
vosso de outrora.” 

    Irmã Rosália

Queridos leitores do Blog do GEAMA,

O “AbreAspas está de cara nova! Com 
mais cores, vida e alegria. Você gostou? 

E temos outra novidade, a partir desta 
edição sortearemos sempre um dos livros 
indicados entre os leitores que se interes-
sarem! Não deixe de participar!

 

Espero que gostem das dicas!!
Boa leitura e até a próxima.    

Destinada principalmente para profes-
sores, pais, evangelizadores e estudantes, 
a Revista Pedagógica Espírita tem um 
ótimo conteúdo que envolve diversas 
áreas, como Literatura, Artes Plásticas, 
Dança, Música, Teatro e a própria Prática 
Pedagógica.

A Assinatura anual sai por R$ 45,00.
Conheça mais e assine atráves do site:  

www.rpespirita.com.br.

Periodicidade: Bimestral
Nº de páginas: 32
Dimensão: 20 x 26,5 cm
Editora: IDE

Galeria de Arte Brasileira do Século XIX
Após ficar fechada por quatro anos para 

reformas, a Galeria de Arte Brasileira do 
Século XIX reabriu.  O espaço concentra os 
mais significativos autores e obras produzi-
das no século XIX no Brasil. Dentre os 220 
trabalhos, distribuidos em 2 mil m² de área 
e 8,5 metros de altura, estão clássicos 
como "A primeira Missa no Brasil", "Batalha 
do Avaí" e "Batalha dos Guararapes".

MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES
Av. Rio Branco, 199 - Centro, Rio de Janeiro

Visitação:
Terça a sexta-feira das 10 às 18hs;
Sábados, dom. e feriados das 12 às 17 horas.

Ingressos:
R$ 5,00 e meia: R$ 2,00. Grátis aos domingos.

Quer ganhar o livro EURÍPEDES - O 
HOMEM E A MISSÃO e um marcador 

de páginas exclusivo? 
 Para concorrer basta comentar no post 

do “AbreAspas falando o que achou dos 
livros, filmes e outras dicas que aqui foram 
dadas, e no final do comentário incluir a 
frase “Eu quero ganhar o livro EURÍ-
PEDES no sorteio do Blog do GEAMA”.

DATAS:

Para concorrer 
comente esta 

edição até dia:
27 de maio

O ganhador 
será divulgado 
pelo blog dia:
03 de junho


