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BOLETIM ELETRÔNICO

OUTUBRO/2014

Grupo de Estudos Espíritas
Paulo e Estêvão
Lausanne, Suíça
Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo deste mês de outubro.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Seminário "O Passe e os Passistas", com Gorete Newton

01/10

Fora da caridade não há salvação
por Geraldo Lyra (CESG Genève)

08/10

Não se pode servir a Deus e a Mamon
por Pedro Camilo Silva

15/10

Sede perfeitos
por Pedro Pereira

22/10

Muitos os chamados, poucos os
escolhidos
por Juliana Gerk Edo

29/10

O amor pede passagem
vídeo-palestra por Alberto Almeida

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

No dia 25 de outubro, sábado, das 10h às 18h teremos o seminário "O Passe e os
Passistas", ministrado por Gorete Newton, nossa companheira do Centro de Estudos
Espíritas Allan Kardec, de Winterthur.
A recepção dos participantes acontecerá às 9h30. Pedimos a todos a gentileza de
observarem este horário de chegada.
As vagas são limitadas. Inscreva-se pelo e-mail geepe@geepe.ch.
Para maiores detalhes da programação, consulte www.geepe.ch/eventos.

II Encontro da Família Espírita, em Berna
Nos dias 15 e 16 de novembro, será realizado em Berna o II Encontro da Família Espírita,
em Berna, com o tema central "Onde está a felicidade?". Esta é mais uma organização
conjunta da UCESS (União dos Centro de Estudos Espíritas na Suíça) e do CEE-CEI
(Comissão Europa de Educação do Conselho Espírita Internacional). Participe com toda sua
família! Inscreva-se pelo e-mail ucess.capacitacao@gmail.com.
Para maiores informações, clique aqui ou consulte www.ucess.ch.

06/10

Mód. X, Rot. 1: Liberdade de pensar e
liberdade de consciência

13/10

Mód. X, Rot. 2: Livre-arbítrio e
responsabilidade

20/10

Mód. X, Rot. 3: Livre-arbítrio e
fatalidade

EM DESTAQUE

27/10

Mód. X, Rot. 4: O princípio de ação e
reação

Leitura: "A desencarnação" (por Marta Antunes de Moura). Ler
Áudio: "Que buscais?" (2°) (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

Evangelização infantil:
11/10

Bem-aventurados os pobres de espírito

LIVROS DO MÊS

Vídeo: "Medo da morte" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

Cura e Autocura

Nas Conversações

Andrei Moreira

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

Não se irrite com o interlocutor, se não lhe corresponde à expectativa. Talvez não tenha sido
você suficientemente claro na expressão.
Se o interpelado não atende, de pronto, cale as reclamações. É provável que ele seja gago
e, se o não for, a descortesia é uma infelicidade em si mesma.
Quando alguém não lhe der a informação solicitada, com a presteza que você desejaria, não
se aborreça. Recorde que a surdez pode atacar a todos.
de CHF 25.- por CHF 20.-

Les Messagers

Evite os assuntos desconcertantes para o ouvinte. Todos temos zonas nevrálgicas no
destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio.
Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere.

Francisco C. Xavier, par l'Esprit André Luiz

Cultive a delicadeza com os empregados de qualquer instituição ou estabelecimento, onde
você permaneça de passagem. Sua mente, quase sempre, está despreocupada em
semelhantes lugares e ignora os problemas de quem foi chamado a servi-lo.
Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser
mais verdadeiro que Deus, somente de cuja Autoridade Amorosa recebemos as revelações e
trabalhos de cada dia.
Se o companheiro lhe fere o ouvido com má resposta, tenha calma e espere o tempo.

de CHF 22.50 por CHF 18.-

Possivelmente já respondeu com gentileza noventa e nove vezes a outras pessoas, ou,
talvez, acabe de sofrer uma perda importante.
Ajude, conversando. Uma boa palavra auxilia sempre.
Lembre-se de que o mal não merece comentário em tempo algum.

Grupo de Estudos Espíritas Paulo e Estêvão

Nossas atividades:

Route de Bussigny 31, 1023 Crissier (ver mapa)

Segunda-feira, 20:00 - Reunião de estudos

Tel.: 079 370 5341 (falar com Regina)

Segunda-feira, 21:15 - Reunião mediúnica privativa

www.geepe.ch

Quarta-feira, 20:00 - Palestra pública seguida de passe magnético

geepe@geepe.ch

Quinta-feira, 20:00 - Estudo e Prática da Mediunidade (privativo)

facebook.com/geepe.lausanne

Sábado (a cada 15 dias), 15:00 - Evangelização infantil

