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Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo deste mês de agosto.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

A Evangelização Infantil está de volta em agosto

06/08

Bem-aventurados os que são brandos e
pacíficos
por Pedro Pereira

13/08

Bem-aventurados os misericordiosos
por Juliana Gerk Edo

20/08

Neste mês de agosto, as atividades da Evangelização Infantil serão retomadas no dia 30 de
agosto às 15:00, com o tema "Bem-aventurados os aflitos".
Assim, retomaremos também o estudo com os pais do livro "Constelação Familiar" (de
Joanna de Ângelis, psicografia de Divaldo Franco), que ocorre simultaneamente à
Evangelização.

Amar o próximo como a si mesmo
por Pedro Camilo Silva

27/08

As parábolas do joio e do trigo e do
semeador
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
04/08

11/08

Mód. VII, Rot. 4: Os reinos da
natureza: mineral, vegetal, animal e
hominal
Mód. VII, Rot. 5: Diferentes categorias
de mundos habitados

Atividade para as crianças durante as palestras públicas
A partir do dia 03 de setembro passaremos a ter atividades para as crianças durante as
palestras públicas, todas as quartas-feiras, às 20:00. As atividades serão baseadas no livro
"Pai Nosso" (de Meimei, psicografia de Chico Xavier).
Assim, pais e filhos terão atividades adequadas simultaneamente!

EM DESTAQUE
Leitura: "Jesus no Cotidiano" (por Richard Simonetti, Revista Reformador). Ler

18/08

Mód. VII, Rot. 6:Encarnação nos
diferentes mundos

Áudio: "Endireitai os Caminhos" (por Haroldo D. Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

25/08

Mód. VII, Rot. 7: A Terra: mundo de
expiação e provas

Vídeo: "Bezerra de Menezes" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir

Evangelização infantil:
30/08

Bem-aventurados os aflitos

MENSAGEM DO MÊS

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

LIVROS DO MÊS
Diário de um Drogado
psicografia de Gorete Newton, pelo Espírito André K.

Ajude com a sua oração a todos os irmãos:
que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém;
que se declaram afrontados pela ingratidão, em toda a parte;
que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal, em todas as situações;
que contemplam mil castelos nas nuvens, mas que não acendem nem uma vela no chão;
que somente cooperam na torre de marfim do personalismo, sem lhe descerem os degraus
para colaborar com os outros;

de CHF 12.- por CHF 10.-

Œuvres Posthumes

que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção;
que devoram precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si;

Allan Kardec

que desistem de continuar aprendendo na luta humana;
que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas;
que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo;
que se julgam centros compulsórios das atenções gerais;
que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo.
São doentes graves que necessitam do Amparo Silencioso.

de CHF 29.- por CHF 20.-

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

