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

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Palestras em francês na segunda quarta-feira do mês

04/11

Maledicência
por Eva Pereira de Oliveira

11/11

La Philosophie Spirite (ou des Esprits)
por Jean-Pierre Pipino

18/11

Honrai vosso pai e vossa mãe
por Pedro Lúcio

25/11

Desde o mês de Março, as palestras às segundas quartas-feiras do mês são efetuadas em
francês. Aproveite para trazer a família e amigos francófonos. Ajude-nos a partilhar a
doutrina espírita!
"A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação." Emmanuel

Desafios da Vida em família
vídeo-palestra por Divaldo Pereira Franco

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Este mês no GEEPE!
No dia 11 de Novembro de 2015, segunda quarta-feira do mês, iremos receber no GEEPE
Jean-Pierre Pipino para nos presentear com uma palestra em francês entitulada "La
Philosophie Spirite (ou des Esprits)". A palestra começará, excepcionalmente, às 19
horas. Venham numerosos!

02/11

Mód. V, Rot. 5: O exercício irregular da
mediunidade

09/11

Mód. VI, Rot. 1: Obsessão: conceito,
causas e graus

EM DESTAQUE

16/11

Mód. VI, Rot. 2: O processo obsessivo:
o obsessor e o obsediado

Leitura: "Enfermidades Espirituais" (por Marta Antunes de Moura). Ler

23/11

Mód. VI, Rot. 3: Obsessão e
enfermidades mentais

30/11

Áudio: "Paz em Nós" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: "Sintonia" (Programa Transição, com Adão Nonato). Assistir

Mód. VI, Rot. 4: Desobsessão
Vídeo-palestra do mês anterior: "Mediunidade com Jesus", de Haroldo Dutra Dias Assistir

Evangelização infantil:
14/11

Classe I (maternal): A Prece
Classe II: Allan Kardec, o Codificador

28/11

Classe I (maternal): O Nascimento
de Jesus
Classe II: Chico Xavier

MENSAGEM DO MÊS

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

Não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir.

LIVROS DO MÊS
Espelhos da Alma: uma jornada
terapêutica
Divaldo Franco, por Joanna de Ângelis

É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que
fazem.
Bons ouvidos são, certamente, um tesouro. A Justiça Divina, porém, desejará saber como
você ouve.
Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a
vida.
Possuir saúde física é reter valioso dom. Mas é necessário considerar o que faz você do
corpo sadio.

de CHF 28.- por CHF 24.-

Renoncement
Francisco C. Xavier, par l'Esprit Emmanuel

Raciocínio claro é virtude. Entretanto é imperioso observar em que zona mental está você
raciocinando.
Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que
imagens você povoa o seu palácio interior.
Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta
você as emoções.
Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos.
imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz.

No

entanto,

é

Capacidade de prosseguir, vida afora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia,

da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos.

de CHF 29.- por CHF 25.-

Grupo de Estudos Espíritas Paulo e Estêvão

Nossas atividades:

Route de Bussigny 31, 1023 Crissier (ver mapa)

Segunda-feira, 20:00 - Reunião de estudos (pública)

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 - Reunião mediúnica privativa

facebook.com/geepe.lausanne

Sábado (ver agenda), 15:00 - Evangelização infantil e Estudo com pais

