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

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Palestras em francês na segunda quarta-feira do mês

02/09

Deus em Nossas Vidas
por Renata Souza de Andrade

09/09

Le Perisprit (2ème partie)
por Lívia Lúcia

16/09

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

Nos domínios da Paciência / Pacificação
por Juselma Coelho

23/09

Amar o Próximo como a Si Mesmo
por Pedro Lúcio

30/09

O Amor que Cura
vídeo-palestra por Andrei Moreira

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Regresso da Evangelização Infantil em Setembro
Aproveitamos para vos relembrar que a partir do dia 5 de Setembro irão recomeçar os
trabalhos de evangelização infantil com as nossas crianças (siga a nossa agenda aqui no
boletim). Não deixe de comparecer! Traga as crianças e aproveite para ficar e estudar um
pouco connosco com os trabalhos de estudo do livro "Constelação Familiar". Esperamo-vos
numerosos!

06/09

Mód. III, Rot. 5: As evocações e as
comunicações espontâneas dos
Espíritos

13/09

Mód. IV, Rot. 1: Classificação e
características dos médiuns

20/09

Mód. IV, Rot. 2: Mediunidade nas
crianças

No dia 16 de Setembro, quarta-feira, recebemos no GEEPE a nossa querida irmã Juselma
Coelho, que nos presenteará com duas palestras intituladas "Nos domínios da paciência" e
"Pacificação". Não falte e aproveite este regresso à rotina, depois de umas férias bem
passadas, para se instruir e continuar a progredir com o aprendizado que podemos
proporcionar. Seja bem-vindo!

29/09

Mód. IV, Rot. 3: A influência moral do
médium e do meio nas comunicações
mediúnicas

Em Outubro!

Evangelização infantil:
05/09

19/09

Classe I (maternal): A NaturezaObra de Deus / As plantas, flores e
frutos
Classe II: Reencarnação - Lei de
causa e efeito
Classe I (maternal): o Sol, a Lua e
as Estrelas
Classe II: comunicabilidade dos
Espíritos

Excepcionalmente, às 19horas no dia 16 de Setembro...

No dia 4 de Outubro de 2015, Domingo, iremos receber no GEEPE a nossa amiga Jussara
Korngold para nos presentear com um seminário entitulado "Atendimento Fraterno".
Aproveite e venha passar um excelente dia connosco, para juntos nos melhorarmos e
caminharmos para a nossa evolução. Um abraço fraterno!

EM DESTAQUE
Leitura: "Como Neutralizar as Más Influências Espirituais" (por Marta Antunes de
Moura). Ler
Áudio: "Círculos Intercessórios" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

LIVROS DO MÊS
Paulo, Um homem em Cristo
Rui Kremer

Vídeo: "Felicidade" (Programa Transição, com José Carlos de Lucca). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: "O Reino de Deus" (Décio Iandoli Jr). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

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

O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois.

de CHF 30.- por CHF 25.-

Avé, Christ!
Francisco C. Xavier, par l'Esprit Emmanuel

O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem
ponderá-los.
O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente.
O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir.

O homem comum ajuda, conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre.

de CHF 28.- por CHF 24.-

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

