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

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Informação importante - Palestras em francês

04/03

Pedi e Obtereis
por Juliana Gerk Edo

11/03

L'existence de l'âme et la réincarnation
por Pedro Camilo Silva

18/03

Coletânea de preces espíritas
por Pedro Lúcio

25/03

A partir do mês de Março, as palestras às segundas quartas-feiras do mês serão 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

A conversão de Paulo à luz da ciência
vídeo-palestra por Décio Iandoli Júnior

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
02/03

Mód. XVI, Rot. 1: Justiça e direitos
naturais

09/03

Mód. XVI, Rot. 2: Caridade e amor ao
próximo

16/03

Mód. XVII, Rot. 1: Os caracteres da
perfeição moral

23/03

Mód. XVII, Rot. 2: Conhecimento de si
mesmo

30/03

Mód. XVII, Rot. 3: O homem de bem

Evangelização infantil:
07/03

Amor a Deus

21/03

A visão espírita da Páscoa

LIVROS DO MÊS
A Caminho da Luz
Francisco C. Xavier, pelo Espírito Emmanuel

Mini-seminário sobre Ciência e Espiritualidade
O GEEPE alegra-se por lhe apresentar a oportunidade de frequentar um mini-seminário
entitulado "A Saúde Integral", com a presença de médicos da Associação Médica Espírita da
Serra Gaúcha (Dr. Victório Turconi e Dra. Samira Turconi).
O evento acontecerá no dia 28 de Março de 2015, sábado, a partir das 13.30h.
Confirme sua presença pelo email geepe@geepe.ch, ou Regina - 079 370 53 41, e confira
os detalhes de programação em www.geepe.ch/eventos.

EM DESTAQUE
Leitura: "Condições para o Desenvolvimento do Ser Humano" (por Marta Antunes

de

Moura). Ler
Áudio: "Coisas Invisíveis" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: "A Justiça de Deus" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: "As revelações de Chico Xavier e a Colónia Nosso Lar" (Dra.
Marlene Nobre). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

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

Busque agir para o bem, enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça
cheia de sonhos, com as mãos desocupadas.
Acenda sua lâmpada, enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá
às surpresas da noite.

de CHF 25.- por CHF 20.-

Entre la Terre et le Ciel
Francisco C. Xavier, par l'Esprit André Luiz

Ajude o próximo, enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento
em que você não prescindirá do auxílio dele.
Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida Mais Alta, enquanto suas peças se
ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume,
depois de abandonado.
Dê suas lições sensatamente, na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em
suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos, não longe de você,
aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação.
Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros
podem surgir transformados.
Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja agourenta. Mas, enquanto você
guardar oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os
seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que sua viagem para outro

gênero de existência é inevitável.
de CHF 26.- 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 (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 - Estudo e Prática da Mediunidade (privativo)

facebook.com/geepe.lausanne

Sábado (a cada 15 dias), 15:00 - Evangelização infantil e Estudo com pais

