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

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Evangelização Infantil em recesso

02/07

Bem-aventurados os aflitos
por Juliana Gerk Edo

09/07

O Cristo consolador

Neste mês de julho a Evangelização Infantil entra em recesso.
As atividades serão retomadas no dia 30 de agosto.

por Pedro Pereira

16/07

Bem-aventurados os pobres de Espírito
por Eva de Oliveira

23/07

Bem-aventurados os que têm puro o
coração
por Pedro Camilo Silva

30/07

A parábola do festim de bodas
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
07/07

14/07
21/07
28/07

Mód. VI, Rot. 6: O esquecimento do
passado: justificativas da sua
necessidade
Mód. VII, Rot. 1: O fluido cósmico
universal
Mód. VII, Rot. 2: Elementos gerais do
universo: espírito e matéria
Mód. VII, Rot. 3: Formação dos
mundos e dos seres vivos

Evangelização infantil:
(em recesso)

Confira o novo site do GEEPE
No mês de junho, inauguramos agora o novo site do GEEPE.
Acesse já www.geepe.ch.
Nesta nova versão, você pode consultar nossas informações de agenda sempre atualizada
de palestras e estudos, além de seminários e eventos do nosso grupo e do movimento
espírita como um todo.

EM DESTAQUE
Leitura: Mensagem de Meimei sobre o Centenário da Evangelização da criança. Ler
Áudio: "Sirvamos ao Bem" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: "Mediunidade" (por Programa Transição, com Divaldo Pereira Franco). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

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

Não se agaste com o ignorante; certamente, não dispõe ele das oportunidades que
iluminaram seu caminho.

LIVROS DO MÊS
Paulo e Estêvão (nova edição)

Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas; permanecem no cárcere do exclusivismo
e merecem compaixão como qualquer prisioneiro.

Francisco C. Xavier, pelo Espírito Emmanuel

Não se perturbe com o malcriado; o irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado
estragado e os nervos doentes.
Ampare o companheiro inseguro; talvez não possua o necessário, quando você detém
excessos.
Não se zangue com o ingrato; provavelmente, é desorientado ou inexperiente.
de CHF 29.- por CHF 23.-

La Genèse
Allan Kardec

Ajude ao que erra; seus pés pisam o mesmo chão e, se você tem possibilidades de corrigir,
não tem o direito de censurar.
Desculpe o desertor; ele é fraco e mais tarde voltará à lição.
Auxilie o doente; agradeça ao Divino poder o equilíbrio que você está conservando.
Esqueça o acusador; ele não conhece o seu caso desde o princípio.
Perdoe ao mau; a vida se encarregará dele.

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

