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Queridos amigos, companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo deste mês de janeiro, abrindo um novo
ano. É um ano especial, pois celebramos os 150 anos de O Evangelho Segundo o Espiritismo.
Desejamos a todos um 2014 de muita Paz, Harmonia e envolvimento na Luz e no Amor do Cristo!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Retorno da evangelização infantil, com novidade!

08/01

Muitos chamados, poucos escolhidos
por Silvia Regina

15/01

A fé transporta montanhas
por Pedro Pereira

22/01

29/01

Os trabalhadores da última hora
por Geraldo Lyra (do CISCO Genève)

Estudo e Prática da Mediunidade - Retomada das atividades

Os construtores do amanhã

Aos participantes do Estudo e Prática da Mediunidade, lembramos que as atividades serão
retomadas no dia 09/01/2014, dando início ao módulo 2.

vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
13/01

As atividades da evangelização infantil recomeçarão no dia 11/01/2014.
A novidade é que neste ano daremos início ao estudo sequenciado de O Evangelho Segundo
o Espiritismo para crianças, em comemoração aos 150 anos do Evangelho!
Não deixe de trazer suas crianças!

Mód. I, Rot. 1: O contexto histórico do
século XIX na Europa

20/01

Mód. I, Rot. 2: Espiritismo ou Doutrina
Espírita: conceito e objeto

27/01

Mód. I, Rot. 3: Tríplice aspecto da
Doutrina Espírita

ESDE - Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
No próximo dia 13 de janeiro de 2014, começaremos uma nova fase de nossos estudos
das segundas-feiras: iniciaremos o ESDE, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, como
proposto pela Federação Espírita Brasileira (FEB). O estudo será realizado toda segundafeira, das 20h às 21h.
Mas por que participar? Porque o estudo da Doutrina Espírita nos conduz à compreensão de
onde viemos, o que fazemos aqui e qual será a nossa destinação espiritual. Neste estudo,
tomamos conhecimento das orientações básicas que os Espíritos Superiores transmitiram a
Allan Kardec, conhecendo melhor a proposta espírita. Portanto, participe!

Evangelização:
11/01

Deus, causa primária de todas as
coisas

25/01

Não vim destruir a Lei

EM DESTAQUE
Leitura: "Jesus e a Boa Nova" (por Marta Antunes de Moura). Ler
Áudio: "O Reino está próximo" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

LIVRO DO MÊS
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita
Programa Fundamental
Tomo I

Vídeo: "O Ano Novo" (por Divaldo Pereira Franco - Programa Transição). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

Carta de Ano Novo
(pelo Espírito Emmanuel, do livro "Vida e Caminho", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal
amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais
claros para necessária ascensão.
Lembra-te de que o ano em retorno, é novo dia a convocar-te para a execução de velhas
promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir.
Se tens inimigos faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação.
Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para frente.
Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com
destemor para a colheita do porvir.
Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no
dever bem cumprido.
Ano Novo! Novo Dia!
Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até
agora.

Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino.
Não maldigas nem condenes.
Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão.
Não te desanimes nem te desconsoles.
Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da
indiferença.
Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso
lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: - Ama e auxilia sempre. Ajuda aos
outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando
pela doce alegria da porta aberta de teu coração.

de CHF 25.- por CHF 20.Grupo de Estudos Espíritas Paulo e Estevão

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.lausanne@gmail.com

Quinta-feira, 20:00 - Estudo e Prática da Mediunidade

facebook.com/geepe.lausanne

Sábado (a cada 15 dias), 15:00 - Evangelização infantil

