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Queridos amigos, companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo deste mês de dezembro, mês em que
celebramos o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Neste mês tão especial, abrimos nosso boletim convidando todos a ouvir Chico Xavier recitar a mensagem "Natal", de Irene S. Pinto,

psicografada por ele mesmo e extraída do livro "Antologia Mediúnica do Natal". São dois breves minutos de emoção e luz, que tocam
fundo o coração. Para ouví-la, basta clicar aqui e uma nova página se abrirá tocando a mensagem.
Muita paz e um feliz Natal!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Confraternização de Natal - dia 11/12, quarta-feira

04/12

Não se pode servir a Deus e a Mamon
No dia 11/12, quarta-feira, às 20:00, faremos a nossa
confraternização de Natal. Teremos a alegria de contar
com a presença do Ten.-Brig. Jorge Godinho Nery, que
virá falar de Jesus para nós nesta data tão especial.

por Eva de Oliveira

11/12

Jesus e o Natal
por Jorge Godinho

18/12

Sede perfeitos
por Pedro Pereira

Realizaremos igualmente o nosso já tradicional e alegre
amigo oculto de livros espíritas. Você pode comprar seu
livro espírita com antecedência ou até mesmo no dia da
confraternização, em nossa livraria.

Reunião de Estudos:
02/12

Diálogo com as Sombras: Recordações
do passado

09/12

Diálogo com as Sombras: A crise

16/12

Diálogo com as Sombras: Perspectivas

23/12

Diálogo com as Sombras: O intervalo

30/12

Diálogo com as Sombras: Sonhos e
desdobramentos

Evangelização:
07/12

Não deixe de participar! Programe-se desde já!

Natal da evangelização infantil e recesso
A evangelização infantil realizará sua celebração de Natal, última atividade do ano, no dia
07/12. Não deixe de trazer seus filhos!
Depois desta celebração, as atividades serão retomadas no dia 11/01/2014.

Recesso do Estudo e Prática da Mediunidade

Confraternização de Natal das crianças

LIVRO DO MÊS
Boa Nova
Humberto de Campos
psicografia de Francisco Cândido Xavier

A última atividade do ano do Estudo e Prática da Mediunidade (EPM) será realizada no dia
12 de dezembro, com a culminância do módulo 1.
As atividades serão retomadas no dia 09/01/2014, dando início ao módulo 2.

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!

EM DESTAQUE
Leitura: "A paz do Cristo" (por Clara L. G. de Araújo - Revista Reformador). Ler
Áudio: "José da Galiléia" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
de CHF 25.- por CHF 20.-

MENSAGEM DO MÊS

Vídeo: "O significado do Natal" (por Divaldo Pereira Franco). Assistir

Encontro de Natal
(pelo Espírito Meimei, do livro "Antologia Mediúnica do Natal", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Recolhes as melodias do Natal, guardando o pensamento engrinaldado pela ternura de harmoniosa canção...
Percebes que o Céu te chama a partilhar os júbilos da exaltação do Senhor nas sombras do mundo.
Entretanto, misturada ao regozijo que te acalenta a esperança, carregas a névoa sutil de recôndita angústia, como se trouxesse no peito um
canteiro de rosas orvalhado de lágrimas!...
É que retratas no espelho da própria emoção o infortúnio de tantos outros companheiros que foram inutilmente convidados para a consagração da
alegria.
Levantaste no lar a árvore da ventura doméstica, de cujos galhos pendem os frutos do carinho perfeito; entretanto, não longe, cambaleiam
seguidores de Jesus, suspirando por leve proteção que os resguarde contra o frio da noite; banqueteiaste, sob guirlandas festivas, mas, a poucos
passos da própria casa, mães e crianças desprotegidas aguardando o socorro do Cristo, enlanguescem de fadiga e necessidade; repetes hinos
comovedores, tocados pela serena beleza que dimana dos astros; no entanto, nas vizinhanças, cooperadores humildes do Mestre choram cansados
de penúria e aflição; abraças os entes queridos, desfrutando excessos de reconforto; contudo, à pequena distância, esmorecem amigos de Jesus,
implorando quem lhes dê a bênção de uma prece e o consolo de uma palavra afetuosa, nas grades dos manicômios ou no leito dos hospitais...
Sim, quando refletes na glória da Manjedoura, sentes, em verdade, a presença do Cristo no coração!
Louva as doações divinas que te felicitam a existência, mas não te esqueças de que o Natal é o Céu que se reparte com a Terra, através do eterno
amor que se derramou das estrelas.
Agradece o dom inefável da paz que volta, de novo, enriquecendo-te a vida, mas divide a própria felicidade, realizando, em nome do Senhor, a
alegria de alguém!...

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

