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Grupo de Estudos Espíritas
Paulo e Estêvão
Lausanne, Suíça

Queridos amigos, companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo deste mês de novembro.
Acompanhem nossa agenda, confiram o livro do mês e façam bom proveito das leituras, do áudio e do vídeo!
Que a paz de Jesus seja sempre em nossos corações!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Chá de inauguração do nosso novo local - dia 02/11, sábado

06/11

A questão espiritual dos animais
Neste sábado dia 02/11, às 16:00, faremos
a inauguração oficial do nosso novo local.
Para tanto, realizaremos um chá de
confraternização, com chás, café, bolos e
biscoitos à vontade. Traga a sua família e
compartilhe
conosco
este
momento
especial!

por Eva de Oliveira

13/11

Honrai a vosso pai e a vossa mãe
por Pedro Camilo Silva

20/11

Fora da caridade não há salvação
por Pedro Pereira

27/11

Jesus e o Evangelho - O Terapeuta e a
Terapêutica

Local: GEEPE Lausanne
Endereço: Route de Bussigny 31, Crissier
Valor: CHF 10.Contato: Regina - 079 370 5341

vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

Reunião de Estudos:
04/11

A Gênese: A geração nova
Diálogo com as Sombras: A prece (1)

11/11

A Gênese: A geração nova (fim)
Diálogo com as Sombras: A prece (2)

18/11

Diálogo com as Sombras: O passe (1)

25/11

Diálogo com as Sombras: O passe (2)

Evangelização:
02/11

Allan Kardec e o Espiritismo

16/11

Na casa de meu pai há muitas moradas

30/11

Relação do homem com a natureza

LIVRO DO MÊS
Transição Planetária
Manoel Philomeno de Miranda
psicografia de Divaldo P. Franco

Como chegar: (ver mapa)
- Bus 17: direção Croix-Péage, até a parada Zinguerie (ver horários).
- Bus 36: direção Closalet, até a parada Zinguerie (ver horários).
- De carro, vindo do centro de Lausanne: Siga pela Rue de Genève em direção a Renens
e Crissier, seguindo a Rue de Lausanne, Rue du Jura e Route de Bussigny; depois de passar
a concessionária Audi, o COOP Léman Centre e o McDonald's de Crissier, faça o retorno na
rotatória da Athleticum/Jumbo. Siga reto e depois da ROC (vendedora de carros) e do
viaduto, tome imediatamente a primeira à direita e em seguida a primeira à esquerda. (ver
itinerário aproximado).
- De carro, vindo de Yverdon ou Berna, pela autoestrada A1/A9: Tome a saída 18
para Lausanne-Crissier e vire à direita para Renens-Centre/Bussigny. Siga reto até o
primeiro semáforo que permite virar à esquerda (semáforo da Athleticum/Jumbo). Tome
então à esquerda, na direção Lausanne-Renens e passe pela rotatória da Athleticum/Jumbo.
Siga reto e depois da ROC (vendedora de carros) e do viaduto, tome imediatamente a
primeira à direita e em seguida a primeira à esquerda (ver itinerário aproximado).
- De carro, vindo de Genebra, pela autoestrada A1: Tome a saída 17 para LausanneCrissier. Em seguida, tome a saída 18 na placa "Bussigny" e siga para Renens/Bussigny.
Siga reto até o primeiro semáforo que permite virar à esquerda (semáforo da
Athleticum/Jumbo). Tome então à esquerda, na direção Lausanne-Renens e passe pela
rotatória da Athleticum/Jumbo. Siga reto e depois da ROC (vendedora de carros) e do
viaduto, tome imediatamente a primeira à direita e em seguida a primeira à esquerda (ver
itinerário aproximado).

Programem-se para nossa confraternização de Natal - dia 11/12
No dia 11/12, 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 para nós nesta data
tão especial.
Realizaremos igualmente o nosso já tradicional e alegre amigo oculto de livros espíritas.
Não deixe de participar! Programe-se desde já!

EM DESTAQUE
Leitura: O sono e os sonhos (por Marta Antunes de Moura). Ler
Áudio: 7 minutos com Emmanuel n° 31 - "Combate interior" (por Haroldo Dutra). Ouvir
Vídeo: Conceitos - Jesus (por TVCEI com Divaldo Franco e outros). Assistir
de CHF 28.- por CHF 23.-

MENSAGEM DO MÊS

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

Não se agaste com o ignorante; certamente, não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho.
Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas; permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro.
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.
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.

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)
geepe.lausanne@gmail.com
facebook.com/geepe.lausanne

Segunda-feira, 21:15 - Reunião mediúnica privativa
Quarta-feira, 20:00 - Palestra pública seguida de passe magnético
Quinta-feira, 20:00 - Estudo e Prática da Mediunidade
Sábado (a cada 15 dias), 15:00 - Evangelização infantil

