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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:

Palestras em francês na segunda quarta-feira do mês

01/07

Bem-aventurados os pobres de espírito
por Pedro Lúcio

08/07

Les maladies de l'âme
por Dra. Nelly Berchtold

15/07

Perispírito: corpos e funções
por Eva Pereira de Oliveira

22/07

Bem-aventurados os puros de coração
por Pedro Lúcio

29/07

Desde o mês de Março, as palestras às segundas quartas-feiras do mês são 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

O Reino de Deus
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

Workshop "Constelações Familiares"
Nos dias 22 e 23 de Julho, em Lugano, e nos dias 25 e 26 de Julho, em Berna, terão lugar
os workshops intitulados "Constelações Familiares", apresentados por Dr. Décio Fábio de
Oliveira Jr. e a enfermeira Wilma Costa Gonçalves de Oliveira.
Para mais informações, visite o site www.institutohellinger.com.br

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
06/07

Mód. I, Rot. 10: Escolhas das provas

EM DESTAQUE

13/07

Mód. II, Rot. 1: Natureza, propriedades
e qualidades dos fluidos

Leitura: "Na Ausência do Amor" (por Marta Antunes de Moura). Ler

20/07

Mód. II, Rot. 2: Perispírito: formação,
propriedades e funções

Áudio: "Acima de Nós" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

27/07

Mód. II, Rot. 3: Criações fluídicas

Vídeo: "Animais" (Programa Transição, com Marcel Benedeti). Assistir

Evangelização infantil:

Vídeo-palestra do mês anterior: "Morte" (Richard Simonetti). Assistir

(FÉRIAS)

MENSAGEM DO MÊS
LIVROS DO MÊS
Recordações da Mediunidade
Yvonne A. Pereira, pelo Espírito Charles

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

Não viva pedindo orientação espiritual, indefinidamente. Se você já possui duas semanas de
conhecimento cristão, sabe, à saciedade, o que fazer.
Não gaste suas energias, tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando
consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela Sabedoria
Divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial.

de CHF 25.- por CHF 20.-

Il y a 2000 Ans
Francisco C. Xavier, par l'Esprit Emmanuel

Não acuse os Espíritos desencarnados sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repare o
ritmo da própria vida, examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e
atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que
procura e colhe exatamente o que semeia.
Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais, quanto a comezinhos deveres que lhe
competem no caminho comum. Eles são igualmente ocupados, enfrentam problemas
maiores que os seus, detêm responsabilidades mais graves e imediatas e você, nas lutas
vulgares da Terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que
desempenhasse funções de ama-seca.
Não espere a morte para solucionar as questões da vida, nem alegue enfermidade ou
velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do Céu. A
sepultura não é uma cigana, cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga
de acesso à nossa própria consciência.

de CHF 28.- por CHF 25.-

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 - Reunião mediúnica privativa

facebook.com/geepe.lausanne

Sábado (ver agenda), 15:00 - Evangelização infantil e Estudo com pais

