GEEPE

BOLETIM ELETRÔNICO

DEZEMBRO/2014

Grupo de Estudos Espíritas
Paulo e Estêvão
Lausanne, Suíça
Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo deste mês de dezembro.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!
Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Celebração de Natal do GEEPE

03/12

Não separeis o que Deus juntou
por Pedro Camilo Silva

10/12

Celebração do Natal
por Geraldo Lyra (CESG Genève)

17/12

A presença amorosa de Jesus em
nossas vidas

Programe desde já em sua agenda nossa celebração de Natal. Ela acontecerá no dia 10 de
dezembro, no horário habitual das 20:00.
Como de costume, teremos nossa troca de livros após a palestra. A participação é aberta a
todos. Basta comparecer. Para informações, escreva para geepe@geepe.ch.
Programe-se, venha e celebre conosco!

vídeo-palestra por Divaldo P. Franco

24/12

(fechado)

31/12

(fechado)

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
01/12

Mód. XII, Rot. 3: Necessidade do
trabalho

08/12

Mód. XII, Rot. 4: Limite do trabalho e
do repouso

15/12

Mód. XIII, Rot. 1: Destruição
necessária e destruição abusiva

22/12

Mód. XIII, Rot. 2: Flagelos destruidores

29/12

Mód. XIII, Rot. 3: Instinto e
inteligência

Evangelização infantil:
13/12

3a Feijoada do GEEPE, dia 8 de Fevereiro
Não perca a terceira feijoada do GEEPE! Será no dia 08 de Fevereiro de 2015, domingo, a
partir das 12:00.
Ela será realizada no Refuge de Censuy (mesmo local de 2013), em Renens (ver mapa).
O valor da entrada é CHF20.- para adultos e CHF10.- para ciranças até 12 anos.
Contatos: Regina (079 370 5341), Pedro Lúcio (076 583 0636), ou pelo endereço de
email geepe@geepe.ch.
Não deixe de participar com toda sua família!!!

EM DESTAQUE
Leitura: "Momento Decisivo" (Bezerra de Menezes, por Revista Reformador). Ler
Áudio: "Nós devemos" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: "Mortes Prematuras" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir

Confraternização de Natal

MENSAGEM DO MÊS
LIVROS DO MÊS
Espírito da Verdade

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

Francisco C. Xavier e Waldo Vieira, por Espíritos diversos

Pense muito, antes da discussão. O discutidor, por vezes, não passa de estouvado.
Use a coragem, sem abuso. O corajoso, em muitas ocasiões, é simples imprudente.
Observe os seus métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas que se presumem
verdadeiras, são veículos de perturbação e desânimo.
Proceda com inteligência em todas as situações. Não se esqueça, porém, de que muitos
homens inteligentes são meros velhacos.
de CHF 25.- por CHF 20.-

Seja forte na luta de cada dia. Não olvide, contudo, que muitos companheiros valentes são
suicidas inconscientes.

Ouvriers de la Vie Eternelle
Francisco C. Xavier, par l'Esprit André Luiz

Estime a eficiência. No entanto, a pretexto de rapidez, não adote a precipitação.
Não enfrente perigos, sem recursos para anulá-los. O que consignamos por desassombro,
muita vez é loucura.
Guarde valor em suas atitudes. Recorde, entretanto, que o valor não consiste em vencer, de
qualquer modo, mas em conquistar o adversário no trabalho pacífico.
Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Da audácia ao crime, a
distância é de poucos passos.

de CHF 26.- por CHF 20.-

Atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. Não perca, porém, o seu tempo em
conversas inúteis.

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

