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Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo deste mês de maio.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Seminário: "Nos Domínios da Mediunidade", com Jussara Korngold

07/05

Pedi e Obtereis
por Juliana Gerk Edo

14/05

O Evangelho Segundo o Espiritismo:
introdução, objetivo e contexto
por Pedro Camilo Silva

21/05

Não Vim Destruir a Lei
por Silvia Regina Lima

28/05

Os Mecanismos da Justiça Divina
vídeo-palestra por Suely Caldas Schubert

No dia 10 de maio de 2014, um sábado, teremos o prazer de receber no GEEPE a visita de
Jussara Korngold, que ministrará o seminário "Nos Domínios da Mediunidade", com base na
obra homônima de André Luiz.
O seminário acontecerá das 10h às 16:30.
Informe-se pelo email: geepe.lausanne@gmail.com.
Jussara Korngold é uma das fundadoras do Spiritist Group of New York, localizado em
Manhattan, New York City. É fundadora e presidente da Spiritist Alliance for Books (SAB),
uma organização sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover e disseminar o
Espiritismo em língua inglesa. É escritora e tradutora, tendo trabalhado na tradução de
livros espíritas desde 1993, e publicado 4 livros em inglês.Ativa participante do Movimento
Espírita Americano, Jussara é Vice-Presidente do United States Spiritist Council, Diretora
Executiva do TriState Spiritist Federation e Diretora Executiva do Conselho Espírita
Internacional.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
05/05

12/05

Mód. V, Rot. 1: Influência dos Espíritos
em nossos pensamentos e atos, e nos
acontecimentos da vida
Mód. V, Rot. 2: Mediunidade e médium

EM DESTAQUE
Leitura: "Provas da Existência de Deus" (por C. Torchi - Revista Reformador). Ler
Áudio: "Pregações" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

19/05

Mód. V, Rot. 3: Mediunidade com Jesus

26/05

Mód. VI, Rot. 1: Fundamentos e
finalidades da reencarnação

Vídeo: "Objetivos da Vida" (por Programa Transição). Assistir

MENSAGEM DO MÊS
Evangelização infantil:
03/05

Família - Dia das mães

24/05

Ninguém pode ver o Reino de Deus se
não nascer de novo

Em Favor de Você Mesmo
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas
situações desagradáveis.
Ajude sem exigência para que outro o auxilie, sem reclamações.

LIVROS DO MÊS
Paulo, um homem em Cristo
Ruy Kremer

Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar; dê ao companheiro oportunidade de
conceber a vida tão livremente quanto você.
Guarde cuidado no modo de exprimir-se; em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que
as palavras.
Refira-se a você o menos possível; colabore fraternalmente nas alegrias do próximo.
Evite a verbosidade avassalante; quem conversa sem intermitências, cansa ao que ouve.
Deixe ao irmão a autoria das boas idéias e não se preocupe se for esquecido, convicto de
que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem
procede originariamente de Deus.
Interprete o adversário como portador de equilíbrio; se precisamos de amigos que nos
estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros.
Discuta com serenidade; o opositor tem direitos iguais aos seus.
Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções

de CHF 30.- por CHF 22.-

Le Livre des Médiums

do plano a que se precipitou.
Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos; não intente o
que o próprio Cristo ainda não conseguiu.

Allan Kardec

Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e, em seguida, nos outros, sem
violência e sem ódio.
Se a perfídia cruzar seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação, examine-a, com um
sorriso silencioso, estude-lhe o processo calmamente e, logo após, transforme-a em
material digno da vida.
Ampare fraternalmente o invejoso; o despeito é indisfarçável homenagem ao mérito e,
pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre.
Habitue-se à serenidade e à fortaleza, nos círculos da luta humana; sem essas conquistas,
dificilmente sairá você do vaivém das reencarnações inferiores.

de CHF 29.- por CHF 20.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.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

