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BOLETIM ELETRÔNICO

MARÇO/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 março que se inicia.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Seminário "Auto Ajuda", com Juselma Coelho

05/03

Não Separeis o que Deus Juntou
por Eva de Oliveira

12/03

Estranha Moral
por Pedro Camilo Silva

19/03

Palestra musical
por Vansan

26/03

A Regeneração do Mundo
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
03/03

Mód. II, Rot. 4: Obras básicas

10/03

Mód. III, Rot. 1: Existência de Deus

17/03

Mód. III, Rot. 2: Provas da existência
de Deus

24/03

Mód. III, Rot. 3: Atributos da divindade

31/03

Mód. III, Rot. 4: A providência divina

No próximo sábado, dia 01 de março de 2014, teremos a honra de receber a sra. Juselma
Coelho, que nos brindará com um seminário com o tema "Auto Ajuda".
Programação:
- 09:30 - Recepção e café de boas vindas
- 10:30 - Vivência da Paz
- 12:00 - Almoço
- 13:30 - Tolerar e Conviver
- 14:30 - Pausa para o café
- 15:00 - Erguer-se e Prosseguir
- 16:00 - Encerramento
Participe!

Atenção pais! Estudo sobre a família durante a Evangelização Infantil
No sábado dia 08 de março de 2014, às 15:00, daremos início ao estudo sobre a família
como instituição sagrada, que acontecerá sempre simultaneamente à Evangelização
infantil. Neste começo, estudaremos o livro "Constelação Familiar" (Joanna de Ângelis,
psicografia de Divaldo Franco).
Que você tenha filhos participando ou não da Evangelização, venha participar conosco desta
conversa fraterna sobre um tema tão importante!
Para maiores informações ou dúvidas, escreva para: pedrocamilosilva@yahoo.com.br.
Participe!

Palestra musical, com Vansan
Evangelização infantil:
08/03

Meu Reino não é deste mundo

No dia 19 de março de 2014, receberemos a agradável visita de Vansan, que nos oferterá
uma palestra musical. Começaremos no horário habitual das palestras públicas, às 20:00.
Para irmos nos ambientando (e para aqueles que não conhecem o trabalho de Vansan),
segue um vídeo com uma de suas canções: Assistir
Não perca!

LIVROS DO MÊS
O Evangelho segundo o Espiritismo

EM DESTAQUE
Leitura: "Bem-aventurados Aspectos de uma Interpretação" (revista Reformador). Ler
Áudio: "Plataforma do Mestre" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: "Espíritos Protetores" (por Programa Transição). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

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

Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos.
Deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem.
Concorde imediatamente com os adversários.
Respeite a opinião dos vizinhos.

Evite contendas desagradáveis.
Empreste sem aguardar restituição.
Dê seu concurso às boas obras, com alegria.
Não se preocupe com os caluniadores.
Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui.
Ajude as crianças.
Não desampare os velhos e doentes.
Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios.
Desculpe sinceramente.
Não critique a ninguém.
Repare seus defeitos, antes de corrigir os alheios.
Use a fé e a prudência.
Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro.
Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade.
Fale o menos possível, relativamente a você e a seus problemas.
Estimule as qualidades nobres dos companheiros.
Trabalhe no bem de todos.
Valorize o tempo.
Metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações.
de CHF 15.- por CHF 10.-

Não se aflija.
Sirva a toda gente sem prender-se.

L'Évangile selon le Spiritisme

Seja alegre, justo e agradecido.
Jamais imponha seus pontos de vista.
Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você.
*
As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto,
são antigos. Chegaram à Terra, com o Cristo, há quase vinte séculos. Nós outros, porém,
espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação.

de CHF 29.- por CHF 20.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

