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Prezados irmãos, companheiros de ideal espírita,
É com grande prazer que inauguramos nosso boletim eletrônico mensal. Todos os meses, vocês encontrarão neste boletim nossa Agenda de
palestras, estudos e evangelização. Traremos também uma sugestão de Livro do Mês, que será vendido com desconto em nossa livraria. Fiquem
sempre atentos aos avisos da seção de Novidades e Eventos, que conterá os comunicados importantes. Traremos sempre Em Destaque uma
leitura, um áudio e um vídeo tratando de temas da Doutrina. E, por fim, não deixem de ler a Mensagem do Mês.
Um abraço fraterno a todos!
Muita paz,
GEEPE Lausanne.

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

O GEEPE está de casa nova!

04/09

A partir do próximo dia 20 de setembro, nossas atividades acontecerão em nossas novas
instalações.
Atenção para nosso novo endereço: Route de Bussigny 31, em Crissier, próximo da Gare
de Renens e do Centro Comercial COOP de Crissier (ver mapa). Para ver uma foto de nossa
porta de entrada depois do portão principal, clique aqui.
Como chegar:
- 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).

O Esperanto e o Espiritismo
por Dr. Maurício Monken Gomes (C. E. Dr.
Bezerra de Menezes, Caraguatatuba, Brasil)

11/09

Conceitos e conduta para a prática da
Doutrina Espírita
por Lyra Geraldo (CISCO Genève)

18/09

Bem Aventurados os Mansos e Pacíficos
por Pedro Camilo

25/09

Sofrimento psicoespiritual: um
chamado da voz interior?
Vídeo-palestra por Dr. Andrei Moreira
(presidente da Associação Médico-Espírita
de Minas Gerais)

Reunião de Estudos:
02/09

A Gênese: Sinais precursores
Diálogo com as Sombras: Técnicas e
recursos (p. 1)

09/09

A Gênese: Vossos filhos e vossas filhas
profetizarão
Diálogo com as Sombras: Técnicas e
recursos (p. 2)

16/09

A Gênese: Juízo final (p. 1)
Diálogo com as Sombras: Técnicas e
recursos (p. 3)

23/09

A Gênese: Juízo final (p. 2)
Diálogo com as Sombras: Técnicas e
recursos (p. 4)

30/09

A Gênese: Sinais dos tempos (p. 1)

Início do Estudo e Prática da Mediunidade

Diálogo com as Sombras: Técnicas e
recursos (p. 5)

No dia 05/09, às 20:00, daremos início à formação "Estudo e Prática da Mediunidade", com
base nos roteiros propostos pela Federação Espírita Brasileira.
Se você ainda não se inscreveu, ainda há tempo. Envie um email para
pedrocamilosilva@yahoo.com.br para comunicar seu interesse.
Pedimos a todos os participantes que procurem chegar com alguns minutos de
antecedência. A participação no primeiro encontro é de suma importância!

Evangelização:
21/09

Corpo físico, dádiva divina.

LIVRO DO MÊS

Retomada das atividades da Evangelização Infantil
Nosso Lar

pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier

O grupo de Evangelização Infantil do GEEPE retornará às suas atividades no dia 21/09, com
o tema "Corpo físico, dádiva divina".
Atenção para nosso endereço, pois no dia 21/09 já estaremos funcionando em nossas novas
instalações (Route de Bussigny 31, Crissier).
Não deixe de trazer suas crianças!

EM DESTAQUE
Leitura: Atualidade das obras de Kardec (por Geraldo Campetti Sobrinho). Ler

de CHF 23.- por CHF 20.Formato 14x21cm: de CHF 25.- por CHF 22.Formato 12x17cm:

Áudio: 7 minutos com Emmanuel n° 33 - "Salvar-se" (por Haroldo Dutra Dias). Ouvir
Vídeo: Conceitos - Deus (por TVCEI, com Divaldo Franco, Haroldo Dias e outros). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

Levantando mãos santas
(do livro "Pão Nosso", pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier)

"Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda." — Paulo. (I Timóteo 2:8)

Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço.
Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor; no entanto, o convertido de Damasco esclarece que
devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda.
Não se referia Paulo ao ato de mãos-postas que a criatura prefere sempre levar a efeito, em determinados círculos religiosos, onde, pelo
artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem
que colabora com a Providência Divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do Globo.
Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos, na tarefa diuturna. Se
administra, permanece indicando caminhos; se participa de labores intelectuais, empunha a pena; se opera no campo, guiará o instrumento
agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra
terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida.
Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas
inúteis.

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

