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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 agosto.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Palestras em francês na segunda quarta-feira do mês

05/08

Bem-aventurados aqueles que são
mansos e pacíficos
por Pedro Lúcio

12/08

Le Perisprit
por Lívia Lúcia

19/08

Bem-aventurados os que são
misericordiosos
por Eva Pereira de Oliveira

26/08

O Reino de Deus
vídeo-palestra por Dr. Décio Iandoli Jr.

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
03/08
10/08

Mód. II, Rot. 4: Magnetismo: conceito
e aplicação
Mód. II, Rot. 5: Aplicações do
magnetismo humano

17/08

Mód. III, Rot. 1: O fenômeno
mediúnico através dos tempos

24/08

Mód. III, Rot. 2: Os médiuns
precursores

31/08

Mód. III, Rot. 2: Finalidades e
mecanismos das comunicações
mediúnicas

Evangelização infantil:
(FÉRIAS)

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

Regresso da Evangelização Infantil em Setembro
Aproveitamos para vos relembrar que a partir do dia 5 de Setembro irão recomeçar os
trabalhos de evangelização infantil com as nossas crianças (siga a nossa agenda aqui no
boletim). Não deixe de comparecer! Traga as crianças e aproveite para ficar e estudar um
pouco connosco com os trabalhos de estudo do livro "Constelação Familiar". Esperamo-vos
numerosos!

Preparem as Agendas !!
Dia 2 de Setembro, quarta-feira, recebemos nossa querida amiga Renata Campetti, no
horário habitual, para nos falar sobre "Deus em nossas vidas".
Também no mês de Setembro, excepcionalmente das 19 às 21 horas, no dia 16, quartafeira, recebemos no GEEPE a nossa querida irmã Juselma Coelho, que nos presenteará com
duas palestras intituladas "Nos domínios da paciência" e "Pacificação". Não falte e aproveite
este regresso à rotina, depois de umas férias bem passadas, para se instruir e continuar a
progredir com o aprendizado que podemos proporcionar. Seja bem-vindo!

EM DESTAQUE
Leitura: "Saber Ver" (por Magda Luzimar de Abreu, Revista Reformador). Ler
Áudio: "Aos Discípulos" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

LIVROS DO MÊS
Sublimação
Yvonne A. Pereira, pelo Espírito Charles

Vídeo: "Desigualdades Sociais - Exploração da Miséria" (Programa Transição, com Divaldo
Pereira Franco). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: "O Reino de Deus" (Haroldo Dutra Dias). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

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

de CHF 25.- por CHF 20.-

Cinquante Ans Plus Tard
Francisco C. Xavier, par l'Esprit Emmanuel

Procure um delinqüente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você
possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também.
Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível
que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios.
Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal
contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferirse.
Fixe com demasiada atenção uma pedra da estrada e, em breve, o solo estará empedrado
aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às
asperezas da jornada.
Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho.

Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal.

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

