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

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

II Encontro da Família Espírita, em Berna

05/11

A fé transporta montanhas
por Eva Pereira de Oliveira

12/11

Os trabalhadores da última hora
por Silvia Regina Nascimento

19/11

Haverá falsos Cristos e falsos profetas
por Pedro Pereira

26/11

Nos dias 15 e 16 de novembro, será realizado em Berna o II Encontro da Família Espírita,
em Berna, com o tema central "Onde está a felicidade?". Esta é mais uma organização
conjunta da UCESS (União dos Centro de Estudos Espíritas na Suíça) e do CEE-CEI
(Comissão Europa de Educação do Conselho Espírita Internacional). Participe com toda sua
família! Inscreva-se pelo e-mail ucess.capacitacao@gmail.com.
Para maiores informações, clique aqui ou consulte www.ucess.ch.

Aborto
vídeo-palestra por Marlene Nobre

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:

Em dezembro, celebração de Natal do GEEPE
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!

03/11

Mód. XI, Rot. 1: Progresso intelectual e
progresso moral

10/11

Mód. XI, Rot. 2: Influência do
Espiritismo no progresso da
Humanidade

17/11

Mód. XII, Rot. 1: Necessidade da vida
social

EM DESTAQUE

24/11

Mód. XII, Rot. 2: Vida em família e
laços de parentesco

Leitura: "O Poder da Vontade" (por Léon Denis, em "O Problema do Ser e do Destino"). Ler
Áudio: "Como testemunhar" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir

Evangelização infantil:
Vídeo: "Reencarnação" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir

01/11

O passe

22/11

Bem-aventurados os que são brandos e
pacíficos

29/11

Bem-aventurados os que são
misericordiosos

MENSAGEM DO MÊS

Nos Momentos Graves
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

LIVROS DO MÊS
O Espiritismo
na sua Expressão mais Simples
Allan Kardec

Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca uma
vida boa.
Não delibere apressadamente. As circunstâncias,
modificam-nos a experiência, de minuto a minuto.

filhas

dos

Desígnios

Superiores,

Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los.
Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor
medida para aquele que cai.
Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de
quem não o compreende ainda.
de CHF 24.- por CHF 20.-

Missionnaires de la Lumière
Francisco C. Xavier, par l'Esprit André Luiz

Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim
de solucioná-la. O tempo não passa em vão.
A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem
muito ruído por simples questão de gosto.
Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é
mais visível.
Em qualquer apreciação, alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras
ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você.

Em hora alguma proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é
muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma
voz que fala e, sim, um poder que irradia.

de CHF 25.- 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@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

