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

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Atividade para as crianças durante as palestras públicas

03/09

Amai os vossos inimigos
por Silvia Regina Nascimento

10/09

Não saiba a vossa mão esquerda o que
dê a vossa mão direita
por Juliana Gerk Edo

17/09

Honrai vosso pai e vossa mãe
por Eva de Oliveira

24/09

A partir do dia 03 de setembro passaremos a ter atividades para as crianças durante as
palestras públicas, todas as quartas-feiras, às 20:00. As atividades serão baseadas no livro
"Pai Nosso" (de Meimei, psicografia de Chico Xavier).
Assim, pais e filhos terão atividades adequadas simultaneamente!

A regeneração do mundo
vídeo-palestra por Haroldo Dutra Dias

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
01/09

Mód. VIII, Rot. 1: Lei natural:
definição e caracteres

08/09

Mód. VIII, Rot. 2: O bem e o mal

15/09

Mód. IX, Rot. 1: Adoração: significado
e objetivo

22/09

Mód. IX, Rot. 2: A prece: importância,
eficácia e ação

29/09

Mód. IX, Rot. 3: Evangelho no lar

Evangelização infantil:
13/09

O Cristo consolador

27/09

Bem-aventurados os pobres de espírito

LIVROS DO MÊS
Constelação Familiar
Divaldo Franco, pelo Espírito Joanna de Ângelis

EM DESTAQUE
Leitura: "A verdade, a bondade e a utilidade" (por Marta Antunes de Moura). Ler
Áudio: "Que buscais?" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: "Anjos protetores" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir

MENSAGEM DO MÊS

Irmãos em Perigo
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Os que pretendem transformar o próximo, de um dia para outro, a golpes verbais.
Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas,
distraídos dos problemas que lhes são próprios.
Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres
do mundo em que respiram.
Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem.
Os que fazem dez projetos maravilhosos por dia sem concretizar nenhum deles em dez
anos.
Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo
para cultivá-las, em favor da própria iluminação.

de CHF 25.- por CHF 20.-

Nosso Lar
La vie dans le monde spirituel
Francisco C. Xavier, par l'Esprit André Luiz

Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao
próximo.
Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem
distribuir oportunidades de serviço aos outros.
Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal.
Os que encontram ensejo de se entediarem da vida.

de CHF 23.- por CHF 18.-

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

