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Queridos amigos, companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo deste mês de outubro.
Que a paz de Jesus seja sempre em nossos corações!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Estudo e Prática da Mediunidade - Inscreva-se até o dia 30/10!

02/10

No dia 05/09, iniciamos a formação "Estudo e Prática da Mediunidade". Este estudo ocorre
através de encontros semanais, sempre às quintas-feiras, às 20h.
Para aqueles que não se inscreveram, ainda há tempo. As inscrições permanecerão abertas
até
o
próximo
dia
30/10.
Caso
esteja
interessado,
envie
um
email
para pedrocamilosilva@yahoo.com.br.

Bem-aventurados os que são
misericordiosos
por Pedro Pereira

09/10

Amar o próximo como a si mesmo
por Eva de Oliveira

16/10
23/10

Amai os vossos inimigos
por Silvia Regina Nascimento

Como chegar em nosso novo local:

Não saiba a vossa mão esquerda o que
dê a vossa mão direita

Desde o último dia 20 de setembro, estamos instalados em nosso novo local, na 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.
Acessos:
- 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).

por Pedro Camilo Silva

30/10

Em busca da saúde e da paz
Vídeo-palestra por Divaldo P. Franco

Reunião de Estudos:
07/10

A Gênese: São chegados os tempos (p.
1)
Diálogo com as Sombras: O
desenvolvimento do diálogo (p. 1)

14/10

A Gênese: São chegados os tempos (p.
2)
Diálogo com as Sombras: O
desenvolvimento do diálogo (p. 2)

21/10

A Gênese: São chegados os tempos (p.
3)
Diálogo com as Sombras: O
desenvolvimento do diálogo (p. 3)

28/10

A Gênese: São chegados os tempos (p.
4)
Diálogo com as Sombras: O
desenvolvimento do diálogo (p. 4)

Evangelização:
12/10

Corpo físico, dádiva divina

19/10

Jesus, o Mestre

EM DESTAQUE
LIVRO DO MÊS
Obras da Codificação Espírita
Tamanho livro de bolso

Leitura: Os Espíritos Influenciam os Nossos Pensamentos e Atos? (por Marta Antunes de
Moura). Ler
Áudio: 7 minutos com Emmanuel n° 37 - "De ânimo forte" (por Haroldo Dutra Dias). Ouvir
Vídeo: Convivência Familiar (por Programa Transição). Assistir

por CHF 5.- (cada um)

MENSAGEM DO MÊS

Ante o Suicídio
(do livro "Amigo", pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Se a idéia do suicídio alguma vez te visita o pensamento, reflete no infortúnio de alguém que haja tentado inutilmente destruir a si mesmo, quando
pela própria imortalidade, está claramente incapaz de morrer.
Na hipótese de haver arremessado um projétil sobre si, ingerido esse ou aquele veneno, recusado a vida pelo enforcamento ou procurado extinguir
as próprias forças orgânicas por outros meios, indubitavelmente arrastará consigo as conseqüências desse ato, a se lhe configurarem no próprio
ser, na forma dos chamados complexos de culpa.
Entendendo-se que a morte do corpo denso é semelhante a um sono profundo, de que a pessoa ressurgirá sempre, é natural que esse alguém
penetre no Mundo Maior, na condição de vítima de si mesmo.
Não nos é lícito esquecer que os suicidas, na Espiritualidade, não são órfãos da Misericórdia Divina, e, por isso mesmo, inúmeros benfeitores lhes
propiciam o socorro possível.
Entretanto, benfeitor algum consegue eximi-los, de imediato, do tratamento de recuperação que, na maioria das vezes, lhes custará longo tempo.
Ponderando quanto ao realismo do assunto, por maiores se te façam as dificuldades do caminho, confia em Deus que, em te criando a vida, saberá
defender-te e amparar-te nos momentos difíceis.
Observa que não existem provações sem causa e, em razão disso, seja onde for, estejamos preparados para facear os resultados de nossas
próprias ações do presente ou do passado, em nos referindo às existências anteriores.
Cientes de que não existem problemas sem solução, por mais pesada a carga de sofrimento, em que te vejas, segue à frente, trabalhando e
servindo, lançando um olhar par a retaguarda, de modo a verificar quantas criaturas existem carregando fardos de tribulações muito maiores e
mais constrangedores do que os nossos.
O melhor meio de nos premunirmos na Terra contra o suicídio, será sempre o de nos conservarmos no trabalho que a vida nos confia, porque o
trabalho, invariavelmente dissolve quaisquer sombras que nos envolva a mente.
E, por fim, consideremos, nas piores situações em que nos sintamos, que Deus, cujo infinito amor nos sustentou até ontem, embora os nossos
erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria, nos sustentará também hoje.

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

