EVANGELHO NO LAR
"Onde quer que se encontrem duas ou três
pessoas reunidas em meu nome, eu com
elas estarei".
Jesus (Mateus, 18:20)

PRINCIPAIS FINALIDADES DO EVANGELHO
NO LAR
1º - Estudar o Evangelho à Luz da Doutrina
Espírita, a qual possibilita compreendê-lo em
"espírito e verdade", facilitando, assim, pautar
nossas vidas segunda a vontade do Mestre.
2º - Criar em todos os lares o hábito salutar de
reuniões evangélicas, para que despertem e
acentuem o sentimento que deve existir em cada
criatura.
3º - Pelo momento de paz e de compreensão que
o Evangelho no Lar oferece, unir mais as
criaturas, proporcionando-lhes uma vivência
mais tranquila.
4º - Tornar o Evangelho melhor compreendido,
sentido e exemplificado, no lar e em todos os
ambientes.
5º - Higienizar o lar pelos nossos pensamentos e
sentimentos elevados permitindo assim, mais
fácil influência dos Mensageiros do Bem.
6º - Ampliar o conhecimento literal e espiritual do
Evangelho para oferecê-lo com maior segurança
a outras criaturas.
7º - Facilitar no lar e fora dele o amparo
necessário para enfrentar as dificuldades
materiais e espirituais, mantendo, operantes, os
princípios da oração e da vigilância...

8º - Elevar o padrão vibratório dos componentes do
lar, a fim de que ajudem, com mais eficiência, o
Plano Espiritual na obtenção de um mundo melhor.
Como Fazer o Evangelho no Lar
Primeiro você marca um dia e um horário
apropriado para fazer o Evangelho no Lar junto
com seus familiares.
Você deverá realizar o Evangelho sempre todas as
semanas. Um dia por semana está bom. Escolha
um dia e horário e comece desde já. Procure
também fixar este dia e horário.
Não há um tempo pré-estabelecido para se fazer o
Evangelho no Lar. Caso seja uma ou duas pessoas
o ideal seria fazer entre 15 a 20 minutos. Caso
exceda o número de participantes este tempo
poderá ser estendido.
Leitura de uma mensagem
A leitura inicial de uma mensagem poderá, após,
ser comentada ou não. Ela tem por objetivo
propiciar um equilíbrio emocional, procurando
harmonizá-lo com os ideais nobres da vida, a fim
de facilitar melhor aproveitamento das lições.
Poderemos lembrar obras com "Pão Nosso",
"Fonte Viva", "Vinha de Luz", "Caminho, Verdade e
Vida", "Palavras de Vida Eterna", "Ementário
Espírita", "Glossário Espírita Cristão".
Prece Inicial: Iniciamos com uma simples e
espontânea prece. Silenciamos dentro de nós
mesmos e buscamos em nossa mente aquela paz
interior, equilibrando assim nossa aura,
sintonizando-nos com o Plano Maior e pedimos:
Leitura do Evangelho:
O estudo do Evangelho do Cristo, à luz da Doutrina
Espírita - "O Evangelho Segundo o Espiritismo", de
Allan Kardec - poderá ser estudado de duas
formas:

a) estudo em sequência - o estudo metódico,
em pequenas partes, permite o
conhecimento gradual e ordenado dos
ensinamentos que o livro encerra. Após o
seu término, volta-se, novamente, ao
capítulo inicial;
b) estudo ao acaso - consiste na abertura, ao
acaso, de "O Evangelho segundo o
Espiritismo", o que ensejará, também,
lições oportunas, em qualquer ocasião.
Comentários sobre o texto lido: Os comentários
devem envolver o trecho lido, buscando-se
alcançar a essência dos ensinamentos de Jesus,
realçando-se a necessidade da sua aplicação na
vida diária.
Pode reservar-se, posteriormente, um momento de
palavra livre, onde os participantes da reunião
exponham situações da vida prática, para o melhor
entendimento e fixação das lições.
Vibrações: eis o ponto culminante da reunião,
onde passamos para a condição de doadores.
Vibrar é doar, e todos nós temos algo de bom a
dar em favor do próximo. Um bom pensamento,
uma palavra de carinho, um sentimento de bem
que enviamos é doação, é caridade.
A importância da vibração está no impulso mental
que é dado na vontade firme e sincera de querer
ajudar, na dedicação e amor aos semelhantes e no
poder de fé ardente e confiante na ajuda do Alto.
Enquanto uma pessoa faz as vibrações, os outros,
em pensamento, vão envolvendo mentalmente,
neste clima radiante, as pessoas e locais que
estão sendo mencionadas.
Prece de encerramento: Ao final do
Evangelho, faça uma prece simples e
expontânea, agradecendo ao Plano Superior
e aos Amigos Espirituais que deram

sustentação ao Evangelho no Lar, num
clima de paz, amor e harmonia.
Observações:
A duração do Culto do Evangelho no Lar deve ser
de até 30 (Trinta) minutos, mais ou menos.
No Culto do Evangelho no Lar deve ser evitada
manifestações mediúnicas. A sua finalidade
básica é o estudo do Evangelho de Jesus, para o
aprendizado Cristão, a fim de que seus
participantes melhor se conduzam na jornada
terrena. Os casos de mediunidade indisciplinada
devem ser encaminhados a uma sociedade
espírita idônea.
Deve-se evitar comparações ou comentários que
desmereçam pessoas ou religiões. No Evangelho
busca-se a aquisição de valores maiores, tais
como a benevolência e a caridade, a
compreensão e a humildade, não cabendo, dessa
forma, qualquer conversação menos edificante.

Evite-se ligar rádio ou televisão no dia do Culto,
próximo e depois da hora de sua realização, bem
como a leitura de jornais ou obras sem caráter
edificante, para que se mantenha um ambiente
vibratório de paz e tranquilidade dentro do Lar, bem
como saídas à rua, senão para inevitáveis e
inadiáveis compromissos.
Presença de criança no Culto
As crianças devem, também, participar do Culto do
Evangelho no Lar. Nesses casos, os adultos
descerão os comentários ao nível de entendimento
delas.
Recomenda-se a leitura, como subsídio, dos
capítulos 35 e 36 da obra "Os Mensageiros", do
Espírito André Luiz, e "Evangelho em Casa", do
Espírito Meimei, psicografadas pelo médium
Francisco Cândido Xavier e editadas pela
Federação Espírita Brasileira.
Fonte: Setor de Ajuda do CVDEE (Centro Virtual
de Divulgação e Estudo do Espiritismo).

A realização do Culto do Evangelho no Lar não
deve ser suspensa em virtude de visitas
inesperadas. Deverá ser esclarecido o assunto
com delicadeza e franqueza, convidando-se o
visitante a participar do Culto, caso lhe aprouver.
O Culto do Evangelho no Lar não deve ser
prejudicado, também, em virtude de solicitações
sem urgência, recados inoportunos, passeios,
festividades de qualquer ordem. Soluções
razoáveis, de imediato, ou iniciativas, apôs a
reunião, deve ser o caminho para superar os
pretensos impedimentos.
Somente no caso de situações incontornáveis, em
que todos não possam estar presentes, é que se
justifica a não realização do Culto do Evangelho
no Lar.
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