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A PRÁTICA DA
FRATERNIDADE NOS
CENTROS ESPÍRITAS

O
EVANGELHO
NO LAR

O EVANGELHO NO LAR
• ATIVIDADE DE “EVANGELHO NO
LAR”
• 1. CONCEITO
• É uma reunião semanal da família,
em dia e hora previamente
estabelecidos, para o estudo do
Evangelho à luz da Doutrina
Espírita e a oração em conjunto.

O EVANGELHO NO LAR
• 2. FINALIDADE
• Estudar O Evangelho segundo o
Espiritismo de maneira programada;
criar o hábito do estudo evangélico e
da oração em família; higienizar
espiritualmente o lar por meio de
pensamentos e sentimentos elevados
em momentos de prece, paz e união;
fortalecer os laços da afinidade
familiar.

O EVANGELHO NO LAR
• 3. PARTICIPANTES
• Todas as pessoas
integrantes do lar, incluindo
as crianças e eventuais
visitantes.

O EVANGELHO NO LAR
• 4. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
• a) Leitura de uma página de um livro de
mensagens – como Fonte Viva, Vinha de
Luz, Pão Nosso, Caminho Verdade e Vida –,
visando à harmonização e sintonia de
todos;
• b) Prece inicial;
• c) Leitura e comentários de O Evangelho
segundo o Espiritismo ou de página
evangélica, com a participação de todos os
presentes.

O EVANGELHO NO LAR
• O estudo poderá ser enriquecido
com histórias ou narrativas de
fatos reais vinculadas ao assunto;
• d) Poderão ser feitas vibrações
pelos familiares, amigos, enfermos
e outros;
• e) Prece de encerramento.

O EVANGELHO NO LAR
• 5. RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES
• a) Escolher ambiente na casa que melhor
acomode a família e demais participantes da
atividade.
• b) Realizar a reunião do Evangelho no lar
semanalmente, em dia e hora previamente
estabelecidos.
• c) Colocar água para ser magnetizada pelos
Benfeitores espirituais.
• d) Abster-se de manifestações mediúnicas.

O EVANGELHO NO LAR
• e) Convidar as crianças a participar com
canto, poesia, histórias, prece e
comentários, conforme sua capacidade ou
possibilidade.
• f) Evitar suspender a reunião por motivo de
passeios, acontecimentos fúteis ou de
visitas inesperadas, que deverão ser
convidadas a participar.
• g) Manter conversação edificante antes,
durante ou depois da reunião.

O EVANGELHO NO LAR
• h) Evitar ultrapassar o tempo de uma
hora para a realização da reunião. Se
houver crianças, reduzir o tempo.
• i) O texto para leitura e reflexão poderá
ser colhido nos livros O Evangelho
Segundo o Espiritismo, Evangelho em
casa, Jesus no Lar e outros
caracterizados pelo estudo da moral
cristã à luz da Doutrina Espírita.

A IMPORTÂNCIA
DO EVANGELHO
NO LAR

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Joanna de Ângelis no livro Celeiro de
Bênçãos aborda a importância do Estudo
evangélico no lar:
• Na expressiva república do lar, onde se
produzem as experiências de sublimação,
estabelece o estatuto do Evangelho de
Jesus como diretriz de segurança e
legislação de sabedoria, a fim de
equilibrares e conduzires com retidão os
que aí habitam em clima familial.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Semanalmente, em regime de pontualidade
e regularidade, abre as páginas fulgurantes
onde estão insculpidos os "ditos do
Senhor" e estuda com o teu grupo
doméstico as sempre atuais lições que
convidam a maduras ponderações, de
imediata utilidade.
• Haurirás inusitado vigor que te fortalecerá
do íntimo para o exterior, concitando-te à
alegria.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Compartirás, no exame das questões
sempre novas na pauta dos estudos, dos
problemas que inquietam os filhos e demais
membros do clã, encontrando, pela
inspiração que fluirá abundante, soluções
oportunas e simples para as complexas
dificuldades, debatendo com franqueza e
honestidade as limitações e os
impedimentos, que não raro geram atrito,
estimulando animosidade no conserto de
reparação na intimidade doméstica.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Penetrarás elucidações dantes não
alcançadas, robustecendo o espírito
para as conjunturas difíceis em que
transitarás inevitavelmente. Ensejar-teás diálogos agradáveis sob a
diamantina claridade da fé e a balsâmica
medicação da paz, estabelecendo
vigorosos liames de entrosamento
anímico e fraternal entre os
participantes do ágape espiritual.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Dramas que surgem na família; incompreensões
que se agravam; urdiduras traiçoeiras; pessoas
em rampa de perigo iminente; enfermidades em
fixação; cerco obsessivo constritor; suspeitas em
desdobramento pernicioso; angústias em crises, a
caminho do autocídio; inquietações de vária
ordem em painéis de agressividade ou loucura
recebem no culto evangélico do lar o
indispensável antídoto com as consequentes
reservas de esclarecimento e coragem para dirimir
equívocos, finalizar perturbações, predispor à paz
e ajudar nos embates todos quantos aspirem à
renovação, entusiasmo e liberdade.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO NO LAR
• Onde se acende uma lâmpada, coloca-se um
impedimento à sombra e à desfaçatez. No lugar
em que a ordem elabora esquema de
produtividade, escasseia a incúria e se debilita
a estroinice.
• O convite do Evangelho, portanto, - lâmpada
sublime e lei dignificante – tem caráter
primeiro. Da mesma forma que a enxada
operosa requisita braços diligentes e a terra
abençoada espera serviço de proteção e
cultivo, a lavoura do bem entre os homens
exige trabalho contínuo e operários
especializados.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Começa, desse modo, na família, a tua obra
de extensão à fraternidade geral.
Inconsequente arregimentar esforços de
salvação externa e falires na intimidade
doméstica, adiando compromissos.
• Faze o indispensável, da tua parte, todavia,
se os teus se negarem compartir o
ministério a que te propões, a sós,
reservadamente na limitação da tua peça de
dormir, instala a primeira lâmpada de
estudo evangélico e porfia...

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Se, todavia, os teus filhos estiverem, ainda,
sob a tua tutela, não creias na validade do
conceito de deixá-los ir, sem religião sem
Deus... Como lhes dás agasalho e pão,
medicamento e instrução, vestuário e
moedas, oferta-lhes, igualmente, o alimento
espiritual, semeando no solo dos seus
espíritos as estrelas da fé, que hoje ou mais
tarde se transformarão na única fortuna de
que disporão, ante o inevitável trânsito para
o país do além-túmulo...

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Não te descures.A noite da oração
em família, do estudo cristão no
lar, é a festiva oportunidade de
conviver algumas horas com os
Espíritos da Luz que virão ajudar-te
nas provações purificadoras, em
nome daquele que é o Benfeitor
Vigilante e Amigo de todos nós.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• No livro Espírito e Vida Joanna de Ângelis
aborda a importância do Estudo do
ESPIRITISMO NO LAR:
• “Deus permite que, nas famílias, ocorram
essas encarnações de Espíritos antipáticos
ou estranhos, com o duplo objetivo de
servir de prova para uns e, para outros, de
meio de progresso.” O EVANGELHO
SEGUNDO O ESPIRITISMO Capítulo 4º —
item 18.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO NO LAR
• Todos sabemos valorizar o benefício de um
copo d’água fria ou de uma ampola de
injetável tranquilizante, ofertados num
momento de grande aflição.
• Reconhecemos a bênção do alfabeto que
nos descortina as belezas do conhecimento
universal e bendizemos quem nô-lo
imprimiu nos recessos da mente.
• Mantemos no carinho do espírito aqueles
que nos ajudaram nos primeiros dias da
reencarnação, oferecendo-nos amparo e
amamentação.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Somos reconhecidos àqueles que nos
nortearam em cada hora de dúvida e não
esquecemos o coração que nos agasalhou
nos instantes difíceis do caminho
renovador...
• Muitos há, no entanto, que desdenham e
esquecem todos os benefícios que recebem
durante a vida...
• Há um inestimável benefício que te
enriquece a existência na Terra: o
conhecimento espírita.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Esse é guia dos teus passos, luz nas
tuas sombras e pão na mesa das tuas
necessidades.
• Poucas vezes, porém, pensaste nisso.
• Recebeste com o Espiritismo a clara
manhã da alegria, quando carregavas
noite nos painéis mentais e segues
confiante, de passo firme, com ele a
conduzir-te qual mãe desvelada e fiel.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Se o amas, não o detenhas apenas em ti.
Faze mais. Não somente em propaganda
“por fora” mas principalmente dentro do teu
lar.
• No lar se caldeiam os espíritos em luta
diária nas tarefas de reajustamento e
sublimação.
• Na família os choques da renovação
espiritual criam lampejos de ódios e
dissenção, que podes converter em clarõesconvites à paz.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Não percas a oportunidade de semear
dentro de casa.
• Apresenta a tua fé aos teus familiares
mesmo que eles não n’a queiram escutar.
• Utiliza o tempo, a psicologia da bondade e
do otimismo e esparze as luminescências
da palavra espírita no reduto doméstico.
• Se te recusarem ensejo, apresenta-o,
agindo.
• Se te repudiarem, conduze-o, desculpando.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Se te ferirem, espalha-o, amando.
• Pelo menos, uma vez por semana,
reúne a tua família e felicita-a com o
Espiritismo, criando, assim, e
mantendo, o culto evangélico, para que
a diretriz do Mestre seja eficiente rota
de amor à sabedoria em tua casa...

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO NO LAR
• Ali, na oportunidade, ouvidos desencarnados se
imantarão aos ouvidos dos teus e escutarão;
olhos atentos verão pelos olhos da tua família e
se nublarão de pranto; mentes se ligarão às
outras mentes e entenderão... Sim, ouvidos,
olhos e mentes dos desencarnados que habitam
a tua residência se acercarão da mesa de
comunhão com o Senhor, recebendo o pão
nutriente para os espíritos perturbados, através
do combustível espírita que não é somente
manancial para os homens da Terra, mas
igualmente para os que atravessaram os portais
do além-túmulo em doloroso estado de
sofrimento e ignorância.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Agradece ao Espiritismo a felicidade
que possuis, acendendo-o como
chama inapagável no teu lar, para
clarear os teus familiares por todos os
dias.
• O pão mantém o corpo.
• O agasalho guarda o corpo.
• O medicamento recupera o corpo.
• O dinheiro acompanha o corpo.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• Seja o Espiritismo em ti o corpo do
teu espírito emboscado no teu
corpo, a caminhar pelo tempo sem
fim para a Imortalidade gloriosa.
• E se desejares felicidade na Terra,
incorpora-o ao teu lar, criando um
clima de felicidade geral.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO
NO LAR
• No livro Trilhas de Libertação de
Manoel Philomeno de Miranda
aborda na página 166 uma reunião
do Evangelho no Lar observada da
dimensão espiritual:
• [...]Retornamos, Fernando e nós,
ao lar de Ernestina, onde nos
hospedávamos.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO NO LAR
• Aquele era o dia reservado ao estudo espírita
do Evangelho no lar, de alto significado para
nossa anfitrioa, para os participantes
habituais, quanto para nós outros também.
• A partir das dezessete horas começaram a
chegar os desencarnados amigos, que se
associavam ao formoso labor. Procedentes
de comunidades diferentes, o ensejo
facultava reencontros felizes, conversações
agradáveis, intercâmbio de experiências
educativas, informações, notícias de
familiares e afetos.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO NO LAR
• A ocasião era propiciatória a muitos júbilos,
inclusive, em razão das vibrações
refazentes que ali se experimentavam.
Verdadeiro santuário, o lar era o protótipo
dos futuros ninhos domésticos de onde se
irradiarão harmonias para a humanidade.
• A dimensão física da sala de reuniões
desaparecera, cedendo lugar a um espaço
amplo e acolhedor, onde quase uma
centena de Espíritos podíamos acomodarnos sem atropelos, embora os encarnados
não devessem ultrapassar a vinte.

A IMPORTÂNCIA DO EVANGELHO NO LAR

• As dezenove horas, deram entrada
os primeiros sofredores
desencarnados, sob carinhoso
amparo de familiares zelosos, a fim
de que se beneficiassem com a
psicosfera reinante, ouvissem os
estudos, recebessem as vibrações
de paz e ânimo para o despertar, o
prosseguir em confiança.[...]

ATIVIDADE DE
IMPLANTAÇÃO
DO EVANGELHO
NO LAR

ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO
EVANGELHO NO LAR
• ATIVIDADE DE “IMPLANTAÇÃO DO
EVANGELHO NO LAR”
• 1. CONCEITO
• Atividade de apoio à implantação de
reuniões do Evangelho no lar.
• 2. FINALIDADE
• Incentivar e colaborar na implantação do
Evangelho no lar junto aos
frequentadores e trabalhadores do
Centro Espírita.

ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO
EVANGELHO NO LAR
• 3. PARTICIPANTES
• a) Uma equipe, devidamente
preparada, formada por um
coordenador e visitadores, para prestar
atendimento e colaboração na fase
inicial.
• b) Pessoas interessadas na
implantação do Evangelho no lar junto
à sua família.

ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO
EVANGELHO NO LAR

• 4. DESENVOLVIMENTO
• a) Reunião preparatória no Centro
Espírita com a prece em conjunto e
leitura evangélica;
• b) Visita aos lares que solicitaram
atendimento, realizando o Evangelho
no lar conforme o roteiro
recomendado no item anterior;

ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO
EVANGELHO NO LAR
• 5. RECOMENDAÇÕES
• a) Realizar a visitação semanalmente ou
quinzenalmente, porém sempre em dia e
hora fixos.
• b) Demorar-se nos lares visitados apenas
o tempo necessário.
• c) Evitar lanches que caracterizem uma
obrigação para o visitado.
• d) Evitar, durante a visita, manifestações
mediúnicas.

ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO
EVANGELHO NO LAR

• e) Levar livros adequados à tarefa.
• f) Convidar a família visitada a
participar das atividades que o
Centro Espírita realiza: Explanação
do Evangelho à luz da Doutrina
Espírita; Evangelização Espírita da
Infância e da
• Juventude; Estudo Sistematizado e
outras.

ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO EVANGELHO NO
LAR

• g) Manter a visitação até que a família se sinta
segura para realizar a reunião.
• h) Não permitir a distribuição de doações
materiais nesta tarefa.
• i) Incentivar e divulgar a realização do
Evangelho no lar por meio de folhetos,
espaços radiofônicos, revistas, jornais,
internet e outros meios de comunicação,
evidenciando os benefícios dessa reunião
familiar.
• j) Esclarecer o caráter espírita do trabalho aos
que solicitarem as visitas.

RECOMENDAÇÕES
DE JOANNA DE
ÂNGELIS SOBRE O
EVANGELHO NO
LAR

RECOMENDAÇÕES DE JOANNA DE ÂNGELIS SOBRE O
EVANGELHO NO LAR

• No livro Leis morais da vida Joanna de Ângelis, no
capítulo oração no lar faz algumas
recomendações sobre o Evangelho no Lar:

• Ao realizares o Culto Evangélico do lar não te
excedas em tempo, a fim de serem evitados a
monotonia e o desinteresse.
• Não o imponhas aos que te não compartem as
idéias ou preferem, por enquanto, outros
rumos.
• Tenta a argumentação honesta e branda,
convinente e autêntica.

RECOMENDAÇÕES DE JOANNA DE ÂNGELIS SOBRE O
EVANGELHO NO LAR

• Insiste junto aos filhinhos para que comunguem
contigo do pão do espírito, conforme de ti
recebem o pão do corpo. Faze, porém, a tua parte.
• Se sentires a tentação do desânimo, a amargura e
a decepção, recorda-te do otimismo dos primeiros
cristãos e não desfaleças. Orando em conjunto,
recomendavam os invigilantes, os perturbadores e
inditosos ao Senhor, haurindo forças na
comunhão fraterna para os testemunhos com que
ensementaram na Humanidade as excelências da
Boa Nova, que ora te alcança o espírito sem as
agruras da perseguição externa e das dolorosas
injunções da impiedade humana.

