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O que é  O Evangelho no Lar?

É uma reunião em família de estudo e 
reflexão dos ensinamentos de Jesus, à luz da 
Doutrina Espírita, tendo a prece como ligação 
com o Mestre.

Porque onde estiverem dois ou três reunidos 
em meu nome, aí estou eu no meio deles. 
(Mateus, 18:20.)



Qual a importância do Evangelho no Lar?

 Orar a Deus é pensar em Deus; é aproximar-se Dele; é pôr-se em comunicação com Ele.

 Por meio da prece louvamos, pedimos e agradecemos. Toda vez que se pratica a prece num lar, prepara-se
a melhoria do ambiente doméstico.

 A pratica do Evangelho não é tão-só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de
defesa exterior. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se
em fortaleza.

 Sendo assim, a reunião ou culto do Evangelho no lar é uma reunião da família em dia e hora certos, para
estudo do Evangelho e oração em conjunto.

 O santuário doméstico que encontra criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados converte-se
em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais.

 O estudo do Evangelho no lar sob a orientação da verdade espírita conduz-nos ao entendimento da Lei de
Deus.





O culto do Evangelho no Lar não é uma inovação. É 
uma necessidade em toda parte onde o Cristianismo 
lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. 

Emmanuel: Luz no lar, cap.1.

Organizemos o nosso agrupamento doméstico do 
Evangelho. O Lar é o coração do organismo social. 
Em casa, começa nossa missão no mundo. 
Entre as paredes do templo familiar, preparamo-nos 
para a vida com todos. 

Scheilla: Luz no lar, cap. 9.



Evangelho no Lar e Evangelização da Familia

• Religiosidade com fé raciocinada.
• Ética (espiritismo é uma filosofia de bases científicas e 

consequências ético-morais). 
• Na  intimidade do lar a criança tem a liberdade de conviver, 

questionar  e  colocar suas percepções e aprendizados. 
• Os pais “contagiam” a criança através da emotividade, sensibilidade 

e respeito, demonstrando como o espiritismo sustenta o 
entendimento e norteia o aprendizado da familia. 





 As vezes somos a única pessoa dentro do nosso lar que 
entende a necessidade do Evangelho no lar... o que fazer?

o Nós nunca estamos sós pois somos assistidos por 
nossa família espiritual

E se formos os únicos.....



 O Evangelho Segundo o Espiritismo
 Evangelho em Casa
 Pão Nosso
 Fonte Viva
 Jesus no Lar
 Sinal Verde
 Pai Nosso
 E outros relacionados ao tema.

Quais os livros basicos que recomenda-se usar?



Pode-se colocar água para ser magnetizada?

“A água, em face da sua constituição molecular, é 
elemento que absorve e conduz a bioenergia que 
lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, 
produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido 
de que se faz portadora.”

Bezerra de Menezes

Sim!



É conveniente a manifestação de Espíritos?

 O Evangelho no Lar não tem essa finalidade. 
 Ele se destina ao esclarecimento evangélico, para aprendizado cristão,
 Destina-se para que os participantes – encarnados e desencarnados –

melhor se conduzam na jornada terrena.



Recomendações na hora do Evangelho no Lar

 Recomenda-se que o encontro seja semanal, com um tempo de duração que seja 
entre  15 e 30 minutos. 

 Desligar telefones e outros aparelhos eletrônicos.
 Recomenda-se que o encontro tenha como base o O Evangelho Segundo o 

Espiritismo.
 Assuntos polêmicos ou tópicos não relacionados com o tema devem ser evitados 

afim de manter-se as boas vibrações da reunião.
 Abster-se de manifestações de Espíritos, pois o ambiente do lar não está preparado 

para tal prática.
 Após o Culto no Lar manter um ambiente harmônico pois a espiritualidade 

continuará atuando na limpeza do ambiente.





 É uma reunião com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos 
evangélicos à luz da Doutrina Espírita, e sob a assistência de benfeitores espirituais.

 Deve respeitar a seriedade e continuidade, a despeito da simplicidade que se encerra. 
 Acolhe e pode ter a participacão de todas as pessoas integrantes do lar, inclusive as 

crianças e eventuais visitas.
 Enfim: 

“O culto do Evangelho no Lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina 
a familia. A familia aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada 
eleva a nação” 

Emmanuel (Nosso Livro) Chico Xavier

Portanto, em resumo... O Evangelho no Lar:



The End 


	O Evangelho no Lar�
	O que é  O Evangelho no Lar?
	Qual a importância do Evangelho no Lar?
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Evangelho no Lar e Evangelização da Familia
	Slide Number 7
	E se formos os únicos.....
	Quais os livros basicos que recomenda-se usar?
	Pode-se colocar água para ser magnetizada?
	É conveniente a manifestação de Espíritos?
	 Recomendações na hora do Evangelho no Lar�
	Slide Number 13
	Portanto, em resumo... O Evangelho no Lar:
	�

