JESUS EM CASA
O culto do Mestre, em casa,
É novo sol que irradia
A música da alegria
Em santa e bela canção.
É a glória de Deus que vaza
O Dom da Graça Divina,
Que regenera e ilumina
O templo do coração.
Ouvida a bênção da prece,
Na sala doce e tranqüila,
A lição do bem cintila
Como um poema a brilhar.
O verbo humano enaltece
A caridade e a esperança.
Tudo é bendita mudança
No plano familiar.
Anula-se a malquerença,
A frase é contente e boa.
Quem guarda ofensas, perdoa,
Quem sofre, agradece à cruz.

A maldade escuta e pensa
É o vício da rebeldia
Perde a máscara sombria...
Toda névoa faz-se luz!
Na casa fortalecida
Por semelhante alimento,
Tudo vibra entendimento
Sublime e renovador.
O dever governa a vida,
Vozes brandas falam calmas...
É Jesus chamando as almas
Ao Reino do Eterno Amor
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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.
É um ato de adoração a Deus!

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?


Os Espíritos Superiores nos esclarecem que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele; é aproximar-se dele; é pôr-se
em comunicação com ele.



As três coisas que podemos propor-nos por meio da prece são louvar, pedir e agradecer. Nunca poderemos enumerar todos os
benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui
emissão eletromagnética de relativo poder.



O culto familiar do Evangelho não é tão-só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas
claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transformase 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. Podemos dizer, em outras palavras, que é uma reunião familiar de estudo e reflexão dos ensinamentos de
Jesus, interpretados à luz da Doutrina Espírita, na qual se utiliza a prece como instrumento de ligação com o Senhor da Vida.



Nós, espíritas, entendemos que o lar não é somente a moradia dos corpos, mas, acima de tudo, a residência das almas. 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. porque Jesus não
veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus; veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de
adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara, nessa lei, os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo,
base da sua doutrina.

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.

Culto no Lar e Evangelização
 O Evangelho no Lar é levar a religiosidade à família dentro do processo ético pois o espiritismo é uma filosofia de bases científicas mas
com consequências ético-morais. Os pais têm o compromisso moral em vivenciar esse momento com a criança. As crianças irão assimilar
emocionalmente, intelectualmente, o comportamento espírita, os valores éticos dos pais.
 Na intimidade do lar os pais explicam o porque escolheram ser espíritas, quais foram os motivos que o levaram a essa escolha, as
características do espiritismo e nesse momento a criança tem a liberdade de conviver, questionar e colocar suas percepções e
aprendizados. Esse momento é muito significativo e merece a devida importância por parte dos familiares pois caso a criança não se
identifique emocionalmente com o espiritismo e a família não apresente de maneira intelectualmente aceitável, a criança vai,
principalmente na adolescência, dizer que não quer ir mais ao Centro Espírita ou participar de qualquer atividade relacionada.
 Caso os pais se sintam inseguros por não dominarem determinados temas ou ainda não tenham o domínio do processo científico, o
principal é que eles “contagiem” a criança através da emotividade, sensibilidade e respeito, demonstrando como o espiritismo mudou a
sua alma, o seu comportamento, e juntos buscarão as provas científicas que lhes darão a sustentação cientifíca do espiritismo.
 Em conjunto no Centro Espírita, você tem um processo formal de divulgação, uma exposição argumentativa e intelectual para atender a
necessidade intelectual da criança/jovem pois a mesma tem uma vida acadêmica materialista e questiona através do raciocínio lógicocientífico-materialista. A Doutrina Espirita oferece a fé raciocinada.
 Os familiares necessitam demonstrar interesse, ter uma postura fidedgna, dar importância, tirar dúvidas, buscar ajuda e participar
ativamente das atividades no Centro Espírita, pois é o exemplo que sensibilizará e realmente convencerá a criança/jovem.

É comprovado que crianças evangelizadas são mais felizes nas suas escolhas,
demonstram gratidão e são mais empáticas

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

Nós nunca estamos sós pois somos assistidos por nossa família espiritual

Quais são os livros que recomendamos usar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O Evangelho Segundo o Espiritismo
Evangelho em Casa
Pão Nosso
Fonte Viva
Jesus no Lar
A Vida Fala II
Pai Nosso
Tua Casa
Outros relacionados ao tema

Pode-se colocar água para ser
magnetizada?
R.: Sim
Mas os fluidos recebidos durante a reunião, pelo próprio fato de estarem presente em um
ambiente harmonioso, já são suficientes para ajudar seus participantes a se manterem em
equilíbrio.
Porém, servirá de complemento a algum tratamento, como nos diz Bezerra de Menezes:
“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.”

É conveniente a manifestação de
Espíritos?

A reunião, sob assistência de benfeitores espirituais, não tem essa finalidade.
Ela se destina ao esclarecimento evangélico, para aprendizado cristão, a fim
de que seus participantes – tanto os encarnados, quanto para os Espíritos que
ali comparecem – melhor se conduzam na jornada terrena.

Na reunião do Evangelho e oração em família evocamos a presença de benfeitores espirituais, familiares e demais Espíritos
amigos para, em conjunto, participar desses momentos de paz. Trata-se, na verdade, de uma modalidade de reunião espírita,
que deve ser caracterizada pela seriedade e continuidade, a despeito da simplicidade que encerra. Os benfeitores espirituais
acorrem ao nosso lar, auxiliando-nos no que for possível, afastando entidades perturbadoras do reduto doméstico, amparando
os Espíritos mais necessitados, que se revelam sensíveis às vibrações e elucidações que o serviço religioso do Evangelho no
lar propicia.
1. Finalidade: trata-se de 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.

2. Participantes: Poderão participar do Culto [ou da Reunião] todas as pessoas integrantes do lar, inclusive as crianças e
visitas.

Recomendações na hora do Evangelho no Lar
•

O tempo de duração do Culto: minímo= 15 minutos, máximo= 01 hora

•

Desligar telefones e outros aparelhos eletrônicos

•

Recomenda-se a leitura de: O Evangelho Segundo o Espiritismo, Evangelho em Casa e outras páginas relacionadas à doutrina

•

Assuntos polêmicos ou tópicos não relacionados com o tema devem ser evitados afim de ser manter as boas vibrações da reunião

•

Abster-se de manifestações de Espíritos, pois o ambiente do lar não está preparado para tal prática

•

Pode-se colocar água para ser fluidificada [magnetizada] pelos Benfeitores Espirituais

•

É conveniente que a reunião seja semanal; no mesmo dia da semana e mesmo horário. Se necessário, fazer mais de uma vez por semana.
Se algum dos participantes estiverem em viagem ou outro local, ligar-se aos membros da família em oração

•

A presença de visitantes não deverá ser motivo para a não realização do Culto, convidando-se os visitantes a dele participarem caso queiram

•

Após o Culto no Lar manter um ambiente harmônico pois a espiritualidade continuará atuando na limpeza do ambiente

Mais livros para fazer o Evangelho no Lar

Referências bibliográficas

Muito Obrigada!

