Trata-se do estudo do Evangelho de Jesus em reunião familiar ou entre amigos. O
Culto do Evangelho no Lar, realizado no ambiente doméstico, é precioso
empreendimento que traz diversos benefícios às pessoas que o praticam, permitindo
ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus e a prática destes, nos ambientes
em que vivemos. Ampliando-se o conhecimento sobre o Evangelho, pode-se oferecêlo com mais segurança a outras criaturas, colaborando-se para a implantação do
Reino
de
Deus
na
Terra.
As pessoas, unidas por laços consangüíneos, compreenderão a necessidade da
vivência harmoniosa e, dentro de suas possibilidades, buscarão, pouco a pouco,
superar possíveis barreiras, desentendimentos e desajustes, que possam existir
entre
pais
e
filhos,
cônjuges
e
irmãos.
Através do estudo da reencarnação, compreenderão que, aqueles com quem dividem
o teto, são espíritos irmãos, cujas tarefas individuais, muitas vezes, dependerão da
convivência
sadia
no
ambiente
em
que
vieram
a
renascer.
Aqueles que, desde cedo, têm suas vidas orientadas pela conduta Cristã, evitam,
com mais facilidade, que os embriões dos defeitos que estão latentes em seus
espíritos apareçam, sanando, desta forma, o mal antes que ele cresça.
Se, porventura, tendências negativas aflorarem, apesar
infância, encontrarão seguros elementos morais para
ensinamentos de Jesus tornam-se fortes alicerces para a
estudo do Evangelho de Jesus aprende-se a compreender
humana.

da orientação desde a
superá-las, porque os
sua superação. Com o
e a conviver na família

Assim, conscientes de que são espíritos devedores perante as Leis Universais,
procuram conduzir-se dentro de atitudes exemplares, amando e perdoando,
suportando
e
compreendendo
os
sofrimentos
e
alegrias
da
vida.
Quando o Culto do Evangelho no Lar é praticado fielmente à data e ao horário
semanal estabelecidos, são atraídos para o convívio doméstico, Espíritos Superiores,
que
orientam
e
amparam,
estimulam
e
protegem
a
todos.
A presença de Espíritos iluminados no Lar afasta aqueles de índole inferior, que
desejam a desunião e a discórdia. O ambiente torna-se posto avançado da Luz, onde
almas dedicadas ao Bem estarão sempre presentes, encarnadas, ou desencarnadas.
As pessoas habituadas à oração, ao estudo e à vivência cristã, tornam-se mais
sensíveis e passíveis às inspirações dos Espíritos Mentores (Setor de Ajuda do
CVDEE Centro
Virtual
de
Divulgação
e
Estudo
do
Espiritismo).
O Estudo do Evangelho no Lar é uma reunião em família, num determinado dia e
hora da semana, para uma troca de idéias sobre os ensinamentos cristãos, em
proveito
do
nosso
próprio
esclarecimento
e
do
equilíbrio
no
lar.
Não é nenhuma invenção do Espiritismo, mas uma prática ensinada pelo próprio
Mestre Jesus, que se reunia com os apóstolos e seguidores na casa de Pedro, em
Cafarnaum, noutras aldeias e no próprio Tiberíades, em torno dos sagrados ensinos.
Conhecido também como Culto Cristão do Lar, o estudo do Evangelho é, ao mesmo
tempo, um encontro fraternal do qual participam os espíritos familiares e demais
interessados no progresso moral do grupo. Outros aproveitam para se esclarecer,
também
como
nós.
É uma prática cristã que a Doutrina Espírita recomenda como recurso poderoso

contra a obsessão, de grande alcance na limpeza e higiene espiritual do lar. É um
canal de comunicação com Jesus e sintonia com os bons espíritos, além de oferecer
esclarecimento aos espíritos ainda comprometidos com o mal e que eventualmente
são trazidos pelos espíritos superiores para ajudar e auxiliar na mudança do
comportamento
destes.
É uma das formas mais saudáveis de fraternidade, que começa na família através do
diálogo sincero e do exercício da caridade. Cada lição do Evangelho é um roteiro de
luz e de bênçãos para o grupo familiar e para toda a área em que esteja instalado o
lar que o pratique. (Departamento Doutrinário do Grupo Espírita Deus Cristo e
Caridade)
FINALIDADE E IMPORTÂNCIA









Estudar o Evangelho de Jesus possibilita compreender os ensinamentos cristãos,
cuja prática nos conduz ao aprimoramento moral;
Criar em todos os lares o hábito de se reunir em família, para despertar e
acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade;
Pelo momento de paz que o Evangelho proporciona ao Lar, pela união das
criaturas, propiciando a cada pessoa, vivência tranqüila e equilibrada;
Higienizar o Lar através de pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a
influência dos Mensageiros do Bem;
Facilitar no Lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais
e espirituais, mantendo operantes os princípios da vigilância e da oração;
Elevar o padrão vibratório dos componentes do Lar e contribuir com o Plano
Espiritual na obtenção de um mundo melhor;
Tornar o Evangelho conhecido, compreendido, sentido e exemplificado em todos
os ambientes.
Estabelecer um círculo de proteção energético em torno do lar com a dimensão
aproximada de 1000m, beneficiando não apenas o lar praticante mas também
todos os outros que estejam dentro desta área.

SIGNIFICADO
“QUANDO O ENSINAMENTO DO MESTRE VIBRA ENTRE QUATRO PAREDES DE UM
TEMPLO DOMÉSTICO, OS PEQUENINOS SACRIFÍCIOS TECEM A FELICIDADE
COMUM”.(Luz no Lar, 85ª Ed, Rio de Janeiro: FEEB, 1997. Cap. 1, p. 11 e 12).
COMO FAZER DO EVANGELHO NO LAR?
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Escolher dia da semana, um local sossegado, em um horário em que todos da
família possam estar presentes e queiram participar. Neste mesmo dia deve ser
firmado um compromisso com o responsável espiritual para que sempre esteja
presente à atividade, por isso são importantes a assiduidade e a
pontualidade. Ninguém deve ser forçado a participar. O evangelho pode ser feito
até por uma só pessoa, pois os espíritos responsáveis pelo Evangelho naquele
Lar estarão presentes e possivelmente algum espírito necessitado também. Os
espíritos do bem não têm tempo a perder. Caso esta atitude não seja respeitada
eles poderão não mais participar da atividade, dando lugar à presença de
espíritos brincalhões e obsessores. Desligar os aparelhos existentes no ambiente
e que possam incomodar, reservando este momento para a prática do
evangelho. Pode ser utilizada música relaxante e harmoniosa em volume baixo
que não interfira no estudo.
Se eventualmente chegar alguma visita, explicar o que está acontecendo,
convidando a pessoa para assistir ao Evangelho ou retornar mais tarde (se isto
for possível). Crianças, dependendo da idade, podem assistir e participar,

fazendo a prece, abrindo o Evangelho. É necessário, desde cedo, acostumar a
criança com a prática da oração e do estudo evangélico.
As reuniões devem ser realizadas todas as semanas e não esporadicamente. Não
devem, também, ser transferidas de um dia para o outro por impedimentos
circunstanciais. Somente uma forte razão deverá impedir que se realize no dia e
na hora determinados. Caso isto aconteça sintonizar mentalmente com a equipe
espiritual responsável pelo Evangelho e solicitar a transferência de data
antecipadamente.
A reunião não deve ser muito prolongada, podendo ter, por exemplo, 30 a 45
minutos de duração a depender do número de pessoas que participem. Se o
grupo for muito grande (10 a 15 pessoas) pode se estender até no máximo 1 h,
desde que todos participem do estudo, se o grupo for pequeno(1 a 3 pessoas)
pode durar no máximo 30 minutos.
A equipe espiritual designada para dar assistência ao lar é composta,
geralmente, por 2 espíritos.
No momento da reunião, parte, em direção ao lar, um feixe de luz que pode ser
observado pelos videntes à distância. Esta luz se espalha por todo o ambiente
com um raio de 500 metros(um círculo de 1000 m). Além da equipe física e dos
mentores espirituais responsáveis, os assistentes são os espíritos afins e
também, os nossos desafetos, os quais são “convidados” a estarem ou
permanecerem no ambiente, pois essas reuniões servirão, para eles, como
doutrina, ou seja, a reforma moral através dos conhecimentos evangélicos.
2. PRECE DE ABERTURA
Escolher um membro da família para fazer a prece, colocando os seus melhores
sentimentos. Pode ser um Pai Nosso sincero, pedindo a presença dos Benfeitores
Espirituais. Com a prece, silenciamos dentro de nós mesmos e buscamos Jesus
na mente, equilibrando a aura e sintonizando com o Plano Maior. A equipe
espiritual presente faz a retirada dos fluidos do ambiente.
Escolha um livro de mensagens e faça a leitura de uma mensagem preparatória,
que deve ser preferencialmente curta.
3. LEITURA DO EVANGELHO
Abra o Evangelho Segundo o Espiritismo. Isto pode ser feito de duas maneiras
– aleatoriamente ou através de leituras seqüenciadas embora o primeiro método
é o mais aconselhado por permitir que a equipe espiritual direcione o texto que
seja mais necessário ao grupo naquela noite. Faça a leitura do texto que foi
escolhido, calmamente para que todos possam entender e comentar. Faça a
leitura de um trecho completo, para facilitar o entendimento, porém não deve
ser longo em demasia, para não prejudicar a discussão do tema entre os
presentes.
4. COMENTÁRIOS SOBRE O TEXTO LIDO
Após a leitura, as pessoas presentes, uma de cada vez, deve fazer comentários
sobre o texto lido, segundo o seu grau de entendimento. Observar que cada um
pode ter um entendimento diferente do outro sem que necessariamente haja
erro de interpretação. É necessário lembrar que uma pessoa tem um nível de
evolução diferente da outra. Se persistir a dúvida, registrar e levar ao G. E. D.
C. C. ou ao Grupo Espírita que freqüenta, e esclarecer com o instrutor. Observar
que nestes instantes não devem ser feitos comentários sobre os defeitos alheios;
deixar que cada um perceba por si próprio, seus erros. Procurar aplicar os

ensinamentos do Evangelho em cada um e, com certeza, a transformação
interior irá repercutir em outras pessoas. Neste momento o amor e a bondade
deverão transparecer nos comentários, que deverão ser breves e sem fugir do
assunto. De forma alguma deve haver discussões, visando evitar a
desarmonização do grupo. As dúvidas podem ser dirimidas posteriormente.
5.VIBRAÇÕES
É um dos pontos culminantes da reunião, onde se passa à condição de doador.
Após os comentários, conduzir as vibrações em voz alta, pedindo a Deus amparo
para o próprio grupo familiar, agradecer pelos benefícios recebidos, pelos
presidiários, obsedados, doentes, órfãos, políticos, pessoas necessitadas na
família, etc. Quando envolvemos as nações, pessoas, as vibrações dos presentes
se somam às do coordenador da reunião e, com a força mental do conjunto,
chegará ao local necessário.
Durante as vibrações, o importante é irradiar o amor incondicional para todos, e
os benfeitores saberão canalizar as energias para onde for necessário. Vibrar é
doar. E todos nós temos algo de bom a doar em favor do nosso próximo. A
importância da vibração está no impulso mental que é dado, na vontade sincera
de querer ajudar, na dedicação e amor aos semelhantes, no poder da fé ardente
e confiante na ajuda do Alto.
6. PRECE DE ENCERRAMENTO
É o momento em que se agradece pelas bênçãos recebidas. Também agradeça
a Deus e aos amigos espirituais e envolvendo a todas as pessoas, de qualquer
lugar, encarnados ou desencarnados, que possam ser beneficiados pela prece
proferida, incluído a família daquele Lar. Peça também pela fluidificação do
ambiente com fluidos salutares. Encerre a atividade.
7.OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A conversação no lar, após o Evangelho, deve ser edificante, iluminada pelo
amor e péla prática da compreensão mútua, sem o que o objetivo da reunião
não será alcançado. Nessa vibração de calma, permanecer até o próximo
Evangelho, procurando vivenciar, na medida do possível e com o esforço sincero,
as lições que foram lidas, discutidas e meditadas durante a reunião. Se não
mantivermos o bem após o Evangelho, com certeza perderemos a energia que
captamos do Plano Maior. Imprescindível se faz a prática das lições recebidas, o
comportamento cristão, cultivando a fraternidade, respeitando os pontos de
vista dos parentes e vivenciando a paz para que o ambiente continue puro como
estava na hora do Evangelho no Lar.
SUGESTÕES DE VIBRAÇÃO DE AMOR


Pela fraternidade e pela paz em todo o planeta Terra.



Pelos viciados em quaisquer tipos de drogas.



Pela renovação interior dos presidiários.



Pelos doentes e desabrigados de toda a Terra.



Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias.


Pelo equilíbrio de todos os espíritos do planeta Terra, reencarnados e
desencarnados.


Pelo perdão e concórdia dos que não sintonizam conosco.



Pelas pessoas presentes no estudo do Evangelho.



Pelos dirigentes das nações mundiais

EVANGELHO NO LAR PARA CRIANÇAS – COMENTÁRIOS
O Evangelho no Lar envolvendo crianças deve proporcionar total liberdade para
conversação e perguntas. As vibrações devem ser adaptadas as necessidades de
cada lar. É importante dividir tarefas desde o início até o final, deixando para criança
a oportunidade de fazer, pelo menos, um item no roteiro.
O Evangelho no Lar, além da proteção e reforço para todos, é o aprendizado,
principalmente das crianças, pois a fase infantil é o período mais importante, para
assimilação dos ensinamentos. É através da Lei da Reencarnação que recebemos,
em nosso lar, os espíritos bons e amigos, outras vezes os credores e rebeldes, porém
todos chegam pequeninos e frágeis, na ternura e na graça de uma criança,
facilitando, assim, a reconciliação. Precisam ser instruídas e edificadas nas virtudes
morais que as habilitam a cumprir, fielmente, as nobres finalidades da existência.
Daí a importância do Evangelho no Lar para as crianças. É imprescindível na fase
infantil, pois ele facilita infiltrar, nos pequeninos, a idéia da disciplina, fraternidade e
amor, ferramentas poderosas que lhes servirão de base para qualquer
empreendimento na vida.
Quando houver crianças, é recomendável que se escolham livros apropriados como
"Jesus no Lar", "Alvorada Cristã", "O Evangelho da Meninada", "Cartilha do Bem",
"Histórias que Jesus Contou", "Os Meus Deveres" dentre outros.
USO DO COPO COM ÁGUA DURANTE O CULTO DO EVANGELHO
Às vezes é orientada a utilização de um copo com água durante o estudo do
Evangelho com o objetivo de permitir a fluidificação da água para consumo após o
término pelos presentes. Vejamos o que diz Luiz Gonzaga Pinheiro no livro
“Mediunidade - Temas indispensáveis aos espíritas, sobre a água.
“A água absorve o teor vibratório do ambiente em que se encontra, modificando-se
na sua estrutura íntima, apresentando-se quando cristalizada, segundo a
cristalografia, com cristais nublados, escuros, deformados ou diáfanos, translúcidos,
harmoniosos, conforme sejam os fluidos do ambiente.” (Pinheiro, L. G., Mediunidade
– temas indispensáveis aos espíritas. 2005 2ª Ed., p. 108).”
“A água tem a propriedade de se deixar alterar pelas peculiaridades do ambiente,
prestando-se como excelente fluido para promover bem ou mal-estar. sendo em si
mesma um fluido material, pode ser alterada em seus espaços intermoleculares por
fluidos espirituais, resultando em um fluido misto.” (Pinheiro, L. G., Mediunidade –
temas indispensáveis aos espíritas. 2005 2ª Ed., p. 109).”
Como não podemos garantir que em nossos lares a pureza necessária de
pensamentos emoções, sentimentos que acontecem no decorrer da nossa vida,
recomendamos a não utilização do copo com água.
MANIFESTAÇÕES MEDIÚNICAS
Devemos lembrar que o Culto do Evangelho no Lar é uma prática que tem seus
objetivos definidos (conforme descrevemos no inicio), não sendo o momento nem o
lugar apropriado para manifestações mediúnicas. Os espíritos presentes estarão ali
com a finalidade de ouvir e aprender o Evangelho.
Por outro lado para a realização de reuniões mediúnicas é necessário uma preparação
fluídica, que naturalmente não é feita pela Equipe Espiritual, pois eles sabem que o
objetivo da reunião não é este. Assim sendo a ocorrência de uma manifestação

aconteceria em ambiente completamente despreparado e que poderia acarretar
prejuízos graves para os médiuns e para os moradores da residência, por este
motivo recomendamos não deixar que o fato ocorra. Devemos despertar médiun e
dizer-lhe claramente que a reunião foge aos objetivos mediúnicos.
Recomendamos avisar aos participantes da reunião antecipadamente que não são
permitidas tais manifestações.
RECEBA ESTA VISITA EM SUA CASA!
O Equilíbrio no lar

a

base para o bem

social. Aprenda a usar essa valiosa ferramenta
para a harmonização familiar

