
Cuidados:

1. Escolher junto aos familiares um dia e horário em que todos
 normalmente estão em casa para o culto do Evangelho no Lar.  
Convidar, não impor a presença.

2. Não transformar a reunião em trabalho mediúnico. Mediunidade 
e a assistência espiritual devem ser atendidas em Sociedade Espírita.
 
3. Pode-se colocar ou não uma jarra ou copo com água para 
fluidificação. A água deve ser potável e será magnetizada com  
|bons fluidos durante a reunião.

4. Evitar comentários negativos relativos as religiões ou pessoas,
 e não manter conversação menos edificante.

5. A prática semanal do Evangelho não deve ser interrompida, assim 
como não suspendemos nossas refeições básicas. Em caso de visitas, 
telefonemas ou surpresas, sempre priorizar o Evangelho no Lar.

6. A duração da reunião deve ser de cerca de 15 minutos. Caso a 
pessoa esteja sozinha, o tempo poderá ser reduzido

7. Quanto as crianças, permitir e incentivá-los a participar da reunião 
para que  possam desenvolver sua religiosidade, a fé em Deus e em si 
mesmo.“Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais...”  
(Jesus-Marcos, 10:14). Pode-se optar por livros infanto-juvenis sobre o 
Evangelho, ver bibliografia abaixo.

OBJETIVOS DO “EVANGELHO NO LAR

• Estudar o Evangelho de Jesus a luz da Doutrina Espírita, possibilitando 
melhor entendimento  dos ensinamentos do Mestre em “espírito e  
verdade”, facilitando assim, a vivência do seu exemplo em nossas  
vidas.

• Trazer paz e  compreensão ao lar; unindo mais as criaturas que 
convivem sob o mesmo teto, proporcionando-lhes uma vivência mais 
tranquila.

• Higienizar o lar.

• Ampliar o conhecimento literal e espiritual do Evangelho, para 
oferecê-lo com maior segurança a outras criaturas.

• 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.

• 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.

Roteiro Simplificado Para o Evangelho no Lar

“Dedica uma das sete noites da semana ao Culto do 
 Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em 
tua casa. Quando o Lar se converte em santuário, o crime se 
recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora 
em casa. Quando os corações se unem nos liames da Fé, 
o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama 
vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar.”
(mensagem extraída do livro “Messe de Amor”, de Divaldo Pereira Franco, por Joanna de Angelis)



ROTEIRO:

Escolher um dia e hora na semana e convidar todos os familiares. 
Se não puderem ou não quiserem participar, não tem problema, 
pode-se fazer sozinho. 

Lembrar que Jesus sempre estará presente através 
de seus mensageiros. A duração da reunião deve 
ser cerca de 15 minutos, e deve ser feita em voz 
audível.

1. Início da reunião: prece simples e espontânea. Pode-se fazer o
 Pai Nosso. 

2. Leitura de O Evangelho Segundo o Espiritismo:
começar no Capítulo 1 e ir até o Capítulo 28, na Oração Dominical 
(Pai Nosso). Ler um item ou um pequeno trecho sempre em sequência. 
Se houver crianças ou adolescentes, ver “Bibliografia”. 

3. Comentários sobre o texto lido: devem ser breves, com 
participação de todos os presentes. Evitar críticas, discussões e assuntos 
polêmicos. Usar o ensinamento para si próprio.

4. Vibrações: VIBRAR é emitir pensamentos de amor, tranquilidade e 
saúde. É AMAR EM PENSAMENTO!  Roteiro sugerido para vibrações: 
• pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a  humanidade
• pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os lares.
• pelo lar, envolvendo toda a família em vibrações de amor, harmonia, 
saúde e muita luz.  

5. Pedido pela família:  Mestre Jesus, abençõe esta família e dá-nos 
o entendimento e o espírito de compreensão e cooperação: aumente o 
amor e a paz em nossos corações. 

6. Pedido pessoal ( pode ser feito em silêncio ): Em pensamento 
e coração conversar com Jesus. Cada um de nós tem um pedido a fazer; 
seja por exemplo, pedir por mais força, coragem, sustentação e amparo 
para vencer as dificuldades ( fazer o pedido em pensamento ). 

7. Prece de encerramento: simples e espontânea.
 
          

OBSERVAÇÃO:
 

Para  receber informações sobre o “Evangelho no Lar” no JASS, mandar 
um email para jangelis.jass@gmail.com.


