
FINALIDADE DO EVANGELHO NO LAR

1. Estudar o Evangelho à luz da Doutrina Espírita;

2. Criar em todos os lares o hábito de reuniões evangélicas, 

estimulando o sentimento de fraternidade entre as criaturas;

3. Proporcionar, por meio de ambiente de elevação moral e por 

meio de sentimento de união, uma vivência mais tranquila dentro 

de casa;

4. Higienizar o lar, por meio de nossos pensamentos e sentimentos 

elevados, de forma a permitir uma influência mais fácil dos 

Mensageiros do Bem;

5. Ampliar o conhecimento do Evangelho, para oferecê-lo com mais 

segurança às outras criaturas;

6. 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;

7. 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.

RECOMENDAÇÕES

1. Embora a assistência espiritual seja indispensável para o 

andamento normal do EVANGELHO NO LAR, não se deve 

transformá-lo em reunião mediúnica. A mediunidade e a 

assistência espiritual aos espíritos necessitados devem ocorrer 

sempre no Centro Espírita; 

2. A duração da reunião deve ser de aproximadamente 30 minutos, 

sempre no mesmo dia da semana e horário; 

3. O EVANGELHO pode ser realizado em qualquer lugar da casa, a 

critério dos participantes; 

4. Os telefones devem ser desligados para não perturbar a reunião; 

5. Evitar comentários desabonadores a outras pessoas, religiões e 

não transformar o EVANGELHO em oportunidade para críticas 

familiares; este deverá ser um momento de união e harmonização 

da família; 

6. Fazer vibrações especiais para casos concretos que gerem 

preocupações aos presentes e à sociedade (exemplo: parentes 

adoentados, vítimas de catástrofes etc); 

7. Quanto às crianças, os pais devem permitir e incentivar os filhos 

a participar da reunião para que estes iniciem, com segurança, a 

nova experiência reencarnatória. Neste caso, recomendamos a 

adoção de livros infantis que despertem o interesse pelos 

ensinamentos de Jesus; 

8. Não suspender a reunião semanal em razão de compromissos 

adiáveis, acontecimentos fúteis ou visitas. Neste último caso, 

devemos convidar as visitas a participar da reunião. 

EVANGELHO NO LAR



ROTEIRO BÁSICO PARA A REALIZAÇÃO DO 
EVANGELHO NO LAR

Escolher um dia e uma hora por semana e 

convidar todos os integrantes da família. Se não 

puderem ou não quiserem participar, fazê-lo 

sozinho, lembrando que Jesus se fará presente, 

por meio de seus mensageiros e você estará 

sempre em boa companhia.

1. Início da Reunião: Comece com uma prece 

simples e espontânea;

2. Leitura de O EVANGELHO SEGUNDO O 

ESPIRITISMO, preferencialmente na 

sequência. Ao término do livro, pode-se 

recomeçar ou abrir ao acaso uma passagem. 

Quando houver crianças, veja as nossas 

recomendações;

3. Comentários sobre o texto lido: devem ser 

breves, com a participação de todos os 

presentes;

4. Vibrar:

a. pela fraternidade, paz e elevação moral de 

toda a humanidade;

b. pela iluminação dos espíritos sofredores e 

dos irmãos desencarnados, que ainda não 

encontraram suas moradas na espiritualidade;

c. pela saúde dos enfermos

d. por todas as religiões, para que sejam 

capazes de conduzir as pessoas a caminhos de 

elevação espiritual e ao encontro com Deus;

e. pelo reerguimento de nossos irmãos 

decaídos, pela reabilitação dos presidiários e pela 

libertação dos irmãos aprisionados nos vícios;

f. por todos os trabalhadores do bem;

g. pela harmonia dos lares desajustados, pelas 

crianças, pelos jovens e pelos idosos;

h. pelo perdão em relação aos nossos 

desafetos;

i. por nossos antepassados, com amor e 

gratidão;

j. pelo fortalecimento do nosso lar e de todos 

os seus integrantes.

5. Prece de Encerramento, agradecendo a 

proteção e o auxílio recebidos.


