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O Evangelho no Lar é um espaço para o crescimento espiritual. Nos ajuda 

a sermos tolerantes, respeitosos e compassivos para com os outros e 

nós mesmos, ao mesmo tempo que expande a nossa espiritualidade. É de 

importância vital para o equilíbrio espiritual de uma família e a harmonia 

do ambiente doméstico.



Toda vez que se reza em 

casa, o ambiente doméstico 

melhora. Cada oração 

sincera cria emissões 

eletromagnéticas de um 

determinado poder.

Portanto, a prática do Evangelho em família não é 

apenas um método de busca de iluminação interior 

mas também um processo avançado de defesa 

externa, devido à luminosidade espiritual que se 

espalha ao redor.



O indivíduo que ora se protege com uma poderosa armadura. 

O lar que cultiva a oração se torna uma fortaleza.

Entidades negativas experimentam grandes choques quando entram em 

contato com as vibrações brilhantes de um santuário doméstico e assim 

mantêm distância procurando outros lugares para ficar.



Uma oração na intimidade de um lar "é sempre um campo evangélico 

semeado que se estende às entidades do plano invisível. Eles o ajudam, assim 

permitindo sua germinação e posterior frutificação."



Aqueles que sofrem de apego a um espírito ou obsessão, devem serem 

orientados para o estudo regular do Evangelho no Lar com suas famílias. 

Sempre orar antes de iniciar e depois de terminar o estudo.



Este é um momento poderoso:

 Para reforçar o caráter moral do participantes

 Para reforçar as relações, tanto entre os indivíduos bem 

como com os bons espíritos que cuidam deles



Oferece a possibilidade da purificação espiritual do lar, gerando 

pensamentos e sentimentos superiores entre os membros da 

família e portanto, dando fácil acesso às influências de 

mensageiros de Deus por toda a semana.



Precisa ser realizado no mesmo 
dia, no mesmo horário, todas as 

semanas (dia escolhido por 
consenso dos membros da 

família), em cooperação com os 
bons Espíritos que pretendem 
estar presentes para auxiliar, 
assim como outros Espíritos 

desencarnados que vêm para 
aprender com a família. A água 
deve ser colocada ao lado da 
mesa para ser magnetizada 

pelos Espíritos bons durante a 
reunião.

Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou 
ali, no meio deles.”

Jesus (Mateus 18:20)



❖ Iniciar com uma oração expontânea e curta. Lembre

que o sentimento e a sinceridade são essenciais.

❖Pedir Iniciar com uma oração expontânea e curta. 

Lembre que o sentimento e a sinceridade são

essenciais.



❖ Discutir o trecho lido, explorando diferentes pontos de 

vista e tentando compreender os ensinamentos, aplicando-

o especificamente para suas próprias vidas.

❖ Ler um trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo e/ou 

uma página de outro trabalho evangélico. Os livros 

recomendados são: Vinha de Luz, Fonte de Vida, Caminho, 

Verdade e Vida, Pão Nosso, de Emmanuel, canalizados 

através do médium Francisco Cândido Xavier.



❖ Terminar a reunião com uma oração na qual agradecem os 

ensinamentos .

❖ Nossas orações devem incluir 

pensamentos para o nosso 

planeta, para outros países, para 

hospitais, para as áreas de 

necessidade especial daquela 

semana, para qualquer pessoa 

que necessite de assistência 

especial no momento, pela paz 

mundial, pela fraternidade entre 

todos os povos, etc.



❖ Ocasionalmente, a reunião 
poderá ser realizada em um 
momento diferente, quando 
necessário e devido a 
circunstâncias especiais, no 
entanto, isso deve acontecer o 
menos possível.

❖ Distribuir a água fluidificada
para os participantes.



Mesmo que você more só, você 

também é incentivada(o) a praticar 

o Evangelho no Lar e é 

aconselhável que você leia em voz 

alta para que os Espíritos que vêm 

aprender com você possam ouvir a 

sua leitura.

(Explicação: às vezes, por não serem 

Espíritos iluminados, eles não sabem que 

eles não precisam fisicamente "ouvir" 

você, ao invés de ler os seus 

pensamentos - eles não podem nem 

mesmo perceber que estão no estado de 

desencarnados.)



❖ Todos os tipos de mediunidade precisam ser 
educados, orientados e finalmente, desenvolvidos 
sob condições adequadas, através de métodos 
competentes, dirigidos por pessoas experientes e 
responsáveis.

❖ Em nenhum momento esta reunião deve se 
transformar em uma sessão mediúnica.

❖ É importante notar que se este estudo torna-se um 
grupo de mediunidade, em seguida, todos os 
motivos fundamentais seriam eliminados, 
igualmente para encarnados e desencarnados.



“Quando o Evangelho entra em uma 

casa, mais facilmente o coração abre a 

porta para o Divino Mestre.”
Emmanuel (Jesus no Lar – Psicografia , Francisco Cândido Xavier)





O estudo do Espiritismo fornece o 

conhecimento que nós precisamos 

para iluminar nossa razão e 

inteligência.
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