
EVANGELHO NO LAR 

 

OBJETIVO 

Richard Simonetti, em seu livro Temas de Hoje, Problemas de Sempre, no 
capítulo reservado ao Lar, expõe de maneira muito feliz o objetivo do Evangelho no 

Lar. Diz-nos Simonetti: 

"O culto do Evangelho é uma forma de reunir a família em torno de um objetivo 
comum. A comunhão familiar onde todos conversam, trocam ideias, falam de seus 

problemas, comentas suas atividades à luz dos ensinamentos de Jesus, representa o 
mais eficiente estímulo para o estreitamento das ligações afetivas, transformando o 

lar em porto de segurança e paz, com garantia de equilíbrio e alegria para todos". 

De maneira concisa, podemos, assim, propor como objetivo principal do Evangelho no 

Lar: a comunhão familiar à luz dos ensinamentos de Jesus. 

Deste objetivo geral decorrem efeitos (ou objetivos secundários) como os que citamos 
a seguir: 

1. Levar os ensinamentos de Jesus para a família;  
2. Orar em conjunto;  

3. Estudo + aprendizado em conjunto + informação sobre a Doutrina;  
4. Harmonização do ambiente familiar;  

5. Higienização ambiental;  
6. Conhecer e harmonizar-se com a Doutrina Espírita para prática de vida coerente 

com os ensinos de Jesus;  
7. Melhoria de sintonia vibratória;  

8. Esclarecimento e proteção;  
9. Fortalecimento espiritual;  



10. Abrir as portas do lar para receber os Espíritos Amigos 

11. Contato mais profundo com o mundo espiritual.  

BIBLIOGRAFIA DE APOIO AO EVANGELHO NO LAR 

Na realização do Evangelho no Lar, o grupo familiar deve apoiar-se em obras de 

conteúdo edificante, que serão comentadas à luz do conhecimento e da moral cristã. 

A escolha do livro fica a critério do grupo, que optará por aquele com que mais se 
afinize e que provoque nos participantes, maior interesse em ler e estudar. 

Para alcançar o objetivo da reunião, "O Evangelho Segundo o Espiritismo", de Allan 
Kardec, tem sido o grande eleito. Nele encontramos as leis morais, universais e 

eternas, isto é, independentes de cultura, de raça, de religião e de época. São os 
textos do Evangelho de Jesus, comentados à luz da Doutrina Espírita, que funcionam 

como bússola, norteando nosso viver de acordo com as leis do Criador. 

Além deste, os demais livros da Codificação podem ser utilizados, servindo 
principalmente à ampliação do conhecimento da Doutrina, como, por exemplo, o 

Livro dos Espíritos. 

Para leitura complementar, visando à reflexão recomendam-se os livros de 

mensagens e outros, como, por exemplo: Bíblia (Novo Testamento), Fonte Viva, de 
Emmanuel; Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel; Estude e Viva, de Emmanuel 

e André Luiz; Encontro Marcado, de Emmanuel; Luz no Lar, de diversos autores; 
Sinal Verde, de André Luiz; Calma, de Emmanuel; Roteiro, de Emmanuel; Mais 

Luz, de Batuíra; Coragem, de diversos autores; Minutos de Sabedoria, de C. 
Torres Pastorino; Minutos de Luz, de C. Torres Pastorino; etc.… 

ROTEIRO 

1. Iniciar a reunião com uma prece simples e espontânea.  
2. Proceder à leitura de um tema edificante, buscando sempre a essência dos 

ensinamentos de Jesus e aplicação na vida diária.  
3. Fazer comentários ao tema lido.  

4. Fazer vibração pelo lar onde realizada a reunião, pelos presentes, familiares, 
amigos e necessitados, no sentido de harmonia, paz, tranqüilidade e equilíbrio.  

5. Encerrar com uma prece.  

OBSERVAÇÕES, CUIDADOS E SUGESTÕES 

Observações: 

1. A escolha do local, na casa, deve atender exclusivamente à conveniência do 

grupo familiar, podendo variar à vontade.  
2. O dia da semana e o horário mais adequado a todos os participantes devem ser 

escolhidos livremente.  

3. O tempo de duração é flexível.  

Cuidados: 



1. Uma vez escolhidos, o dia da semana e o horário de realização do Evangelho no 

Lar devem ser respeitados. Assiduidade e pontualidade são importantes para o 
bom contato com o Plano Espiritual.  

2. Não transferir ou suspender a reunião em virtude de visita inesperada, 

hóspedes (podendo-se convidá-los a participar da reunião), compromissos de 
última hora, etc.…  

3. Não transformar a reunião em trabalho mediúnico.  
4. Tomar todo o cuidado para não criar polêmicas, acusações ou desvio para 

outros assuntos.  

Sugestões: 

1. Pode-se colocar água para ser fluidificada pelos Espíritos presentes, no 

transcorrer da reunião.  
2. Música suave pode contribuir para melhor ambientação, auxiliando as vibrações 

e preces.  
3. Quando houver crianças, é recomendável que se escolham livros apropriados 

com "Jesus no Lar", "Alvorada Cristã", "O Evangelho da Meninada"…  

4. Podem ser feitas leituras complementares alternativas (jornais, revistas, 
atualidades) que ofereçam conteúdo adequado à reflexão, conforme os 

objetivos do Evangelho no Lar.  

 


