Evangelho no Lar

Praticar o Evangelho no Lar significa atrair recursos espirituais elevados que
nos fortalecem no aprendizado diário. É a maneira mais fácil de manter um
contato permanente com Jesus, que enche nossa casa de harmonia graças à
presença de seus trabalhadores incansáveis. A realização do Evangelho no Lar
pode ser comparada a uma grande faxina espiritual. Da mesma forma que
erguemos tapete, tiramos o sofá e passamos a vassoura para limpar a
arquitetura material, o estudo dos ensinamentos cristãos lava as mazelas e
esfrega os pensamentos impuros de nosso ambiente espiritual. A prática
constante impregna nosso núcleo familiar de energias curadoras e fortificantes,
tornando a casa um verdadeiro centro de luz.
Quem pode fazer?
Todos. Aconselhamos que você convide seus familiares para compartilhar o
estudo. Atenção, convidar não significa obrigar. Evangelho é amor. Amor é
respeito. Portanto, não há problema se algum dos integrantes de sua família
não aceitar o convite. Caso ninguém queira compartilhar o momento
abençoado, faça sozinho. Nosso Mestre Jesus garantiu que "onde um ou mais
estiverem em meu nome, lá eu estarei".
Como fazer?
Simples. Primeiro escolha um dia e horário que seja mais adequado para você.
O motivo é para que os trabalhadores espirituais que irão auxiliar na
higienização possam ter agendada a visita em seu lar. Faça uma prece
espontânea para iniciar o estudo. Leia um trecho de "O Evangelho Segundo o
Espiritismo". Fica a seu critério ler os capítulos em seqüência, começando do
prefácio e avançando semanalmente ou abrir aleatoriamente. A leitura deve ser
breve, para que possamos entender aos poucos o ensinamento. Peça aos
familiares que comentem sobre o trecho lido. Caso esteja sozinho, faça você
mesmo a análise, em voz audível. Lembre-se: você está só apenas
fisicamente, há inúmeros espíritos ao seu redor. Dê continuidade vibrando pela
paz e pela expansão do Evangelho em todos os lares do planeta; pelos
governantes do país; por seu lar e seus familiares. Faça um pedido a Jesus,
para que Ele abençoe a todos de sua casa e que dê força para superar as
dificuldades. Finalize com uma prece espontânea, de gratidão pelo momento
abençoado de aprendizado.
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Escolher pelo menos um dia da semana e horário para reunião com a família
ou sozinho. A pontualidade e assiduidade são importantes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Providenciar uma jarra de água para fluidificação.
Prece de abertura da reunião.
Ler um trecho de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” ou da “Bíblia”.
Fazer um breve comentário sobre a leitura.
Vibrar pela paz no mundo, pelos familiares e amigos.
Prece de encerramento, rogando a Jesus a proteção do lar, dos parentes e
amigos.
7. Servir a água fluidificada aos presentes.

A prática do Evangelho no Lar tem duração aproximada de 15 minutos.
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