Feito com carinho por:
Turminha do Girassol – Evangelização Infantil

"Organizemos o nosso
agrupamento doméstico do
Evangelho. O Lar é o
coração do organismo
social. Em casa, começa
nossa missão no mundo."

Rua Cunhambebe, 736 – Ubatuba SP

O culto do Evangelho no lar não é uma
inovação. É uma necessidade em toda parte.
Quando o ensinamento do Mestre vibre
entre as quatro paredes de um templo
doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a
felicidade comum.
A observação impensada é ouvida sem
revolta.
A calúnia é isolada no algodão do silêncio.
A enfermidade é recebida com calma.
A maldade não encontra brechas para
insinuar-se.
Somente depois da experiência evangélica do
lar, o coração está realmente habilitado para
distribuir o pão divino da Boa-Nova.
Não olvidemos, assim, os impositivos da
aplicação com o Cristo, no santuário
familiar, onde nos cabe o exemplo de
paciência, compreensão, fraternidade,
serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado
legítimo do amor. (...)
Emmanuel

CEJA – Centro Espirita Joanna
de Ângelis

Scheilla (do livro Luz no Lar)

Evangelho
no Lar
“Onde quer que se encontre duas ou três
pessoas em meu nome, eu com eles
estarei.” - Jesus (Matheus 18:20)

O Evangelho

Como fazer?

Para encerrar:

O Evangelho é um livro onde podemos
aprender sobre Jesus, as histórias que ele contava
e as lições de paz e de amor que ele ensinou
durante sua vida.

Iniciamos o Evangelho no Lar com uma prece
do Pai nosso ou uma prece simples e espontânea
que seja feita de coração.

Terminamos o Evangelho no Lar com uma
pequena prece.

Evangelho no Lar
Para estudarmos o Evangelho podemos reunir a
família e fazer o “Evangelho no Lar”
Depois lemos um trecho escolhido ou aberto ao
acaso do livro “O Evangelho Segundo o
Espiritismo” e/ou algum outro que contenha os
ensinamentos do Mestre Jesus.
*Com crianças podemos também incluir um
livro espírita infantil para eles participarem
ativamente.
Após a leitura, conversamos e cada pessoa diz o
que entendeu, ou qual a mensagem do texto.

Quando fazer?

Vibrações

Devemos marcar um horário na semana,
preferencialmente quando todos puderem estar
em casa, e convidar a família a estudar e trocar
idéias junta.

O próximo passo é fazer as “vibrações”.

Sempre no mesmo dia da semana e no
mesmo horário.

Tem a duração aproximada de 15–30 minutos.

Vibração é um momento quando mandamos
bons pensamentos para outras pessoas,
familiares, amigos, doentes e qualquer pessoa
que estiver precisando.

Servir água magnetizada a todos, mantendo o
clima de respeito e recolhimento, evitando
cobranças ou atitudes ruidosas.
Lembre-se: O objetivo é reunir a família
em torno dos ensinamentos de Cristo sob à
Luz do Espiritismo.

Exemplo de Prece:
Feita pelos alunos da Evangelização em 19/11/19:

Deus / Papai do Céu
Muito obrigado pela minha família, meus
amigos, animais de estimação, pelos meus
professores e todos os meus brinquedos.
Peço proteção aos moradores de rua,
animais maltratados, aos doentes e todos
meus familiares.
E que esta semana seja iluminada e
possamos sentir a Tua presença.
Que assim seja!

