
Evangelho No Lar 

"Organizemos nosso agrupamento doméstico do Evangelho. 
O Lar é o coração do organismo social. 

Em casa, começa nossa missão no mundo" 
Scheilla 

"Porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente." Jesus. 
(MATEUS, 18:20.) 

 O que é o Evangelho no Lar??  
 Por que fazer o Evangelho no Lar?  
 Como fazer o Evangelho no Lar?  
 Observações, Cuidados e Sugestões  
 Bibliografia de Apoio  
 Texto: "Culto Cristão no Lar" (Emmanuel - Chico Xavier)  

O QUE É O EVANGELHO NO LAR? 
 
O Estudo do Evangelho no Lar é uma reunião em família, num determinado dia e 
hora da semana, para uma troca de idéias sobre os ensinamentos cristãos, em 
proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. 
 
Não é nenhuma invenção do Espiritismo, mas uma prática ensinada pelo próprio 
Mestre Jesus, que se reunia com os apóstolos e seguidores na casa de Pedro, em 
Cafarnaum, noutras aldeias e no próprio Tiberíades, em torno dos sagrados escritos. 
 
Conhecido também como Culto Cristão do Lar, o estudo do Evangelho é, ao 
mesmo tempo, um encontro fraternal do qual participam os espíritos familiares e 
demais interessados no progresso moral do grupo. Outros aproveitam para se 
esclarecer, também como nós. 
 
É uma prática cristã que a Doutrina Espírita recomenda como recurso poderoso 
contra a obssessão, de grande alcance na limpeza e higiene espiritual do lar. É um 
canal de comunicação com Jesus e sintonia com os bons espíritos. 
 
É uma das formas mais saudáveis de fraternidade, que começa na família através 
do diálogo sincero e do exercício da caridade. Cada lição do Evangelho é um roteiro 
de luz e de bençãos para o grupo familiar e para toda a área em que esteja instalado 
o lar que o pratique.  

POR QUE FAZER O EVANGELHO NO LAR?  
 
O Estudo do Evangelho no Lar abre as portas da nossa casa aos benefícios 
espirituais, da mesma forma que desentendimentos, brigas e xingamentos 
favorecem o assalto das sombras (Richard Simonetti). Atrai os bons e afasta ou 
esclarece os maus espíritos. 
 
Conduz-nos a uma compreensão racional dos ensinamentos do Cristo, levando-nos 
ao esclarecimento e à aceitação de tê-los como roteiro seguro para nossas vidas. 
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Ajuda-nos a superar as dificuldades no lar e fora dele, acendendo-nos a luz da 
compreensão e da paciência.  
 
Modifica o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos, desanuviando 
as nossa mentes congestionadas das criações inferiores, agentes da enfermidade e 
dos desequilíbrios. Com Jesus no Lar, pelo estudo e vivência do Evangelho, tem-se 
a verdadeira paz.  
 
Com o Evangelho no Lar formamos as defesas magnéticas da nossa casa, 
impregnando o ambiente espiritual das energias positivas que desestimulam toda 
ação maléfica. É uma verdadeira segurança espiritual que passa a funcionar em 
benefício de todo o grupo. 
 
Além da ajuda que essa prática proporciona no programa espiritual de todo o grupo 
familiar, estende a caridade aos vizinhos e a quantos se sintam também estimulados 
a mudar com o nosso exemplo Quantos espíritos igualmente se beneficiam com 
essa fonte de luz!  

COMO FAZER DO EVANGELHO NO LAR?  
 
Escolha um dia e uma hora da semana em que seja possível a presença de todos os 
membros da família ou da maior parte deles. Observar rigorosamente esse dia e 
horário para facilitar a assistência espiritual e consolidar o hábito da reunião.  

Coloque uma jarra com água sobre a mesa, para fluidificação. Na falta dessa podem 
ser utilizados copos, qualquer um, em número correspondente aos integrantes do 
Evangelho. 
 
Inciar a reunião com uma prece simples e espontânea num local da casa menos 
exposto às perturbações exteriores, em seguida, fazer a leitura de um trecho de "O 
Evangelho Segundo o Espiritsmo", aberto ao acaso ou previamente programado 
para estudo em sequência. 
 
Fazer comentários breves sobre o trecho lido, trocando opiniões com o grupo quanto 
à aplicação dos ensinamentos na vida diária, evitando discussões, críticas e 
julgamento de membros do grupo ou de conhecidos em função da mensagem 
evangéilica. 
 
A reunião deve ser dirigida por um membro da família ou pela pessoa que tiver mais 
conhecimento doutrinário, que deverá estimular a participação de todos e conduzir 
as explicações ao nível do entendimento prático dos presentes. Pode-se fazer outras 
leituras afins. 

Proferir a prece de encerramento e rogar, como exemplo, pela paz, harmonia, saúde 
e felicidade dos membros da reunião e de todos com os quais convivem. Desejando, 
rogar também pelos doentes, desamparados e infelizes da Terra. Por último, pedir a 
bênção de Deus para os familiares desencarnados, sem temor. A lembrança da 
prece alegra e pacifica os que partiram.  

Servir, após a prece de encerramento, a água fluidificada. 



A duração deve ser de até 30 minutos, no máximo. 

OBSERVAÇÕES, CUIDADOS E SUGESTÕES  
 
OBSERVAÇÕES  
 
O Dia da semana e o horário mais adequados a todos os participantes devem ser 
escolhidos livremente.  
 
O tempo de duração é flexível.  
 
CUIDADOS  
 
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.  
 
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....  
 
Não transformar a reunião em trabalho mediúnico.  
 
Tomar todo o cuidado para não criar polêmicas, acusações ou desvio para outros 
assuntos.  
 
SUGESTÕES  
 
Pode-se colocar água para ser fluidificada pelos Espíritos presentes, no transcorrer 
da reunião. Música suave pode contribuir para melhor ambientação, auxiliando as 
vibrações e preces.  
 
Quando houver crianças, é recomendável que se escolham livros apropriados com 
"Jesus no Lar", "Alvorada Cristã", "O Evangelho da Meninada", "Cartilha do Bem", 
"Histórias que Jesus Contou", "Os Meus Deveres" dentre outros.  
 
Podem ser feitas leituras complementares alternativas (jornais, revistas, atualidades) 
que ofereçam conteúdo adequado à reflexão, conforme os objetivos do Evangelho 
no Lar.  
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Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel; 
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"Porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente." Jesus. 
(MATEUS, 18:20.) 

"Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O Lar é o coração do 
organismo social. Em casa, começa nossa missão no mundo Entre as paredes do 
templo familiar, preparamo-nos para a vida com todos. Seremos, lá fora, no grande 
campo da experiência pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade 
de nós mesmos. Fujamos à frustração espiritual e busquemos no relicário doméstico 
o sublime cultivo dos nossos ideaiscom Jesus. O Evangelho foi iniciado na 
Manjedoura e demorou-se na casa humilde e operosa de Nazaré, antes de espraiar-
se pelo mundo. Sustentemos em casa a chama de nossa esperança, estudando a 
Revelação Divina, praticando a fraternidade e crescendo em amor e sabedoria, 
porque, segundo a promessa do Evangelho Redentor, "onde estiverem dois ou três 
corações em Seu Nome", aí estará Jesus, amparando-nos para a ascensão à Luz 
Celestial, hoje, amanhã e sempre." Xavier, Francisco Cândido. Da obra: Luz no 
Lar. Ditado pelo Espírito Scheilla. 

Culto Cristão no Lar 

O culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte 
onde o Cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação.  

A Boa-Nova seguiu da Manjedoura para a praças públicas e avançou da casa 
humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes.  

A palavra do Senhor soou, primeiramente, sob o teto simples de Nazaré e, certo, se 
fará ouvir, de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos 
familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos 
competem no tempo.  
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. 
O erro alheio encontra compaixão. 
A maldade não encontra brechas para insinuar-se. 

E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e dos 
outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante, a bondade é uma fonte 
inexaurível de paz e entendimento, a gentileza é inspiração de todas as horas, o 
sorriso é a sombra de cada um e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao 
amor que o Amigo Celeste nos legou. 

Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente 
habitado para distribuir o pão divino da Boa-Nova, junto da multidão, embora 
devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da 



romagem humana, em todas as circunstâncias. 
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, porque, estudando a Palavra do 
Céu em quatro Evangelhos, que constituem o Testamento da Luz, somos, cada um 
de nós, o quinto Evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo 
com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de 
Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos 
muitas palavras na advertência ou na pregação. 

Fonte: XAVIER, Francisco Cândido. Luz no Lar. Por diversos Espíritos. 8. ed. 
Rio de Janeiro: FEB, 1997. Cap. 1, p. 11-12. 
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