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O que mais amo em minha casa
é quem vive nela comigo.
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‘‘Porque onde estiverem dois
ou três reunidos em meu
nome, aí estarei eu no meio deles’’
Jesus - MT- 18:20

Roteiro para
o Evangelho no Lar
Finalidade
1.Estudar o Evangelho de Jesus possibilita
compreender os ensinamentos cristãos, cuja prática
nos conduz ao aprimoramento moral.
2. Construir em todos os lares o hábito de se reunir
em família, para despertar a acentuar nos familiares o
sentimento de fraternidade.
3. Facilitar no Lar e fora dele o amparo necessário
diante das dificuldades materiais e espirituais,
mantendo operantes os princípios de vigilância e da
oração.
4. Elevar o padrão vibratório dos componentes do Lar
e contribuir com o plano espiritual na obtenção de um
mundo melhor.
5. Tornar o Evangelho conhecido, compreendido,
sentido e exemplificado em todos os ambientes.

Importância
A excelência da prática do Culto
do Evangelho no Lar é sentida desde os
primeiros momentos em que é inaugurada.
A reflexão da família em torno dos ensinos do Mestre, as
ponderações e comentários, sob o ponto de vista de cada um
são elementos altamente terapêuticos favorecendo a
psicosfera do lar.
A oração em conjunto amplia os horizontes mentais e
eleva as almas na direção do Bem, o clima criado nos
instantes do Culto do Evangelho favorece o entendimento e
a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro e
em posição mental receptiva ao amparo dos Benfeitores
invisíveis.
Nestes instantes de serena beleza, em que o círculo
doméstico se volta para Jesus, os Mensageiros do Bem se
acercam do lar e os familiares já desencarnados, e que se
preocupam em velar pelos que ficaram na crosta terrestre,
se aproximam e esparzem sobre todos os eflúvios de paz, de
harmonia, e as energias que fluem do Mais Alto retemperam
as forças dando o bom ânimo imprescindível ao
prosseguimento das lutas cotidianas.
O Culto do Evangelho contribui para ajudar-nos a
vivenciar os ensinamento com que o Espiritismo nos felicita
a alma. Muitos atritos, muitas rixas familiares poderão ser
evitadas com esta prática tão benéfica.

As crianças podem
participar do
Evangelho no Lar?

As histórias
que Jesus
contou...

As crianças desde o berço podem e devem estar presentes no
momento do Evangelho no Lar. Sua participação vai variar conforme a
idade: desde bem pequenas podem ser incentivadas a participar,
fazendo a prece, os comentários e as vibrações, e quando souberem
ler, poderão realizar a leitura.
Quando houver crianças participando, a leitura e os comentários
devem ser realizados com linguagem que permita o entendimento por
parte delas. Podem ser utilizados livros com histórias de conteúdo
moral, evangélico ou espírita.

É interessante que os pais conheçam previamente
os livros e as histórias que serão lidas naquele dia,
facilitando, assim, os comentários após a leitura.
Pode-se também utilizar de fatos que estejam
acontecendo no momento na sociedade e
estudá-los à luz do Espiritismo e do Evangelho.
É de grande importância que os adultos incentivem
participação das crianças e expliquem a elas o que acontece
naquele momento de estudo e reunião em família.

Como fazer?
Escolha na semana, um dia e horário em que a família possa
se reunir durante mais ou menos trinta minutos.
Inicie o Evangelho no Lar sempre com uma prece que pode
ser o Pai Nosso ou uma prece simples e espontânea, depois
leia um trecho escolhido ou aberto ao acaso do livro “O
Evangelho segundo o Espiritismo” ou de outro livro que
contenha os ensinamentos de Jesus. A reunião pode ser
realizada por apenas uma pessoa - o roteiro a ser seguido é
mesmo.
Pode ocorrer a presença de visitas ocasionais e, nesse caso
podem ser convidados a participar; caso não sejam espíritas,
devem ser esclarecidos sobre a finalidade da reunião.
Antes de iniciar pode-se cantar ou ouvir algumas músicas
para harmonizar os pensamentos .
A esta reunião em família damos
o nome de ‘‘Culto do Evangelho no Lar.’’

Amigos
Família
Doentes

O próximo passo é fazer as vibrações.
Vibração é um momento em que mandamos bons
pensamentos e energias positivas para outras pessoas
pedindo a Jesus por elas.
Podemos vibrar pelos familiares, pelos amigos, pelos
doentes, e por todas as pessoas que achamos que
necessitam de auxílio.
Neste momento podemos pedir pela fluidificação da água
que foi colocada numa jarra e será servida após o culto.
Fluidificar a água é pedir aos
bons Espíritos que coloquem na
água as energias que a família está
precisando naquele momento.

Em seguida terminamos o Culto do Evangelho no lar com
uma pequena prece e servimos a água fluidificada em clima
de muita paz.

O Culto Cristão
no Lar
Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite
prateada de luar, quando o Senhor, instalado
provisoriamente em casa de Pedro, tomou os Sagrados
Escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à
conversação que se fizera improdutiva e menos
edificante, falou com bondade:
- Simão, que faz o pescador quando se dirige para o
mercado com os frutos de cada dia?
O apóstolo pensou alguns momentos e
respondeu hesitante:
- Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes
melhores, ninguém compra os resíduos da pesca.
Jesus sorriu e perguntou de novo:
- E o oleiro? Que faz para atender à tarefa a
que se propõe?
- Certamente, Senhor - redargüiu o pescador, intrigado
-, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja.

O Amigo Celeste, de olhar compassivo e
fulgurante insistiu:
- E como procede o carpinteiro para alcançar o
trabalho que pretende?
O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar:
- Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o
martelo e o formão. De outro modo não aperfeiçoará a
peça bruta.
Calou-se Jesus por alguns instantes, e aduziu:
- Assim também é o lar diante do mundo. O berço
doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da
alma. A casa do homem é a legitima exportadora de
caracteres para a vida comum. Se o negociante
seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue
fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus
propósitos, como esperar uma comunidade segura e
tranqüila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo
começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não
aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes,
como aguardar a harmonia entre as nações? Se não nos
habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à
nossa luta de cada dia, como respeitar o Eterno Pai que
nos parece distante?

Jesus relanceou o olhar pela sala modesta fez
pequeno intervalo e continuou:
- Pedro, acendamos, aqui, em torno de quantos
nos procuram a assistência fraterna, uma claridade
nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela,
recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por
que não instalar ao redor dela, a sementeira da
felicidade e da paz na conversação e no
pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o
celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do
Céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a
constituem, a fartura começa no grão. Em razão
disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a
multidão, mas sim, no singelo domicilio dos
pastores e dos animais.
Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e
lúcidos e, como não encontrasse palavras
adequadas para explicar-se, murmurou, tímido:
- Mestre, seja feito como desejas.
Então Jesus, convidando os familiares do
apostolo à palestra edificante e à meditação
elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e
abriu na terra, o primeiro culto cristão no lar.

Dedica uma das sete noites
da semana ao culto Evangélico no
Lar, a fim de que Jesus possa
pernoitar em tua casa.
Joanna de Ângelis

Sugestão de livros para o culto com crianças.
Ÿ O Evangelhinho segundo o Espiritismo - Laura Bergallo
Ÿ Párabolas que Jesus contou e valeu para sempre Terezinha Oliveira
Ÿ Grãos de Mostarda Grupo de Estudos Espíritas ‘‘Os Mensageiros’’
Ÿ Leila Fernandes - Volumes 1- 2- 3 - 4
Ÿ E, para o resto da vida... - Wallace Leal Rodrigues
Ÿ Alvorada Cristã - Néio Lúcio / Francisco C. Xavier
Ÿ Jesus no Lar - Neio Lúcio / Francisco C. Xavier
Ÿ Pai Nosso - Meimei / Francisco C. Xavier
Ÿ O jardim das Virtudes -Benedita Fernandes e Luís Antônio Ferraz
Ÿ Toco de lápis pena de ganso - Rita Folker
Ÿ Uma oficina chamada Terra - Anabela Sabino
Ÿ Não tenha medo dos espíritos - Raul Teixeira
Ÿ Menino Chico - Adeilson Salles
Ÿ Paulo e Estevão para jovens - Adeilson Salles
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