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Evangelho no Lar 
Semeando Luz e Amor no Ambiente Familiar

“Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas 
em meu nome, eu com elas estarei.” -  Jesus (MT 18:20)

I - Fundamentação  

“[...] Pelo menos uma vez por semana, reúne a tua família e felicita-a com o Espiritismo, 
criando, assim, e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do Mestre seja eficien-
te rota de amor à sabedoria em tua casa...” 2 -Joanna de Ângelis

O Evangelho no Lar 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 ale-
gria para todos.

O primeiro culto cristão no lar foi realizado por Jesus, na casa de Simão Pedro, conforme nos 
relata o espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, capítulo I. Naquela ocasião, o Mestre levou 
todos os presentes a refletirem acerca da convivência no lar, expondo que, se não conseguis-
sem viver em harmonia no próprio lar, com seus entes mais próximos, como poderiam inten-
tar viver em paz fora dele. 

Jesus deixava, assim, um roteiro seguro para nossas vidas e para o fortalecimento dos laços 
familiares.

“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 con-
versação e no pensamento? [...] Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à 
palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu, 
na Terra, o primeiro culto cristão no lar.”3 - Neio Lúcio

Allan Kardec faz referência, igualmente, a essa prática, na Revista Espírita de 1864: 

“Uma vez por semana, no domingo, por exemplo, pode-se a isto consagrar um tempo 
mais longo, e dizer todas [as preces], quer em particular, quer em comum, se houver 
lugar, a isso acrescentando a leitura de algumas passagens da Imitação do Evangelho e 
de algumas boas instruções ditadas pelos Espíritos.” 4

Os benefícios do Evangelho no Lar são apresentados por vários Benfeitores Espirituais, den-
tre os quais, Joanna de Ângelis sintetiza:

“Dedica uma das sete noites da semana ao Culto Evangélico no Lar, a fim de que Jesus 
possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, dis-
tende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita.” 5
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II - A importância do lar para a educação 
moral 

“Acende o sol do Evangelho em casa, 
reúne-te com os teus para orar [...]” 6 

- Joanna de Ângelis 

O lar na Terra é grande núcleo de trabalho e apren-
dizado onde se encontram as almas que convive-
rão na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse am-
biente, são oferecidas as oportunidades de novo 
aprendizado moral, possibilitando a superação de 
problemas, o engrandecimento de afeições, a re-
conciliação com adversários e a instalação de um 
clima de fraternidade nos corações. 

Assim, a função educadora e regeneradora da fa-
mília é extremamente delicada e importante, por 
proporcionar a educação do ser humano em seu 
sentido mais amplo, abrangendo o fortalecimento 
moral. 

Coerente com essa visão, afirma Emmanuel:

“A melhor escola ainda é o lar, onde a criatu-
ra deve receber as bases do sentimento e do 
caráter. Os estabelecimentos de ensino, pro-
priamente do mundo, podem instruir, mas só 
o instituto da família pode educar. É por essa 
razão que a universidade poderá fazer o ci-
dadão, mas somente o lar pode edificar o ho-
mem.” 7
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“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.   […] Quando o 
ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de 
um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a 
felicidade comum.” 8 - Emmanuel 

III - A Prática do Evangelho no Lar

a) O que é 

- O Evangelho no Lar é um momento realizado em ambiente 
familiar, em dia e hora previamente estabelecidos, para for-
talecer a ligação com Deus e com a Espiritualidade Superior 
por meio da prece, da leitura edificante e de reflexões sobre 
os ensinamentos cristãos, em proveito de nosso próprio es-
clarecimento e do equilíbrio no lar.

b) Para que fazer

- Para compreender melhor o Evangelho de Jesus, buscan-
do vivenciá-lo no dia a dia;

- Para harmonizar a ambiência do lar por meio da elevação de 
pensamentos e sentimentos;

- Para favorecer a assistência dos Benfeitores Espirituais.

c) Finalidade

- Estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, tornando-o 
melhor compreendido, sentido e exemplificado;

- Criar nos lares o hábito salutar de reuniões de estudo e reflexão 
acerca do Evangelho de Jesus, proporcionando a vivência dos princí-

pios cristãos; 

- Fortalecer a união entre os familiares por meio do momento de paz e 
de compreensão que o Evangelho no Lar oferece, de modo a proporcionar 

uma convivência harmônica;

- Higienizar o ambiente espiritual do lar pelos pensamentos e sentimentos eleva-
dos, facilitando a assistência dos Benfeitores Espirituais;

- Elevar o nível de vibração dos familiares, a fim de que estes possam contribuir com mais 
eficiência na construção de um mundo melhor. 

d) Benefícios de sua prática regular

- Modifica e eleva a vibração dos pensamentos e sentimentos, colaborando com a ambiência 
do lar e arredores;

- Fortalece as defesas magnéticas do lar, impregnando o ambiente espiritual de energias 
positivas que atuam como segurança e proteção espiritual em benefício de todo o grupo 
familiar;
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- Fortalece a família para os desafios cotidianos, promovendo equilíbrio e paz interior;

- Auxilia no autoconhecimento, proporcionando a transformação moral e a formação de pes-
soas de bem;

- Auxilia nos momentos de reflexões e dúvidas, mostrando roteiros seguros à luz do Evange-
lho de Jesus;

- Estimula a vivência da Lei do Amor e dos ensinamentos morais de Jesus;

- Fortalece os vínculos de afeto, o diálogo e a união familiar;

- Proporciona um momento de comunhão de ideias e sentimentos entre os familiares;

- Fortalece a prática de valores e atitudes como a valorização da vida, o respeito à natureza e 
a convivência fraterna; 

- Promove o conhecimento do Espiritismo e fortalece a confiança em Deus, em Jesus e no 
auxílio dos Benfeitores Espirituais, a partir de uma compreensão ampliada da Vida, da imor-
talidade da alma e dos demais ensinamentos espíritas;

- Contribui com a regeneração do mundo, a partir da regeneração dos corações. 

e) Quem pode participar 

- Todas as pessoas integrantes do lar, incluindo as crianças, jovens, adultos, idosos e even-
tuais visitantes. 

f) Como fazer - Sugestão de Roteiro

O momento do Evangelho no Lar caracteriza-se pela simplicidade, espontaneidade, fraterni-
dade e sintonia de propósitos, respeitando-se as singularidades e possibilidades dos núcleos 
familiares. 

Apresentamos, a seguir, uma sugestão de roteiro e organização (meios), que podem ser adap-
tados às diferentes realidades, mantendo-se a sintonia com os objetivos espirituais do mo-
mento (finalidades):

- Prece inicial (simples e espontânea);

- Leitura e comentários de O Evangelho segundo o Espiritismo ou de outro livro de mensagens 
edificantes de acordo com a preferência religiosa da família, em consonância com os princí-
pios da Lei de Amor, contando, preferencialmente, com a participação de todos os presentes. 
Algumas sugestões podem auxiliar na condução harmoniosa do momento: o estudo poderá 
ser enriquecido com histórias ou narrativas de fatos vinculadas ao assunto; os comentários 
podem ser breves e simples, evitando-se críticas a outras pessoas e procurando refletir sobre 
as orientações lidas, aplicando-as para si próprio;

- Momento de vibrações, dedicado à emissão de bons sentimentos, pensamentos e palavras 
de paz, amor e harmonia, pedindo por todos aqueles que necessitam do amparo Divino;

- Prece de encerramento (simples e espontânea).
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g) Recomendações

Visando à condução harmônica do Evangelho no lar e ao alcance dos objetivos, recomenda-
-se, a título de sugestão, os seguintes apontamentos: 

- Escolher um ambiente na casa que melhor acomode a família e os demais participantes;

- Realizar o Evangelho no Lar semanalmente, em dia e hora previamente estabelecidos;

- Colocar água em copo ou jarra para ser fluidificada pelos Benfeitores espirituais; 

- Abster-se de manifestações mediúnicas durante o Evangelho no Lar;

- Manter conversação edificante antes, durante e depois da reunião, de modo a favorecer a 
adequada harmonização do ambiente. 

h) Evangelho no Lar com crianças

Disse o Cristo: “Deixai vir a mim os pequeninos.” -  Jesus (MT 19:14)

“Criança que se evangeliza, ─ adulto que se levanta no rumo da felicidade 
porvindoura.” 9 - Bezerra de Menezes

A participação das crianças no momento do Evangelho no Lar pode ocorrer desde o início da 
jornada reencarnatória, ainda bebê, variando conforme o seu desenvolvimento. 

Considerando as orientações apresentadas no campo “Como fazer” deste documento, soma-
mos algumas sugestões para a realização do Evangelho no Lar com crianças:

- Escolher uma hora e um dia da semana em que a criança não esteja cansada ou com fome, 
para não comprometer a sua participação; 

- Começar fazendo o Evangelho no Lar com poucos minutos e aumentar o tempo gradativa-
mente, conforme o seu desenvolvimento;

- Oferecer à criança, atribuições como: organizar o(s) livro(s), colocar água e copos sobre a 
mesa, escolher a música, fazer a leitura, fazer a prece inicial ou final;  

- Utilizar livros espíritas, histórias de conteúdo evangélico ou com mensagem edifi-
cante; vídeos pequenos com ensinamentos morais; ou outros recursos que 

se mostrem adequados ao interesse da criança e às finalidades do 
Evangelho. Para tanto, é importante que os pais conheçam previa-

mente as histórias, visando facilitar os comentários após a leitura 
e a sua contextualização à vida da criança; 

- Usar linguagem, material e metodologia adequados à 
compreensão infantil. Nesse sentido, pode-se utilizar, den-
tro das possibilidades e interesses, atividades dinâmicas e 
divertidas – como pintura, recortes, contação de história 
com bonecos, leitura de livros, jogos etc. – zelando pelo 
tempo, harmonia e objetivos do momento;

- Criar um calendário ilustrativo marcando o dia e a hora 
do Evangelho no Lar, colocando-o em lugar acessível para 

que elas possam ver.
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i) Evangelho no Lar com jovens

“E a juventude terráquea avança sob a proteção de Jesus. A juventude avança, com 
sua força varonil e renovadora, voltada para a construção de um mundo melhor, 
edificado sob as bases do Evangelho.” 10 - Leopoldo Machado

Considerando as orientações apresentadas no campo “Como fazer” deste documento, soma-
mos algumas sugestões para a realização do Evangelho no Lar com jovens:

- Oferecer atribuições para estimular a sua participação, como: organizar o(s) livro(s), colocar 
água e copos sobre a mesa, escolher a música, fazer a leitura, fazer a prece inicial ou final; 

- Proporcionar a organização temática dos estudos de forma coletiva e participativa, a partir 
da sequência prevista nas obras estudadas ou de tópicos previamente escolhidos, favore-
cendo a abordagem por todos;

- Convidar o jovem para conduzir, de modo participativo e integrado, momentos do Evangelho 
no Lar, de modo a compartilhar suas percepções, contextualizações, dúvidas e contribuições 
à compreensão das mensagens; 

- Incentivar o jovem a expor seu entendimento, exemplificando com experiências do seu co-
tidiano;

- Proporcionar o intercâmbio de reflexões e vivências, buscando o esclarecimento nos ensi-
namentos espíritas, de forma fraterna e participativa, estimulando o aprendizado e o cresci-
mento de todos;

- Incentivar a sua participação, compreendendo e respeitando os estilos – verbalizados ou 
não – de expressão e participação;   

- Utilizar livros ou outros recursos que se mostrem adequados ao interesse do jovem e às 
finalidades do Evangelho. 



10



11

IV – Instituições Espíritas

“Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, 
quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. 
[...] É importante nos unamos todos no lançamento dos 
princípios cristãos no santuário doméstico. Trazer as 
claridades da Boa-Nova ao templo da família é apri-
morar todos os valores que a experiência terrestre nos 
pode oferecer.”11 - Bezerra de Menezes

As instituições espíritas podem auxiliar as famílias a realizarem a 
reunião de Evangelho no Lar, esclarecendo sobre sua importância 
e oferecendo as orientações necessárias. Tal estímulo e orientação 
podem ser abordados em reuniões públicas, em grupos de estu-
dos, em reuniões de pais e familiares, nas atividades de Evange-
lização/Educação Espírita, na assistência espiritual e nas demais 
atividades da instituição;

- Quando possível, a implantação do Evangelho no Lar pode ser 
acompanhada e orientada por uma equipe de visitação da insti-
tuição, que poderá realizar a visita às famílias e levar a Boa Nova 
por meio da leitura edificante e da prece, em consonância com as 
orientações gerais da prática do Evangelho no Lar. A atividade de 
visitação, quando ocorrer, será conduzida por uma equipe adequa-
damente preparada, zelando pela harmonia, preparação espiritual, 
simplicidade e espírito de fraternidade.
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V - Perguntas frequentes 

“Se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de 
todo edifício da civilização.” 12 - Emmanuel

- Qual a duração do Evangelho no Lar? 

O Evangelho no Lar dura, aproximadamente, 30 minutos. O tempo poderá variar, naturalmen-
te, a partir das contribuições e comentários dos participantes.

- Moro sozinho, como fazer?

Pode-se seguir o mesmo roteiro para a sua realização, conforme no item “Como fazer”.

- Como agir se outro membro da família não quiser participar?

Indica-se realizar o Evangelho no Lar do mesmo modo, no dia e horário programados, res-
peitando-se o livre-arbítrio do outro, conforme os princípios espíritas de amor e caridade. 
Durante o momento de vibração, sugere-se envolvê-lo em vibrações de amor, visto que o 
momento do Evangelho no Lar beneficia a todos, encarnados e desencarnados, presentes ou 
fisicamente ausentes. 
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- Qual livro posso utilizar?

Recomenda-se a leitura de O Evangelho Segundo o Espiritismo (Allan Kardec) por conter os 
ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. 

Sugere-se, ainda, obras que contenham mensagens de Benfeitores Espirituais, como Emma-
nuel, André Luiz, Joanna de Angelis, Meimei, Neio Lúcio, dentre outros. A título de exemplifi-
cação, podemos citar a coleção Fonte Viva (Emmanuel), Agenda Cristã (André Luiz), Evangelho 
em Casa (Meimei), Jesus no Lar (Neio Lúcio), Alvorada Cristã (Neio Lúcio), Luz no Lar (autores 
espirituais diversos), Messe de Amor (Joanna de Ângelis), dentre outros.

Caso haja na família membros de outra religião, pode-se utilizar o livro que mais lhes convém, 
mantidos os princípios coadunados à lei de Amor.

- Como preparar o ambiente? 

Sugere-se a escolha de um local da casa que não tenha interrupções, barulhos ou interfe-
rências. Convém certificar-se, por exemplo, de que a televisão está desligada e de que os ce-
lulares estão no modo silencioso. Selecione previamente o livro que será utilizado, de forma 
que ele esteja à disposição ao iniciar o Evangelho no Lar. Pode-se, ainda, de acordo com o 
interesse e disponibilidade, colocar uma música instrumental em volume baixo, para facilitar 
na harmonização do ambiente. 

- Por que colocar água para fluidificar? 

Durante a realização do Evangelho no Lar, energias salutares e medicamentosas podem ser 
transmitidas pelos Benfeitores Espirituais, que se utilizam da água para beneficiar a todos os 
seus participantes. 

- Durante o Evangelho no lar pode haver manifestações mediúnicas? 

Deve-se evitar qualquer manifestação mediúnica durante o Evangelho no Lar, tendo em vista 
que o Centro Espírita é o local mais apropriado para a realização das mesmas, por dispor dos 
recursos físicos e espirituais necessários para que elas ocorram.

- Posso interromper a realização do Evangelho no Lar se viajar em férias ou à serviço? 

Havendo possibilidade, sugere-se manter o Evangelho no Lar, visto que constitui um com-
promisso com os amigos espirituais e benfeitores, que estarão à disposição para o encontro. 
Nesse caso, procure escolher um local em que você e sua família possam estar em comu-
nhão e silêncio no dia e horário combinados. 

- Como agir em caso de atraso e esquecimento?

Sugere-se realizar o Evangelho mesmo com atraso e procurar se lembrar pontualmente na 
semana seguinte. Por ser um hábito novo, é normal, no início, o esquecimento. Caso persista 
o esquecimento, procure colocar um aviso em local de fácil visualização, ou inclua lembrete 
ou sinalização na sua agenda de compromissos.

- Posso convidar o visitante para participar? 

Sim. Caso o visitante não seja espírita, sugere-se esclarecê-lo sobre a finalidade da reunião.
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VI– Considerações finais

O Evangelho no Lar representa feliz oportunidade de aprimoramento espiritual e proteção do 
lar. Incentivar sua implantação constitui atitude de confiança, determinação, aprendizado e 
amor que fortalecerá os habitantes do lar para vivência sadia das experiências da vida. 

As instituições espíritas 
estão a disposição para 

auxiliar e orientar eventuais 
dúvidas sobre a realização 

do Evangelho no Lar.

“Auxiliemos a plantação do cristianismo no santuário familiar, à luz da 
Doutrina Espírita, se desejamos efetivamente a sociedade aperfeiçoada 
no amanhã.” 13 - Bezerra de Menezes

Notas Biblográficas

1. XAVIER, Francisco Cândido. O Evangelho no Lar. Temas da Vida. Espíritos Diversos. São Paulo: CEU, 1978
2.  FRANCO, Divaldo. Joanna de Ângelis. SOS Família. Salvador: LEAL. 18ª ed, p. 64.
3.  XAVIER, Francisco Cândido. Neio Lúcio. Jesus no Lar, cap. 1.
4. KARDEC, Allan. Revista espírita - Jornal de estudos psicológicos – 1864. Agosto. Suplemento ao capítulo das preces da 
imitação do evangelho.
5. FRANCO, Divaldo Pereira.  Joanna de Ângelis. Messe de Amor, cap. 59.
6. FRANCO, Divaldo Pereira.  Joanna de Ângelis. Leis Morais, pág. 19.
7.  XAVIER, Francisco Cândido. Emmanuel. O Consolador, questão 110.
8.  XAVIER, Francisco Cândido. Espíritos diversos. Luz no Lar, cap. 01.
9.  FRANCO, Divaldo Pereira. Mensagem recebida na reunião de 18 de janeiro de 1978 no Centro Espírita “Caminho da Re-
denção”, em Salvador-BA, publicada no Reformador de junho de 1978.
10. Mensagem psicográfica recebida por Marta Antunes. FEB/Brasília, reunião mediúnica, 8/10/2015.
11.  XAVIER, Francisco Cândido. O Evangelho no Lar. Temas da Vida. Espíritos Diversos. São Paulo: CEU, 1978.
12.  XAVIER Francisco Cândico. Emmanuel. Cinquenta anos depois, cap. 5.
13. XAVIER, Francisco Cândido. O Evangelho no Lar. Temas da Vida. Espíritos Diversos. São Paulo: CEU, 1978.



15



Evangelho no Lar
Semeando Luz e Amor 

no Ambiente Familiar

cei_spiritistcouncil

International Spiritist Council

https://cei-spiritistcouncil.com


