FUIDOTERAPIA
EVANGELHO
NO LAR

307

FLUIDOTERAPIA NA CASA ESPÍRITA
EVANGELHO NO LAR
O QUE É O EVANGELHO NO LAR ?
É uma reunião fraterna dos componentes do Lar, sob o amparo de Jesus.

POR QUE FAZER O EVANGELHO NO LAR ?
Entre as finalidades do Evangelho no lar está:
• Higienizar o lar pelos pensamentos e sentimentos elevados, permitindo assim, mais fácil influência dos
Mensageiros do Bem;
• Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar, a fim de que ajudem, com mais eficiência, o Plano
Espiritual na obtenção de um mundo melhor.
• Quando as pessoas de uma família estão juntas orando, elas recebem o auxílio de espíritos evoluídos
simpáticos à família, que acompanham a reunião;
• ambiente espiritual melhora sensivelmente, pois não só a família amplia a sintonia com os espíritos elevados,
como também a prática da oração facilita o trabalho da equipe espiritual, que esclarece e encaminha os
espíritos menos inferiores que se encontram naquela casa;
• Estabelece-se uma proteção magnética em volta do lar, protegendo-o das vibrações inferiores e auxiliando os
moradores a se harmonizarem.

Livro “Missionários da Luz” - Cap. 6 - A Oração: Neste capítulo, André Luiz explica sobre os benefícios da
oração e da importância do Evangelho no Lar. O lar, permanece fluidicamente protegido, em virtude do hábito da
oração e da vida reta.

DEVER DOS PAIS
É dever dos pais fazer com que o Lar fique sob a benção do Mestre Jesus.
O Evangelho no Lar é muito Importante para ajudar harmonizar o ambiente e despertar a
religiosidade nos filhos.
• É tarefa dos pais promover a moralização e a espiritualização de seus filhos, e não
apenas a intelectualização deles.
• Os pais devem cuidar de ensinar religiosidade para os filhos desde a mais tenra idade,
tanto no lar, como no templo religioso.
• Os pais devem viver uma vida digna, honrada, sóbria, pura, que sirva de modelo a seus
filhos.
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DEVER DO CASAL
É dever do casal fazer com que o Lar fique sob a benção do Mestre Jesus.
Casal que não vive em harmonia certamente causam graves falhas na educação de seus filhos. Cuidado com
as briguinhas por qualquer besteira.
Um ambiente harmonioso é extremamente importante para a boa educação dos filhos. O casal deve procurar
resolver os seus problemas conversando com serenidade e evitando discussões agressivas.
Lar sem harmonia passa a ser habitado por entidades inferiores, que criam desentendimentos colocando todos
para fora. Um sai de casa por isso, outro por aquilo, desmantelando toda a família.

COMO FAZER O EVANGELHO NO LAR ?

•

Escolha um dia da semana e horário fixo para a reunião com os familiares.
Lembre-se: a assiduidade e a pontualidade são muito importantes!

•

Coloque na mesa um jarro com água para fluidificação para benefício de todos, servindo-a, ao final do culto,
aos participantes. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo.

•

Tempo de duração do culto: o necessário para a família. É sugerido uma reunião
de 15 a 30 minutos, porém não deve ultrapassar 1 hora.

•
•

importante é garantir um elevado padrão de vibração, para permitir a assistência espiritual no lar.
Não esqueça: é desaconselhável qualquer manifestação mediúnica durante a reunião
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COMO DEVE SER O ROTEIRO DO EVANGELHO NO LAR ?
1) Prece Inicial. Recomenda-se que a prece seja simples e espontânea;
2) Leitura de uma página de mensagem ou uma mensagem de um CD;
3) Leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo (Ou outra obra cristã escolhida pela família);
4) Comentários sobre o texto lido. Os comentários devem ser de forma acessível a todos, sem polemizar;
5) Estudo de uma ou duas perguntas de O Livro dos Espíritos;
6) Prece de Encerramento. Recomenda-se que a prece seja simples e espontânea;
O ideal é que se faça a leitura contínua de um tópico da obra em cada culto;
Desaconselha-se a sua leitura abrindo o Evangelho ou outro livro ao acaso, evitando-se assim, criar crendices
supersticiosas, de que assim procedendo, os espíritos abrem na página apropriada para quem o abre, ou para os
presentes, pois sabemos que em todas as demais páginas, nos advertem e nos orientam com toda objetividade;

TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA DEVEM PARTICIPAR DO EVANGELHO NO LAR ?
O ideal seria que todos participassem.
Porém, se alguém não quiser participar, não se deve força-lo. Durante a prece, pelo pensamento ele estará
ligado às vibrações da equipe espiritual. Com o tempo e com a melhora do ambiente familiar certamente ele irá se
aproximar e participará de livre e espontânea vontade.

SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO EVANGELHO NO LAR
A Casa Espírita, dentro de suas possibilidades, deverá manter um serviço de implantação do Culto do
Evangelho no Lar destinado àquelas famílias que se interessarem. Este serviço poderá ser com freqüência
geralmente semanal ou de acordo com a realidade da Casa Espírita.
Este serviço deverá ser realizado por uma equipe de trabalhadores experientes e de confiança da Casa.

LEMBRETE




Acautelar-se para não transformar a reunião em trabalho mediúnico;
Não suspender a reunião em virtude de visitas ou eventos adiáveis;
Convidados e visitas podem participar do culto, não é ao acaso que foram encaminhados pela providência
divina para participarem.

LIVROS RECOMENDADOS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec
Livro dos Espíritos, de Alan Kardec
Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier
Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier
O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier
Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Calligaris
Pai Nosso, de Francisco Cândido Xavier (para as crianças)
Alvorada Cristã, de Francisco Cândido Xavier (para as crianças
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