Para o culto do Evangelho no Lar devemos observar o seguinte:
- Duração máxima de meia hora, normalmente terá a duração de quinze minutos. Nos primeiros
é interessante que sejam bem rápidos - cinco minutos - principalmente havendo crianças,
- NÃO PODE HAVER MANIFESTAÇÃO ESPIRITUAL,
- Todos os membros da família devem e podem participar, porém não devemos obrigar ninguém
que não queira cooperar,
- Aquele que entende o valor do Evangelho no Lar deve ser exemplo para os outros,
- De preferência só os familiares devem participar.
Um roteiro normal para o Evangelho no Lar é:
1 - Escolha o dia da semana em que a maioria possa participar do culto,
2 - Escolha o horário em que todos possam estar presentes ao culto,
3 - Um ambiente calmo e silencioso, não usar música, colocar uma jarra d’água à mesa,
4 - Faça, ou peça para alguém fazer, a oração do Pai Nosso, colocando os pedidos ao Plano Espiritual,
5 - Escolha, ou peça para alguém escolher, uma lição do Evangelho,
6 - Leia, ou peça para alguém ler, a lição escolhida, (duração normal de CINCO minutos)
7 - Fale, ou peça para alguém falar, a respeito da leitura feita, peça a manifestação dos demais
participantes, sempre de modo objetivo à leitura,
8 - Faça, ou peça para alguém fazer, a oração do Pai Nosso, colocando os agradecimentos ao
Plano Espiritual. Beber da água fluidificada.
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O livro Tua Casa é um coadjuvante para o Evangelho, onde se processa o Culto do Lar. Vê como há necessidade do
convívio com o Cristo em casa, sendo ela um santuário de Deus! Encontramos em Marcos, capítulo três, versículo
vinte e cinco, o que pode acontecer a um lar sem as devidas harmonias espirituais: "Se uma casa estiver dividida
contra si mesma, tal casa não subsistirá". A casa dividida é aquela que não conhece o Amor, desconhecendo a Caridade, e é o Culto do Evangelho no Lar que predispõe a todos da família à unificação pelo carinho e pelo afeto, pelo
respeito aos direitos de cada criatura. O mundo espiritual está empenhado em ajudar e em assistir a todas as conversações evangélicas em família, no sentido de que todos conheçam a Verdade; é o mundo invisível superior saudando
e compartilhando com os humanos na disseminação da Boa Nova do Cristo, na ‘célula mater’ da sociedade.
Tua Casa, meu filho, precisa desta Luz, porém, precisa do teu esforço para que ela brilhe no teu coração. Convertete em discípulo da Verdade, que essa Verdade te libertará de todos os infortúnios, de todos os problemas. Por ser
dócil à educação espiritual, comunga com o Bem, que o Bem reinará em teu coração e o Amor te sustentará para a
eternidade.
Vamos anotar aqui, qual o resultado alcançado pela família que efetua o Evangelho no Lar e coloca em prática seus
ensinamentos, em Mateus, capítulo sete, versículo vinte e quatro: "Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha". São palavras de Jesus anotadas pelo apóstolo, para nos dar segurança na vivência dos seus ensinamentos; se desejas diretrizes onde não
haja dúvidas, aceita e vive os preceitos de Nosso Senhor e a experiência te dirá que elas são sementes de vida, por
serem filhas do Amor.
Se já não o fizeste, abre o Culto do Evangelho em teu lar, para que a Tua casa seja edificada na rocha da Sabedoria,
pelas qualidades do entendimento. Lê estas mensagens com atenção, pois elas são frutos de pesquisas demoradas
em favor da coletividade, passadas para o papel com o carinho que uma mãe pode ter em favor daqueles que ama.
Vamos nos reunir em teu lar em nome d'Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida, para que a Tua casa seja
chamada de oração, unidade do Bem no serviço da Caridade.
É bom lembrar o Mestre em casa de Maria e Marta, como sendo um culto vivo do Evangelho no Lar, em João, capítulo doze, versículo três: "Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés
de Jesus e os enxugou com seus cabelos; encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo".
Com a presença de Jesus em nossa casa - espiritual ou material - um perfume diferente recende em nosso lar, libertando os miasmas da incompreensão e clareando todos os raciocínios; o tempo que se emprega para esse trabalho
divino será compensado com ouro espiritual, porque não há perda no serviço do Amor e no exercício da Fraternidade. Observa as palavras-chave destas mensagens e procura vivê-las em benefício de ti e da Tua casa.
(Miramez)
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