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ORIENTAÇÕES PARA EVANGELHO NO LAR
Realize o Evangelho no Lar. Ele pode ser adotado pela família, promovendo o progresso espiritual, a
harmonização do ambiente e a manutenção da vibração elevada do lar.

CULTO AO EVANGELHO NO LAR
Qual a importância dessa prática? A leitura do evangelho no lar pode ser configurada como uma das
práticas mais salutares e úteis, por tratar-se de providência cuja constatação de mais rápido e efetivo
resultado apresenta. A cobertura conseguida, pela prática do Evangelho, permanece como sustentação
para o lar, seus componentes, por toda a semana. Contudo, para que isso ocorra, é necessário que a
família permaneça sintonizada com a espiritualidade amiga na prática de atitudes e pensamentos
construtivos. É recomendada em complemento à assistência recebida na UNIR.
Como proceder? A primeira coisa que precisa ser feita é escolher um dia na semana e um horário, o qual
deverá ser sempre observado e cumprido dali para frente, todas as semanas. Deve iniciar-se com uma
prece, simples e espontânea, em que os sentimentos, mais do que palavras, tenham valor.
Coloque uma jarra de vidro com água sobre a mesa, para fluidificação. Na falta dessa podem ser
utilizados copos, qualquer um, em número correspondente aos integrantes do Evangelho. Em seguida,
deve ser lido um trecho do Evangelho Segundo o Espiritismo, por um dos presentes. O trecho deve ser
lido e comentado de forma acessível para os presentes. Deste comentário será sempre conveniente que
todos participem. Após o comentário, um dos familiares, previamente designado, deverá incumbir-se de
efetuar as Vibrações, que devem ser simples e objetiva, e solicitar que água seja fluidificada. Terminadas
as vibrações deve ser feita uma prece de agradecimento pela realização do Evangelho com a assistência
dos Benfeitores Espirituais, como forma de encerramento do trabalho. Servir, após a prece de
encerramento, a água fluidificada.
Obs.: Quem mora sozinho deve fazer o Evangelho, contudo deve fazê-lo em voz alta.
FONTE: Carvalho, Renato Ourique de; Gotas de Luz. RAMATÍS. 1998. Instituto André Luiz
Observações:
1) a escolha de textos para leitura poderá ser feita por abertura aleatória do livro. Desta forma os
mentores espirituais poderão fornecer instruções diretas, adequadas ao momento.
2) Evite a evocação espiritual. Lembre-se, que o propósito da reunião é o estudo do Evangelho, não é
uma reunião mediúnica.
Importante:
Não basta realizar o Evangelho no lar semanalmente. Procure rever seu comportamento e sua postura
pessoal ante as situações de sua rotina diária. Pense a respeito dos seguintes assuntos: tolerância,
paciência, perseverança, não discriminação, serenidade, humildade e harmonia.

PENSAMENTO BUDISTA
“O mais glorioso não é quem vence em batalhas milhares de homens, mas sim quem a si
mesmo vence.”
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