
Fraternidade Espírita Luz e Caridade 
 

EVANGELHO NO LAR – roteiro oficial 
 

 
ROTEIRO PARA SUA REALIZAÇÃO 
 
1 – Escolher um dia da semana e horário para a reunião com a família. A pontualidade 
e assiduidade são importantes, pois os mentores espirituais se programam para dar 
assistência ao lar, nesse horário.  
 
2 – Iniciar a reunião com uma prece. 
 
3 – Ler um trecho de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” ou uma mensagem 
evangélica, por exemplo, as contidas em obras psicografadas por Francisco Cândido 
Xavier: Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Livro da Esperança, Etc. 
 
4 – Tecer comentário sobre as idéias contidas na mensagem lida e a relação das 
mesmas com a nossa vida diária, estabelecendo um dialogo fraterno com o grupo 
familiar, buscando durante a semana a vivência do ensinamento recebido. 
 
5 – Proferir preces de encerramento, rogando a Deus e a Jesus, proteção para o seu 
Lar e para os demais lares. 
 
6 – Pode-se colocar, no local da reunião, uma jarra de água, que será fluidificada 
espiritualmente, para ser servida no final da reunião.  
 
7 – Evitar manifestações mediúnicas em casa; entretanto, se tal acontecer, procure 
orientação no centro espírita freqüentado pela família. 
 
8 – A duração da reunião será aproximadamente de 15 a 30 minutos. 
 
9 – Caso o Lar receba visitas no momento da reunião convidar os visitantes a 
participar do evento. 
 
10 – Quando houver crianças na casa, elas devem participar da reunião, mesmo que 
para isso seja necessário colocar, biscoitos ou caramelos para distraí-los. Crianças de 
03 anos de idade já podem participar, porque já compreendem histórias infantis, 
contidas na literatura espírita e que o pai ou mãe podem ler para elas. 
 
11 – Convidar os familiares para participarem do evangelho, porque Jesus é o elo de 
ligação entre as pessoas. Se não conseguir cativá-los, não desanime. Faça o 
Evangelho sozinho, no silêncio do seu quarto. 
 
12 – Pode acontecer, também, que por motivos alheios a sua vontade, não lhe seja 
possível estar em casa, no horário da reunião do evangelho. Não se angustie. Onde 
estiver, eleve seu pensamento em prece e estará transcorrendo em seu lar.  
 
Fonte: (FERGS) Revista Reencarnação 424 pg.06 
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