Observações Importantes
•Recomenda-se não transformar a reunião em
trabalho mediúnico. A Assistência Espiritual e a
mediunidade devem ser atendidas em Sociedade
Espírita idônea.
•A duração da reunião deverá ser de 20 a 30
minutos, aproximadamente.
•As crianças devem ser estimuladas a participar
desde pequeninas, dedicando alguns minutos a
falar-lhes, em uma linguagem que lhes seja
compreensível, e, também, convidando às (sem
forçá-las) a fazer as preces, assim como os
agradecimentos e pedidos.
•Os lares cristãos são refúgios sagrados para os
membros da comunidade, e o Evangelho no Lar é
um recurso de extraordinária importância, do qual se
utiliza o Plano Espiritual Superior para o trabalho de
evangelização da humanidade e de proteção da
família.
•Por sua importância realizadora, esse trabalho é
especialmente visado pelos espíritos inferiores, que
sempre interferem para impedir sua expansão. São
necessárias, portanto, a perseverança e a fé para a
sua continuidade e preservação.

Atividades do CEEFA:
Passe individual:
Todas as quartas-feiras das 19:00 às 19:20 horas.

EVANGELHO NO LAR

Reuniões Públicas:
Todas as quartas-feiras das 19:00 às 19:20 horas
Todas as quartas-feiras das 19:30 às 20:30 horas
Livraria e Biblioteca Frei Leão:
Todas as quartas-feiras a partir das 20:30 horas
Cursos Sistematizados:
Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita - EADE
Todas às 1° e 3° segundas-feiras do mês
das 19:00 às 20:00 horas
Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita - ESDE -Tomo I
Toda 1° terça-feira do mês das 19:00 às 21:00 horas
Evangelização Espírita Infantil
Uma vez por mês, aos sábados (Agenda no website)
Para maiores informações sobre as atividades do CEEFA:

www.ceefa.ch

CEEFA
Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis

ENDEREÇO:
Roschacherstrasse 59
CH-9000 - St.Gallen

Um Convite à PAZ

“CAMPANHA – EVANGELHO NO LAR”
Faça florescer a paz no seu Lar
Principais finalidades de “O Evangelho no Lar”
1. Estudar o Evangelho de Jesus, à luz da Doutrina
Espírita, que possibilita compreendê-lo em “espírito e
verdade”, facilitando, assim, pautar nossas vidas
segundo a vontade do Mestre.
2. Criar, em todos os lares, o hábito salutar de prece e
de reflexão, para que, gradativamente, trabalhemos a
nossa mudança anterior.
3. Pelo momento de paz e de compreensão que o
Evangelho no Lar oferece, unir mais as criaturas,
proporcionando-lhes uma vivência mais tranquila.
4. Proteger os lares de influências espirituais
negativas,
higienizando-os
pelos
nossos
pensamentos e sentimentos elevados, permitindo,
assim, mais fácil influência dos Mensageiros do Bem.
5. Facilitar, no Lar e fora dele, o amparo necessário
para enfrentar as dificuldades materiais e espirituais,
mantendo operantes os princípios da oração e da
vigilância.
6. 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.

ROTEIRO
1. Escolher um dia e uma hora da semana em que
seja possível a presença de todos os elementos da
família, ou da maior parte deles. Observar,
RIGOROSAMENTE, esse dia e horário da reunião,
para facilitar a assistência espiritual.

2. No dia fixado para o evangelho no lar, preparar nossa
casa para receber a visita especial de Jesus.

Exemplos de vibrações pela paz mundial:

OBS: Fazer a Prece, leitura do Evangelho Segundo o Espiritismo e
livros de mensagens em voz alta (isso é importantíssimo) e bem
devagar. Sua voz, lendo textos elevados, afastará de você e do seu
lar energias negativas e, ao mesmo tempo, auxiliará espíritos
menos evoluídos a sentirem amor. Você colaborará para que eles
se afastem já bem melhores.

- Proteção para si, para a família e para toda

3. Não marque nenhum compromisso para esse dia e
informe a seus amigos que, neste dia e horário, você
sempre tem o seu momento de prece no lar. Será
necessário esforço para poder perseverar e vencer os
obstáculos.
4. Prepare um lugar tranquilo da casa, de preferência na
mesa onde a família faz as refeições.

humanidade.
- Para o Bem Universal.
- Pela paz na Terra e boa vontade nos corações de
todos os homens.
- Pela Suíça, para que o Evangelho seja norma de
conduta dessa Pátria.
- Pela confraternização religiosa.
- Por todos os sofredores encarnados e desencarnados
- Para que haja harmonia e concórdia em todos os lares
da Terra.
- Pelos nossos amigos e supostos inimigos.
-Pelo nosso Grupo Francisco de Assis.
-Por nós mesmos, para que se cumpra em nós a
vontade do Pai.

5. Coloque uma garrafa com água para fluidificar e copos
para distribuir a água aos participantes no final.
6. Inicie com uma prece simples, vinda do coração, dando
as boas vindas a Jesus e a todos os presentes.
7. Pode-se ler uma pequena mensagem introdutória. Por
exemplo, dos livros: Pão Nosso, Minutos de Sabedoria,
Fonte Viva, Agenda Cristã, etc.
8. Fazer a leitura do EVANGELHO SEGUNDO
ESPIRITISMO, em sequência (ideal) ou ao acaso.

O

9. Fazer comentários breves sobre o trecho lido, buscando
sempre a essência dos ensinamentos de Jesus, para a sua
aplicação na vida diária, evitando comentários infrutíferos
sobre as religiões ou sobre as pessoas e, também, não
manter conversação menos edificante.
10. Agradecer toda a proteção, louvando a Deus, a Jesus e
aos benfeitores da humanidade por todas as bençãos
concedidas em nossas vidas e encerrar com uma prece
sincera.

a) Pedimos a proteção semanal para o nosso Lar,
mentalizando Jesus entrando pela nossa porta principal,
iluminando e protegendo nossa casa, nossos familiares
e a nós mesmos. Entregue todos os seus problemas a
Jesus, ele nunca deixa de nos ouvir. Só que, às vezes,
pedimos algo que não é o melhor para nós, no
momento, mas Jesus, na SUA SABEDORIA INFINITA,
nos dará o que mais nos convier.
b) Com muita fé, pedimos a Jesus, que abençoe a
nossa água, descendo sobre ela fluídos retificados e
salutares, que nos socorrerá espiritual e materialmente.
Obs.: deve-se tomar dessa água, um cálice por dia. Ao
bebê-la, eleve seu pensamento a Jesus com muita fé.
c) Finalmente, mentalize uma cúpula protetora ao redor
da casa, na tonalidade rosa claro (brilhante e luminosa).
Fazendo uma prece de agradecimento por tudo,
encerra-se a reunião com PAI NOSSO ou outra prece,
podendo ser espontânea, inspirada no momento.

CEEFA

