
ESTUDO
Ajuda o lar a ter um encontro familiar

regular, no qual possam ser
estudados, de forma natural e

simples, os ensinos de Jesus visando
ao melhoramento moral dos seus

membros;

CARIDADE
Contribui para a melhoria de

adversários espirituais dos membros
da família, face à modificação dos

pensamentos e sentimentos dos
componentes do grupo familiar;
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UNIÃO
Enseja oportunidade para que os
membros da família desenvolvam o
hábito de orar juntos e de buscar
conscientemente a união e a harmonia
entre todos, o que, gera por
conseqüência, clima de fraternidade
para a convivência;

PROTEÇÃO
Atrai a presença e proteção dos
Bons Espíritos para o lar que, por
inspirações benéficas, ajudarão na
superação das dificuldades;
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CONHEÇA OS 
BENEFÍCIOS DO

Curtiu? Então que tal levar o 
Evangelho para seu lar também?
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APRENDA A
IMPLEMENTAR O 

ÁGUA FLUIDIFICADA
A água é a substância mais simples da natureza

e se impregna mais facilmente dos fluidos
benfazejos produzidos pela presença dos bons
espíritos no ambiente, durante o Evangelho no

Lar. Separe um recipiente com água para
fluidificar e sirva após o encerramento.

LEIA E COMPARTILHE
Leia um texto do Evangelho, aberto ao acaso ou

previamente escolhido. Convide a todos para se
manifestarem, inclusive as crianças, perguntando

sobre o que entenderam, como o conteúdo do texto
se aplica ao seu dia a dia; estimulando o diálogo.

FAÇA A ABERTURA
Deixe as preocupações de lado, respire fundo,
cultive só bons pensamentos e realize a leitura
de uma pequena mensagem, preparando seu
coração para sintonizar com os espíritos
amigos que irão lhe inspirar durante o estudo.
Faça uma prece simples e objetiva, rogando a
proteção para o seu lar.
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ENCERRE COM UMA PRECE
Faça uma prece de encerramento. Esta é uma
oportunidade em que se deve orar por membros
ausentes da família, parentes e amigos doentes
ou que estejam atravessando dificuldades,
vizinhos a quem desejemos enviar bons
pensamentos, e outros. Sirva a água
fluidificada.

PREPARE O AMBIENTE
Antes de tudo, para o seu bem-estar e o
dos que frequentarão sua casa, organize
o ambiente onde será feito o Evangelho. 

Bom estudo!
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O movimento espírita consagrou o estudo da obra O
Evangelho Segundo o Espiritismo nessa prática, contudo
qualquer obra espírita que faça comentários, estudos ou
interpretação dos ensinos do Evangelho de Jesus pode
ser usada. Quando houver crianças ou idosos
participando, obras voltadas a esse público podem ser
usadas.

 

 

Mora sozinho (a) ou seus familiares não querem

participar? Não tem problema. Você pode e deve

conduzir a atividade no dia e hora marcados, convidando

seu amigo espiritual e demais participantes espirituais a

participar. Escolha um local tranquilo, que não vá

interferir na rotina dos demais familiares. Contribua para

a paz e a harmonia em seu lar.

DÚVIDAS? LEIA NOSSAS
INFORMAÇOES

COMPLEMENTARES

 

 

O Evangelho no Lar deve ser realizado de forma
rotineira, no mesmo dia e horário,  uma vez por semana.  
Circunstâncias especiais, como enfermidades ou crises
na família, podem fazer com que essa periodicidade
aumente. O horário escolhido deve ser o mais adequado
aos participantes e o tempo destinado ao estudo  em
geral é de 30 a 45 minutos.
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Quarta 20h às 21h
Sábado 15h às 16h

ACOLHIMENTO FRATERNO

(92) 3396-6606(92) 3396-6606

LIVRARIA DIDIER
Del ivery

• Solicite o catálogo por WhatsApp;

• Faça o seu pedido;

• Realize o pagamento (via Pag Seguro);

• E receba seu pedido em até 3 dias!

Como funciona?

(92) 99103-6978 

Se preferir, ligue a qualquer hora e grave
sua mensagem, nós retornaremos o
contato em breve.

/comunicacaofak www.faknet.org.br @FAKvirtual

http://https://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=559291036978
tel:559233966606
https://www.faknet.org.br/
http://www.youtube.com/comunicacaofak
https://www.facebook.com/FAKvirtual/
https://www.instagram.com/fakvirtual
https://twitter.com/fakvirtual

