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O Evangelho no Lar

rincipais Finalidades:

1) Estudar o Evangelho à luz
da Doutrina Espírita, a qual possibilita compreendê-lo em “espírito e
verdade”, facilitando, assim, pautar
nossas vidas segundo a vontade do
Mestre Jesus.
2) Criar em todos os lares o hábito salutar
de reuniões
evangélicas,
para que despertemos e
acentuemos
o sentimento de fraternidade que
deve existir
em cada criatura.
3) Proporcionar
momentos
de paz e de
compreensão visando
unir mais as
criaturas,
proporcionando-lhes
uma vivência mais
tranquila.
4) Tornar o Evangelho melhor
compreendido, sentido e exemplificado.
5) Higienizar o lar pelos nossos
pensamentos e sentimentos elevados, permitindo, mais facilmente, a
influência dos Mensageiros do Bem.
6) Ampliar o conhecimento do
Evangelho para oferecê-lo com
maior segurança a outras criaturas.
7) 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 para a Realização de O
Evangelho No Lar:
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 essa hora de reunião, para facilitar a assistência espiritual.
2) Iniciar a reunião com uma
prece simples e espontânea, em
que, mais que as palavras, tenham
valor os sentimentos, evitando-se
que seja decorada.
3) Fazer a leitura de uma lição
de O Evangelho Segundo o Espiritismo ou outra obra espírita de
conteúdo evangélico.
4) Fazer comentários breves sobre
o trecho lido, buscando sempre a

essência dos ensinamentos de Jesus,
para a sua aplicação na vida diária. A
reunião poderá ser dirigida pelo chefe da casa ou pela pessoa que tiver
maior conhecimento doutrinário, a
qual deverá incentivar a participação
de todos os presentes, colocando as
lições ao alcance dos de menor compreensão.
5) Fazer vibrações pelo
lar onde o
Evangelho
está sendo estudado, para os
presentes,
seus parentes e amigos.
6) Relembrar
sempre que
é dever de
todos os
que procuram viver o
Evangelho
c o n c o r r e r,
sem esmorecimento, para:
a) a Paz na Terra;
b) a implantação e a vivência do
Evangelho em todos os lares;
c) o entendimento fraternal entre todas as religiões;
d) a cura ou melhoria de todos
os enfermos, do corpo ou da alma,
minorando seus sofrimentos e suas
vicissitudes;
e) o incentivo dos trabalhadores
do Bem e da Verdade.
7) Fazer a prece de encerramento.

DIRETRIZES DE SEGURANÇA

Joanna de Ângelis
Livro: Diretrizes de Segurança
Divaldo Franco e Raul
Teixeira
Página psicografada
pelo médium Divaldo P.
Franco, em 30/8/1989,
em sessão mediúnica no
Centro Espírita Caminho da Redenção, em
Salvador-Bahia.

O homem moderno vive massificado por expressiva soma de informações que não consegue digerir
emocionalmente.
Têm preferência por notícias que o
agridem, atingindo-lhe o sentimento
e perturbando-lhe a razão, graças à
violência em alucinação e ao sexo
em desgoverno, exibindo os mitos do
prazer e do triunfo; como se a criatura fosse apenas um ser fisiológico,
dirigido pela sensação.
Esmaecem a cultura e a ética no
universo da atualidade comportamental, enquanto o despautério propõe modelos psicológicos alienados
que passam a conduzir a mole que
os alimenta e os atende com paixão.
As filosofias imediatistas surgem
pela madrugada e desaparecem ao
entardecer das emoções, deixandoos vazios perturbadores na mente e
no sentimento dos seus aficionados.
As doutrinas religiosas, esquecidas do homem e preocupadas com
os grupos, associam Dionísio e Paulo,

Cristo e Baco, realizando banquetes
em favor dos seus deuses, enquanto
os atiram às masmorras dos vícios e
das degradações.
As conquistas científicas beneficiam as elites, enquanto o indivíduo,
esquecido, encharca-se de rebeldia,
contaminado pela desesperação que
campeia.
Há também, inegavelmente,
homens que são extraordinários
exemplos de amor e de abnegação,
como Instituições de beneficência e
dignificação humana, de solidariedade e de progresso, quais florações
de bênçãos nas terras áridas dos
sentimentos individuais e coletivos.
Assim considerando, saudamos,
neste pequeno livro, o esforço conjugado de dois obreiros do Cristo,
interessados em esclarecer os companheiros da marcha evolutiva, em
torno da vida e da sua finalidade,
dos fenômenos existenciais e da
morte física, da paranormalidade
e da sobrevivência do Espírito, da

obsessão e do serviço ao bem, nos
encontros fraternos de estudos espíritas, nos quais foram sabatinados
pelo desejo honesto e saudável,
por parte dos seus interrogadores,
ansiosos por aprenderem mais.
Não são conceitos novos, nem
trazem nada de original, porquanto
a Doutrina Espírita os explicita com
admirável claridade, mas constituem uma contribuição louvável e
prática para quem deseja uma vida
pautada nas diretrizes da sadia moral e do bom tom.
Esperamos que estas páginas
logrem oferecer segurança comportamental e discernimento mental a
todos aqueles que, desconhecendo
os temas abordados ou tendo deles
uma informação apenas superfi
cial, resolvam-se por meditá-los,
incorporando-os ao seu cotidiano.
Exorando ao Senhor que a todos
nos abençoe, formulamos votos de
paz e plenitude para os nossos caros
leitores.
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