
Escolha um dia da semana e horário fixo para o estudo, para criar
um hábito. Convém que seja um dia e horário possível para
àqueles que da família quiserem participar. O tempo da reunião
sugerido é de 20 a 30 minutos com crianças, pois elas têm menos
tempo de concentração.
Escolhido o dia e o horário, agende o compromisso com os
espíritos superiores em oração, para que eles possam estar
presentes nestes encontros.
Prepare um local que seja de preferência para os que vão
participar do estudo, garantindo que esteja com um ambiente
sereno e convidativo à reflexão.
Selecione uma história e/ou atividade para a(as) criança(as),
indicamos abaixo alguns sites com conteúdos de Evangelização
Espírita Infantil, se for possível ou conveniente, ou mesmo, utilize
algum livro voltado para este objetivo (sugestões ao final).
Separe uma leitura curta (por causa da(s) criança(as) d’O
Evangelho Segundo o Espiritismo e/ou outras obras de inspiração
superior.
Coloque também uma garrafa com água ou copos com água para
receberem boas vibrações durante a oração e o estudo.  
Abra a reunião com uma oração ou pergunte quem gostaria de
fazê-la. Pode ser uma prece conhecida ou espontânea, o
importante é que seja do coração.
Faça você ou outra pessoa da família, a leitura em voz alta, de um
texto d’O Evangelho Segundo o Espiritismo e outro de inspiração
evangélica com conteúdo para a(as)criança(as).
Ao término da leitura, (ou durante) devemos conversar sobre o(s)
texto(s), trocar ideias, incluindo as crianças nas partilhas, e tentar
compreender as mensagens.
Evite comentários ou censuras às pessoas ou religiões, mas sim
valores como a benevolência, a humildade, compreensão, a
caridade, o amor e a verdade.
No final, realizar uma nova prece de encerramento.
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Segundo o Espírito Dr.
Bezerra de Menezes "

 
(...) o Culto do evangelho em
casa pode funcionar e deve

funcionar em apoio da Escola
Espírita de Evangelização, sob
amparo e supervisão dos pais
que, a rigor, são os primeiros

orientadores dos filhinhos.
 

Somos de opinião que o
recinto de evangelização

pública, num templo espírita, é
sempre o lugar mais

adequado à evangelização da
criança, porquanto semelhante

cenáculo do pão
espiritual guarda consigo a

natureza da escola.” 
 

(Excursão de Paz.
Evangelização para crianças.
Espírito Bezerra de Menezes.

Psicografado por Chico
Xavier)

 
Evangelize a(s) sua(s)

criança(s) em casa, enquanto
for necessário se proteger

contra o coronavírus.

O Evangelho da meninada de Eliseu Rigonatti; 
Histórias que Jesus contou de Clóvis Tavares; 
Pai Nosso pelo Espírito Meimei de Chico Xavier; entre outros

www.evangelizacaojf.ddfserver.com;
www.searadomestre.com.br/evangelizacao/apostila.htm (neste
consta um link para o currículo da Federação Espírita Brasileira
(FEB), inclusive, o que fundamenta o currículo utilizado no DIN
na atualidade); entre outros.

 
 
Livros infanto-juvenis espíritas:

 
Sites com conteúdo evangélico-doutrinário para crianças:

Conteúdo retirado dos sites abaixo e
adaptados pela equipe do DIN/GEFA:
 
www.passatempoespirita.com.br/aulas
/instrucoes-gerais-para-aplicar-as-
aulas-de-evangelizacao/instrucoes-
para-realizar-o-culto-do-evangelho-no-
lar-para-criancas
e www.luzepaz.org/evangelho-no-lar

EVANGELHO NO LAR

Algumas orientações para realizar o Culto do
Evangelho no Lar para e com criança(s)

Pais e/ou responsáveis,
Evangelizem o(s) seu(s) filho(s) em casa durante o período da
pandemia do COVID-19.

Evangelho
no 
Lar

ANEXO

Se ainda precisar de outras
orientações, procure nossa equipe
do DIN/GEFA através do e-mail: 

depinfanciagefa@gmail.com

SUGESTÕES


