


 
“O lar é o santuário em que a Bondade de Deus te situa. 
Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu 
primeiro mandato de serviço cristão.” 

Emmanuel (Espíritos diversos, Família, p. 24-25). 
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   “É a reunião da família em dia e hora certos, para 
estudo do Evangelho e oração em conjunto.” 

 (Noções elementares de Doutrina Espírita, p. 43).  
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    “Ondas permanentes de harmonia envolvem o ambiente 
familiar que instala o hábito salutar da oração. 

     Saúde espiritual inarredável costuma penetrar as almas que, 
no reduto doméstico, se aliam aos benefícios da prece. [...]”. 

(Thereza de Brito, Vereda familiar, 3. ed., p. 97-99). 
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 “1. Escolher o dia da semana e horário fixos para a reunião em família. 

  2. Preparar a mesa, colocar água pura, onde Jesus, em visita, derramará o medicamento 
espiritual desejado. 

  3. Abrir a reunião com uma prece, espontânea e coberta de sentimentos.   

  4. Fazer leitura, em voz alta, de algum dos trechos de verdade e consolo do Evangelho de 
Jesus. 

  5. Em seguida, na intimidade da palavra livre e sincera, proceder à conversação edificante, 
expondo suas dúvidas seus temores e dificuldades sentimentais. 

 6. Após rogar a Jesus em favor do lar onde está sendo feito o culto  do Evangelho, para as 
pessoas presentes, seus familiares, amigos e necessitados, encerrar a reunião com uma 
prece de agradecimento a Deus.” 

 (Noções elementares de Doutrina Espírita, p. 45). 
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   “A água, no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos 

corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. [...]”. 
 

(André Luiz, Nosso lar, 39. ed., p. 61-63). 
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   “Através da conversação edificante, emissários da Esfera Superior 

distribuirão idéias e forças, em nome do Cristo, para que 
horizontes novos iluminem o espírito de cada um.” 
 

Emmanuel (Espíritos diversos, Família, p. 27-29).  
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