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Para a generalidade dos estudiosos, o
Cristo permanece tão somente situado

de estudo, nas letras sagradas, imprimindo
novo rumo às interpretações da fé; para
os ﬁlósofos, é o centro de polêmicas
inﬁndáveis, e, para a multidão dos crentes
inertes, é o benfeitor providencial nas
crises inquietantes da vida comum.
Todavia, quando o homem percebe a
grandeza da Boa Nova, compreende
da civilização, o legislador da crença, o
condutor do raciocínio ou o doador de
facilidades terrestres, mas também, acima

Leia mais no blog
O Mensageiro

de tudo, o renovador da vida de cada um.

http://mensageiro.
comunhaoespirita.org.br/

Atingindo esse ápice do entendimento, a
criatura ama o templo que lhe orienta o

com a Daniela, pelo e-mail daniela.
guima@gmail.com.
O Grupo Ramiro Gama, por sua
vez, faz pelo menos três visitas à
família assistida, por três semanas
consecutivas. O contato pode ser
feito com Alan Correa (alan.correa@
globo.com).
O Grupo Auta Souza visita um
mesmo lar durante quatro domingos
consecutivos para a prática do

Em países diferentes, irmãs usam
internet para superar distância
Em tempos de mídias sociais e internet
rápida, as pessoas se comunicam cada vez
mais com o uso de novas tecnologias. As irmãs
Sayonara e Flávia, e a mãe delas, Margarida,
encontraram uma maneira especial para vencer
a distância e fazerem juntas o Evangelho no Lar.
“Tudo começou em outubro de 2014, quando
minha mãe que mora em Natal veio me visitar
em Brasília. Assim que ela chegou eu criei pra
ela um perﬁl no Facebook para que pudesse
ver fotos e vídeos da minha irmã e dos netos,
que moram na Espanha. Certo dia ﬁzemos o
contato com a Flávia antes do Evangelho no
Lar e ela acabou participando direto da casa
dela, fazendo a prece ﬁnal”, conta Sayonara.
A diferença de fusos horários entre os dois
países foi ajustada para que todas pudessem
participar, cada uma em sua cidade. Assim, elas
vêm fazendo o Evangelho no Lar, via tablet, todos
os domingos, utilizando ferramentas, como
Skype e Facetime. #paraestarjuntobastaquerer

a maioria dos teólogos, é simples objeto

que o Mestre não é apenas o reformador

QR code

Evangelho no Lar. Informações
podem ser obtidas com Rodrigo
Freitas (rodfreitas@gmail.com).
Os grupos Ramiro Gama e Auta
de Souza estão precisando de
voluntários, pois as solicitações
crescem a cada dia. Se você
tem tempo livre e gostaria de
colaborar, mesmo que não seja toda
semana, entre em contato com os
coordenadores.
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Palestra na sexta
As irmãs Flávia (no
alto) e Sayonara em
conferência via internet
para o momento de
prece semanal juntas

Desde 8 de maio, a Comunhão passou
a contar com palestras públicas seguidas
de passes no início da manhã. Da mesma
maneira como já vem sendo feito de
segunda à quinta-feira, a atividade
inicia-se às 8h, no auditório Bezerra de
Menezes. A Casa está se preparando
para oferecer também atendimento
fraterno matinal nas sextas-feiras.
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Contato:
acs@comunhaoespirita.org.br
agenda de palestras, notícias do meio espírita,
publicações, acesse o site da Comunhão:
www.comunhaoespirita.org.br

Para este mês de maio, estamos sugerindo três livros dedicados ao Evangelho no Lar, com lições, aprendizado e roteiros destinados a
harmonizar uma reunião em casa.

Jesus no Lar

acontecimentos políticos do mundo; para
Grupo Auta
de Souza
sai da
Comunhão
todo
domingo
para visitar
lares
assistidos
pela Casa
e levar a
prática das
reuniões

Reportagem Fotográfica
Antônio Luis
Sandra Fado

Estante Espírita

na História, modiﬁcando o curso dos

A realização do Evangelho no Lar,
pelo menos uma vez por semana,
em dia e horário predeterminados,
é importante para a harmonia da
casa, da família, da vizinhança e até
do planeta. É como luz que liga a
espiritualidade ao plano terrestre,
uma iniciativa aconselhada em
diversas mensagens mediúnicas.
A Comunhão tem três grupos
dedicados a apoiar famílias na
realização do Evangelho no Lar: o
Anália Franco, que atende os alunos
dos cursos da Diretoria de Estudos
Doutrinários (DED); o Ramiro Gama,
voltado para o público e, em
especial, àqueles que procuram o
Atendimento Fraterno; e o Auta de
Souza, que atende famílias assistidas
pela Comunhão.
Os integrantes desses grupos
vão à casa das pessoas pelo menos
uma vez, em geral em duplas
de voluntários, para orientar e
implementar o Evangelho no Lar.
O Grupo Anália Franco entra em
contato com os alunos da DED para
saber quem deseja a visita. Vai à casa
normalmente uma única vez e realiza
o Evangelho. Mais informações
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O primeiro deles O Evangelho em Casa
é uma obra infanto-juvenil em que a autora espiritual, em linguagem doce e cativante, traça
roteiros e sugere diretrizes para o culto do Evangelho no Lar. Por meio de narração de cinco hipotéticas reuniões, enfoca temas que
vão desde a preparação, a leitura, os comentários até a prece ﬁnal. Traz ainda contos ilustrados que facilitam para a mente infantil a
compreensão da mensagem do Evangelho, para que a luz de Cristo brilhe em sua casa.
A segunda indicação – É Hora do Culto!
– é elaborada com linguagem simples e apresenta como cenário uma família que se reúne
para o culto cristão no lar, cujos integrantes, dialogando entre si, percorrem importantes aspectos dos ensinamentos de Jesus, que são
apresentados aos leitores sob a ótica da Doutrina Espírita. É um livro para ser usado em conjunto, pais e ﬁlhos, evangelizadores e alunos,
em comunhão de ideias e discussões fraternas. Seu conteúdo inclui referências para estudos.
A terceira obra é O Evangelho no Lar , de Umberto Pazian, composto por textos explicativos referentes à realização do culto em casa,
para que o Evangelho de Cristo, além de ser compreendido, passe a ser vivido em todo o seu esplendor. Os esclarecimentos e sugestões
desta obra visam colaborar na implantação do estudo sistemático do Evangelho através das obras da codiﬁcação de Allan Kardec e, quanto
aos resultados, desde que praticados com fé, determinação e amor, terão morada deﬁnitiva em nossos espíritos.
O EVANGELHO EM
CASA, pelo espírito
Meimei, psicografado
por Francisco
Cândido Xavier,
15,5cm x 23cm, 77
páginas, 14ª edição,
Edições Federação
Espírita Brasileira
(FEB), Brasília/DF,
2014. Na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão: R$ 25,00.

É HORA DO CULTO!,
de Marcelo de
Oliveira Orsini, 15cm
x 23cm, 1ª edição,
Editora Instituto
Espírita de Estudo
e Divulgação do
Evangelho (INEDE),
Belo Horizonte/MG,
2010. Na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão: R$ 37,50.

O EVANGELHO
NO LAR – Prática e
Vivência Espírita, de
Humberto Pazian,
12cm x 18cm, 94
páginas, 3ª edição,
Editora Boa Nova,
Catanduva/SP,
2014. Na Livraria
Mário Carvalho da
Comunhão: R$ 17,00.

modo de ser; contudo, não se restringe
às

reuniões

convencionais

para

as

manifestações adorativas e, sim, traz o
Amigo Celeste ao santuário familiar, onde
Jesus, então, passa a controlar as paixões,
a corrigir as maneiras e a inspirar as
palavras, habilitando o aprendiz a traduzirlhe os ensinamentos eternos através de
ações vivas, com as quais espera o Senhor
estender o divino reinado da paz e do
amor sobre a Terra.
Quando o Evangelho penetra o Lar, o
coração abre mais facilmente a porta ao
Mestre Divino.

o

Hoje, que quase vinte séculos são já
decorridos sobre as primícias da Boa Nova,
o domicílio de Simão se transformou no
mundo inteiro... Jesus continua falando
aos companheiros de todas as latitudes.
Que a sua voz incisiva e doce possa gravar
no livro de nossa alma a lição renovadora
de que carecemos à frente do porvir,
convertendo-nos em semeadores ativos
de seu inﬁnito amor, é a felicidade maior a
que poderemos aspirar.

Emmanuel
Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949.

Em comunhão com o 3 Congresso Espírita
A Comunhão esteve aliada à Federação
Espírita do Distrito Federal (FEDF) na
organização do 3º Congresso Espírita do
Distrito Federal, realizado no ﬁm de abril
com o tema “Evangelho: Fraternidade e
Paz”. Cerca de 50% das inscrições tiveram
origem na Casa, onde houve uma divulgação
antecipada e maciça do evento por mais de
dois meses nas palestras públicas, nas salas
de aula, na venda de camisetas pela Livraria
Mário Carvalho e na Rádio Comunhão, que
também criou e produziu em estúdio as
vinhetas utilizadas para o congresso.
Houve a participação de inúmeros
voluntários da Comunhão nas diversas áreas
do evento como livraria, artesanato, recepção
dos participantes e apresentações musicais
(Coral Elos de Luz e Grupo Vida), além do
trabalho dos mestres de cerimônia e dos
voluntários da Assessoria de Comunicação
Social (ACS), que participaram da cobertura
jornalística
entrevistando
palestrantes
e promovendo a distribuição de 1,5 mil

Grupo Vida se apresentou no
segundo dia do evento, que teve a
voluntária da Comunhão Ana Cláudia
como um dos mestres de cerimônia

exemplares do jornal Libertação.
As entrevistas foram publicadas em tempo
real no blog da FEDF e, nos dois primeiros
dias do evento, houve um aumento de 12%
nas interações com a fanpage do Facebook,
quando foram registradas mais de 2 mil
curtidas e 326 compartilhamentos.
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Grupos trabalham para
implantar Evangelho no Lar
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