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‘‘Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando 
estiver ao alcance de nossas possibilidades. [...]
É importante nos unamos todos no lançamento dos princípios 
cristãos no santuário doméstico.
Trazer as claridades da Boa Nova ao templo da família é aprimorar 
todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. [...]
Evangelho no Lar é Cristo falando ao coração.
Sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar, 
teremos a existência transformada na direção do 
Innito Bem.’’

Bezerra de Menezes (Espíritos diversos, Temas da vida, p. 57)
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Campanha Mundial do Evangelho em Casa

Apresentação
Com a proposta de unicação dos ideais espíritas em 
torno do Evangelho de Jesus, e de proporcionar o 
alimento espiritual a tantas famílias, levando 
conhecimento e consolo ao maior número de lares ao 
redor do mundo. 

‘‘[...] Estudemos Allan Kardec, ao clarão da 
mensagem de Jesus Cristo, e, seja no exemplo ou na 
atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o 
Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de 
caridade – a caridade da sua própria divulgação.”

               (Emmanuel e André Luiz, Estude e Viva, cap. 40).  

Este projeto tem como nalidade implantar na Terra o 
Culto do Evangelho em Casa, divulgando esta campanha 
da boa nova a partir do Brasil, Coração do Mundo, 
Pátria do Evangelho, como também expandindo por 
todos os países do globo pelas mãos amorosas de 
todos os espiritas corajosos, dedicados e 
comprometidos com o Cristo Jesus.
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Justicativa
A saúde espiritual do planeta está
em crise. As nações se agridem
deliberadamente pelo poder. 
O orgulho e o egoísmo são chagas
humanas e devem ser erradicadas
da face da Terra.
Como auxiliar a espiritualidade neste
processo de regeneração? 
Despertando a cultura de valores humanos
à luz do Evangelho de Jesus, por meio da 
implantação do Evangelho em Casa.

Campanha Mundial 
do Evangelho em Casa

“O Culto do Evangelho no abrigo doméstico equivale 
a lâmpada acesa para todos os imperativos do apoio 
e do esclarecimento espiritual.” 
                 (André Luiz, Desobsessão, 13. ed., p. 239).



     ‘‘[...] O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro 
templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de 
caracteres para a vida comum, [...] como esperar uma 
comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A 
paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se 
não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como 
aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a 
amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada 
dia, como respeitar o Eterno Pai que nos parece distante?
    Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno 
intervalo e continuou: 
    - Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos 
procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A 
mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela, recebes do 
Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar, ao 
redor dela, a sementeira da felicidade e da paz na 
conversação e no pensamento? [...]. 
    Simão Pedro tou no Mestre os olhos humildes e lúcidos 
e, como não encontrasse palavras adequadas para 
explicar-se, murmurou, tímido:
    - Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, 
convidando os familiares do apóstolo à palestra edicante e 
à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e 
abriu, na Terra, o primeiro culto cristão do lar.
           (Neio Lúcio, Jesus no Lar, 27. ed., p. 15-17).

Campanha Mundial do Evangelho em Casa

Referencial Histórico
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‘‘Dedica uma das sete noites da semana ao Culto 

Evangélico no Lar, a m de que Jesus possa pernoitar em 

tua casa.

Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, 

distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus 

virá em visita.

Quando o Lar se converte em santuário, o crime se 

recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se 

demora em casa.

Quando os corações se unem nos liames da Fé, o 

equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama 

vinhos de paz para todos.

Jesus no Lar é vida para o Lar.

Não aguardes que o mundo te leve a certeza do bem 

invariável.

Distende, da tua casa cristã, a luz do Evangelho para o 

mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, 

reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o 

benefício da comunhão com o Alto.

Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos Céus 

a prece da comunhão em família, todo o edifício se 

benecia, qual lâmpada ignorada, acesa na ventania. 

Não te afaste da linha direcional do Evangelho, entre os 

teus familiares.

Campanha Mundial 
do Evangelho em Casa

Mensagem de Incentivo
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Continua orando el, estudando com os teus 
lhos, e com aqueles a quem amas, as 
diretrizes do Mestre, e, quando possível, debate 
os problemas que te aigem à luz clara da 
mensagem da Boa Nova e examina as 
diculdades que te perturbam ante a inspiração 
consoladora do Cristo.
Não demandes à rua, nessa noite, senão para 
os inevitáveis problemas que não possas adiar. 
Demora-te no Lar para que o Divino Hóspede aí 
também se possa demorar. E quando as luzes 
se apagarem à hora do repouso, ora mais uma 
vez, comungando com Ele, como Ele procura 
fazer, a m de que, ligado a ti, em casa, uma vez 
por semana em sete noites, ter Jesus contigo.’’
                (Joanna de Ângelis, Messe de Amor).

Campanha Mundial do Evangelho em Casa

O EVANGELHO
SEGUNDO o ESPIRITISMO

Allan Kardec
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Objetivo
- Incentivar e implantar o Evangelho nos lares da Terra.
- Auxiliar na semeadura do Cristianismo nos lares, à luz 
da Doutrina Espírita renovando a própria vida e a sociedade 
do amanhã.
- Propiciar o estudo do Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus Cristo no santuário doméstico.
- Gerar a paz na família e no mundo.
- Empreender a doação de Evangelho Segundo o 
Espiritismo gratuitamente no mundo. 

“Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do 
ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui 
emissão eletromagnética de relativo poder.” 
                    (André Luiz, Os mensageiros, 25 . ed., p. 197).

Campanha Mundial do Evangelho em Casa
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Público Alvo
- Casas Espíritas;
- Editoras Espíritas;
- OGNs;
- Espíritas e 
  Simpatizantes
  desta causa.  
- Todos que buscam
   paz na Terra.

Campanha Mundial do Evangelho em Casa

Junte-se
a nós!
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Campanha Mundial do Evangelho em Casa

Quem Somos
- Somos mais de 7,2 bilhões de pessoas no

planeta segundo dados da ONU;
- Todas as religiões juntas somam 5,5 bilhões;
- 13 milhões são espíritas no Mundo;
- Apenas 1,6 bilhões de pessoas não tem religião;

Fontes: http://www.tearda.com/
            http://www.pewforum.org/

‘‘O Culto do Evangelho no Lar não é uma inovação. 
É uma necessidade em toda parte onde o Cristianismo 
lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação.

Emmanuel (Diversos espíritos, Luz no lar, p. 11).
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Metas com base

nos 9.200.000 

espíritas no Mundo,

92 mil
1%

2%

184 mil

276 mil

2016
2017

2018

3%
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Estratégia de Divulgação
Usaremos como divulgação o Marketing Viral , uma plataforma que possibilita visibilidade
exponencial com eciência e baixo custo. São várias ferramentas de compartilhamento
usadas no ambiente virtual: redes sociais (Facebook, WhatsApp, Twiter, entre outras),
e-mails, sms, como também o
famoso boca-a-boca, 
possibilitando uma maior rapidez 
e visibilidade do projeto.
Usemos nossos smartfones e
computadores a favor da
divulgação do Espiritismo,
e da IMPLANTAÇÃO DO 
CULTO DO EVANGELHO EM CASA
na TERRA.
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Como participar
- Aderir à Campanha Mundial do 
Evangelho em Casa;
- Implantar o Evangelho em Casa;
- Curtir nossa página no Facebook;
- Doar Evangelhos Segundo o Espiritsmo; 
- Registrar suas doações e implantações 
de Cultos do Evangelho por meio de 
fotos e vídeos, como também fazendo 
depoimentos na nossa fanpage;
- Conhecer nosso site;
- Participar da nossa pesquisa no site;
- Estimular e atrair novos participantes;
- Fazer download dos materiais da 
Campanha e divulgar na sua região.

Campanha Mundial
do Evangelho em Casa

M UA NH DN IA AP L M D

A O

C



Campanha Mundial do Evangelho em Casa

www.campanhamundialdoevangelhoemcasa.com

- Na sua cidade

- No mundo através da sua boa vonatade
- Pelo site cadastrando-se e
- Nos Cultos do Evangelho em Casa
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Campanha Mundial do Evangelho em Casa

Acompanhamento de Resultados

O mais importante do projeto é que ele alcance os seus objetivos e suas metas, implantando

Cultos do Evangelho em Casa e Doações de Evangelhos Segundo o Espiritismo no maior

número de lares do Mundo.

Sua participação e interação são imprescindíveis,

registrando todas as informações referentes

às suas atividades, pois como falado,

esta divulgação é viral: quanto

maior o número de participantes

mais comentários e postagens.

Teremos uma página no site

exclusiva para envio de materiais

e coleta de informações da

campanha ao redor do planeta.
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Entidade Promotora
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GERA - Grupo Espírita Recanto da Alegria

O GERA - GRUPO ESPÍRITA RECANTO DA ALEGRIA, é uma
instituição espírita voltada ao estudo, prática da caridade,
promoção social e difusão do Espiritismo sediada em João 
Pessoa - Paraíba - Brasil.
Como  seguidores do Cristo, entendemos que para 
transformarmos o planeta ao nosso redor, precisamos unicar as 
religiões em torno da família para implantarmos a Paz no seio do 
lar, modicando e fortalecendo em cada coração os conceitos 
morais e cristãos para que a humanidade possa abandonar as 
velhas vestes centradas no egoísmo e no orgulho, migrando para 
uma transformação íntima capaz de enfrentar as graves 
problemáticas do mundo por meio do amor, da caridade, da 
humildade e do respeito as diferenças, seja elas, de cunho social, 
racial e ou religioso, e que possamos juntos fortalecer a entrada 
de Jesus nos lares, através do esclarecimento e dos exemplos do 
Mestre de Nazaré.



Campanha Mundial do Evangelho em Casa
Materiais de Divulgação

curta

Quanto mais
divulgação
melhor!!!

convide
seus
amigos.

CARTAZ FOLDER CAMISETA

ADESIVO DE CARRO
E CADERNO

ADESIVO PERFURADO

OUTDOOR
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