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"Para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tãosomente

situado

na

História

modifi-

cando

o

curso

dos

acontecimentos políticos do mundo; para a maioria dos teólogos, é
simples objeto 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 que o Mestre não é a- penas o reformador da
civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o
doador de faci- lidades terrestres, mas também, acima de tudo, o
renovador da vida de cada um."
Emmanuel,
Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949.

PLANO DE AÇÃO PARA OS PAIS ADAPTAREM O
EVANGELHO NO LAR COM CRIANÇAS/JOVENS
Descrever o que cada fase do desenvolvimento
humano necessita para melhor aprender os ensinos
de Jesus;
Aplicar linguagem acessível e compreensível ao
público de pais;
Apontar as consequências benéficas da prática do
Evangelho no Lar desde a tenra idade para o
Espírito imortal em evolução;
Demonstrar exemplos de possíveis Evangelhos no Lar
com crianças e jovens, tomando o cuidado para não
induzir a rituais rígidos e inflexíveis e sim o hábito de
aprender os ensinos de Jesus em família
Orientar os pais quais áreas buscarem no centro
espírita para ajuda em situações específicas.

Campanha visa elaborar materiais tais como
Vídeos;
Folders;
Artigos;
Mensagens de Estímulo às famílias;
Todo formato que vise educar e estimular as famílias que
possuem crianças e jovens e que se sentem perdidos para
cultivar este hábito importantíssimo para a evolução na
vertical da vida.

"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. Se o negociante
seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um
barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar
uma comunidade segura e tranqüila 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 nos não habituamos a
amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia,
como respeitar o Eterno Pai que nos parece distante?"
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