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A prece deve ser uma emanação do
íntimo da alma para Deus.
É o recurso supremo para os aflitos.

Quem não encontrou no conforto da prece, uma
certa calma e um bálsamo para as feridas nos
momentos de depressão e desespero?

Tipos de Prece
A prece é uma evocação: por
meio da prece nós nos
comunicamos através do
pensamento com o ser a quem a
prece é dirigida. Seu objetivo
pode ser um pedido, um aviso,
ou uma glorificação. Alguém
pode orar para si ou para
outrem, pelos vivos ou pelos
mortos.
O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 9, Allan
Kardec

Tipos de Prece
• Prece pedindo
• Prece em Ação de

Graças
• Prece em louvor

Preces
“Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de
orar nas sinagogas e nas esquinas das praças, em posição de
serem vistos pelos outros. Em verdade vos digo: já
receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra
no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no
escondido. E o teu Pai, que vê no escondido, te dará a
recompensa.”
“Quando orardes, não useis de muitas palavras, como fazem os
pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas
palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que
precisais, antes de vós o pedirdes.” (Mateus, 6: 5-8).

Qualidade da Prece
• Ore em segredo

• Não prolongue suas orações além do
necessário
• Se tiverdes alguma coisa contra alguém,
perdoa-lhe(s) antes de sua oração

• Ore com humildade

Qualidade da Prece
Oração não é pedir. É um
anseio da alma. É a admissão
diária da própria fraqueza.
Quando oramos, é melhor ter
um coração sem palavras
do que palavras sem um
coração.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Proeminente lider do nacionalismo indiano.

O Fariseu e o Coletor de Impostos
Dois homens subiram ao templo para orar, um
era fariseu e o outro cobrador de impostos.
O fariseu, de pé, orava assim
em seu íntimo: ‘Deus, eu te
agradeço porque não sou como
os outros, ladrões,
desonestos, adúlteros, nem
como este publicano. Jejuo
duas vezes por semana e pago o
dízimo de toda a minha renda’
Lucas 18:11-12

O Fariseu e o Coletor de Impostos
O publicano, porém, ficou a
distância e nem se atrevia a
levantar os olhos para o
céu; mas batia no peito,
dizendo: ‘Meu Deus, tem
compaixão de mim, que
sou pecador! ’
Eu vos digo: este último voltou para casa justificado,
mas o outro não. Pois quem se exalta será
humilhado, e quem se humilha será exaltado.
(Lucas, 18: 13-14).

Eficácia da Prece
A eficácia da prece tem sido
comprovada em todas as áreas, seu
poder está no pensamento e amor
que nós usamos para formulá-las, o
amor aos outros e a nós mesmos.

Preces dirigidas a Deus são ouvidas
pelos espíritos encarregados de
realizar a vontade de Deus; aquelas
que são dirigidas aos bons Espíritos
são levadas a Deus.

Orando com comoção espiritual

Princípio Divino

Eficácia da Prece
• Existem aqueles que contestam a eficácia da oração
• Deus sabe todas as nossas necessidades é inútil enumerá-los para Ele
• Eles dizem que as nossas petições não podem mudar os decretos de Deus

O que Deus concede é:

Eficácia da Prece

• Coragem, paciência e resignação;

• Os meios para resolver as situações com a
ajuda das idéias sugeridas por Espíritos
bons ao comando de Deus;
• Nós ficamos com o mérito sobre as
decisões que tomamos.

Divina energia
entrando pelo
chakra frontal

Quando os deuses desejam nos punir,
eles respondem as nossas preces.
Oscar Wilde

Como poderia Deus atender a todos os desejos que os
homens exprimem nas suas preces? A maior parte destes
seria incapaz de discernir o que convém, o que é
proveitoso. Só Deus sabe o que é melhor para nós, e não
satisfaz nossas demandas, Ele vai, pelo menos, enviar-nos
assistência fluídica e resignação..
(Depois da Morte, Capítulo 51, Leon Denis)

Eficácia da Prece
Um homem está perdido no deserto e sofre de terrível
sede. Ele se sente fraco e cai no chão. Ele ora a Deus
para ajudá-lo e espera, mas nenhum anjo veio trazerlhe algo para beber. Enquanto isso, um bom Espírito
lhe sugere o pensamento de se levantar e seguir um
dos caminhos diante dele. Em um movimento
puramente mecânico, ele reúne suas forças, se
levanta e caminha de forma irregular. Quando ele
chega em uma área elevada, ele vê um riacho não
muito distante.

Eficácia da Prece
Ao ver que ele recupera a sua coragem, e se ele tem
fé, exclamará: "Obrigado meu Deus, pelo
pensamento que Você me inspirou e pela força que
Você me deu". Se ele não tem fé, ele vai dizer: "Que
pensamento bom eu tive! Que boa sorte eu tive
tomando o caminho para a direita em vez do outro
para a esquerda. Às vezes a chance nos serve
realmente bem! Devo felicitar-me por minha
coragem e por não ter desistido!“ (ESE Cap 27 - Item 8)

Ação da Prece
Quando uma pedra atinge a água, sua superfície vibra em
ondulações concêntricas. Da mesma forma, o fluido universal é
configurado para vibrar por nossos pensamentos e orações, mas com
uma diferença: as vibrações da água são limitadas, enquanto as do
fluido universal seguem umas as outras ad infinitum.

Ação da Prece
Assim, uma corrente
fluídica se estabelece
que permite aos
espíritos avançados nos
influenciar e responder
ao nosso apelo, mesmo
das profundezas do
espaço distante.

Poder da Prece
Apesar de um homem doente ter ido a
diversos médicos, nenhum pôde ajudar.
Em desespero, ele viajou para o grande
sábio Reb Mordechai de Neshchiz e
pediu conselho.
"Eu sugiro que consulte o Mestre de Anipola",
Reb Mordechai disse. "Tenho certeza que Ele pode
ajudar!”
Então o homem doente contratou uma carroça e um
motorista. Quando ele finalmente chegou à pequena
aldeia de Anipola, ele pediu para falar com o mestre
de Anipola. "Não há nenhum doutor ou mestre
aqui!" os moradores responderam.

Poder da Prece

Chocado e confuso, o doente viajou todo o
caminho de volta para Neshchiz, e disse a Reb
Mordechai o que aconteceu. O grande sábio
não se surpreendeu.
"Sem médico, como você acha que as
pessoas recebem ajuda?" ele perguntou.

"Eles precisam pedir para Deus curá-los",
respondeu o homem. "Esse é o Mestre que eu
estava falando!" Reb Mordechai disse. "Peça a Ele,
e Ele irá ajudá-lo, também."
O homem doente seguiu o conselho de Reb
Mordechai. Pouco tempo depois, ele foi curado.

Ação da Prece
Conexão Invisível

Todos os Espíritos
recomendam a
oração. Rejeitá-la
significa ignorar a
benevolência de
Deus.

A oração é
uma coisa
poderosa,
pela qual
Deus está
conectado e
atado ele
próprio.
- Martin
Luther King

A prece de Jesus
Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome;

- Nós reconhecemos e louvamos a importância de Deus em nossas vidas.
venha o teu Reino;

- Nós aceitamos a providência Divina.
seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na Terra.

- Nós nós submetemos às leis de Deus.
Dá-nos o pão de cada dia.

-Deus nos dá tanto o alimento físico como o espiritual.
Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos
devem.

- É vital que perdoemos a nós mesmos e aos outros.
Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal.

- Nós reconhecemos nossas limitações e a necessidade da proteção de Deus.
Assim seja.

-Nós reconhecemos e adoramos a sabedoria de Deus.

ESE, Allan Kardec, Capítulo 28, item 3

Trabalhe como se você fosse viver cem
anos. Ore como se você fosse morrer
amanhã.
Benjamin Franklin
(1706-1790) Estadista Americano,
cientista e filósofo.

Retrato de Benjamin Franklin
Gravura por J. Thomson, 1805
a partir da foto original por J.A. Duplessis

Você precisa de Mim? Eu estou lá.
Você não pode Me ver, mas Eu sou a luz pela qual você vê através
Você não pode Me ouvir, mas Eu falo através da sua voz.
Você não pode Me sentir, mas Eu sou o poder no trabalho das suas mãos
Eu estou trabalhando, embora você não entenda os meus caminhos.
Eu estou trabalhando, embora você ainda que não reconheça as minhas
obras
Eu não sou visões estranhas. Eu não sou mistérios.
Só em silêncio absoluto, para além de si mesmo,
Você pode Me conhecer como Eu sou,
e apenas como um sentimento e uma fé.
No entanto, Eu estou lá. No entanto, Eu estou aqui.
No entanto, Eu respondo.
Quando você precisar de mim, Eu estou lá.
Mesmo se você me negar, Eu estou lá.
Mesmo quando você se sente completamente só, Eu estou lá.
Mesmo em seus medos, Eu estou lá.
Mesmo em sua dor, Eu estou lá.
Eu estou lá quando você orar e quando você não ora
Apesar de sua fé em Mim ser incerta,
Minha fé em você nunca vacila,
Porque Eu te conheço, porque Eu te amo.
Poeta e autor Rev. James Dillet Freeman
O "Poeta Laureado" da Unidade 1912
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