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Livro dos Espíritos Questão # 659

659. Qual o caráter geral da prece?

“A prece é um ato de adoração. 
Orar a Deus é pensar nele; é
aproximar-se dele; é pôr-se em
comunicação com ele. A três
coisas podemos propor-nos por 
meio da prece: louvar, pedir, 
agradecer.”



Contexto Histórico- Sermão do Monte

- Senhor, ensiná-nos a orar.



Mateus 6  5:8

E, quando orares, não sejas como os hipócritas; pois se 
comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, 
para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já
receberam o seu galardão.

Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua
porta, ora a teu Pai que está em secreto; e teu Pai, que vê em
secreto, te recompensará publicamente.

E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que 
pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Não vos assemelheis, pois, a eles; porque vosso Pai sabe o que 
vos é necessário, antes de vós lho pedirdes.



Pai Nosso - Pelo Espírito Meimei & Chico Xavier



PAI NOSSO

“Pai nosso que esta nos céus, santificado seja o Teu Nome, 

venha a nós o Teu Reino, seja feita a Tua Vontade, assim na

terra como no céu.” (Mateus: 6 9:13)



Santificado Seja o Teu Nome





Venha a nós o Teu Reino

O Reino dos céus é [...] trabalho perseverante pelo bem real 
da Humanidade inteira. 
XAVIER, F.C. Boa nova. Pelo Espírito Humberto de Campos 
(Irmão X). Cap 4

O Reino do Céu no coração deve ser o tema central de nossa
vida. Tudo mais é acessório. 
XAVIER, F.C. Boa nova. Pelo Espírito Humberto de Campos 
(Irmão X). Cap. 12.



Seja feita a Tua Vontade assim na terra como no céu



O Pão Nosso de cada dia dá -nos hoje

O Pão Do Corpo O Pão Da Alma



…e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos
nossos devedores.



Não nos deixes cair em tentação, 



TENTAÇÃO – Prazer Imediato



mas livra-nos do mal; porque Teu é o Reino, e o Poder, 
e a Glória para sempre



Pai Nosso Emmanuel
Nosso Pai, que estás em toda parte;

Santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas;
Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria;

Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos;
Tanto na terra, quanto nos círculos espirituais;
O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje;

Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores
com esquecimento de todo mal;

Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa
própria inferioridade;

Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos;
Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da 

paz, da justiça e do amor para sempre!
Assim seja!



Se se perdessem todos os livros sacros da 
Humanidade, e só se salvasse O SERMÃO DA 

MONTANHA, nada estaria perdido.
MAHATMA GANDHI



Referencias

https://www.youtube.com/watch?v=aaXUwavyAK4 Palestra Mariangela  Manfrin
https://www.youtube.com/watch?v=k8wtz4zUO-M Palestra   Angelica Costa Maia
 Palestras Prof Severino Celestino Abrindo a Biblia (Youtube)
 ESE Cap XXVII Pedi e Obtereis
 ESE Cap XVIII I- Preces Gerais Item 2
 Boa Nova Humberto de Campos Cap 11, 18
 O Redentor Egdar Armond
 Livro dos Espíritos Questões #658, 660, 660a, 661, 662
 Bíblia e Chave Biblica
 Pai Nosso Meimei

https://www.youtube.com/watch?v=aaXUwavyAK4
https://www.youtube.com/watch?v=k8wtz4zUO-M


O Redentor Edgar Arrmond Cap. 35

…..Jesus ao falar sobre a o Pai Nosso, essa
singela e comovente oração, profunda e 
perfeita, “que contém um ato de fé, de 

amor e de confiança em Deus: que 
manifesta tres desejos da alma: a 

glorificacao do Senhor, a expansão do 
Reino de Deus e a submissão do homem
`a sua vontade soberana e justa; expressa
tres pedidos: para nossa miséria material, 
nossas falhas espirituais, nossos erros e 
fraquezas; e proteção as tentações do 

mundo e influencias maléficas.



ABBA – PAI Nosso



Pai Nosso: como rezar?



O que diz o Livro dos Espíritos? Cap 5 Lei da Conservação

 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais?

“Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da 
tentação.”

a) — Qual o objetivo dessa tentação?

“Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos.”

Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que têm, sua
indiferença teria talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o 
atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios
providenciais. Mas, além disso, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também
experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso, de que deve a razão
defendê-lo.
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