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A Prece Na Visão Espírita 
Referencias 

• Livro dos Espíritos – Questões 658 a 666 

• Evangelho Segundo o Espiritismo – Cap. XXVII – Pedi e Obtereis  



ESE XXVII – Pedi e Obtereis 
Ação da prece. - Transmissão do pensamento 

• O Que é A Prece 

• Transmissão do 

pensamento 

• Propósitos 

• Pedido 

• Agradecimento 

• Glorificação 

Frequência 

Intensidade 



Prece 
Transmissão do Pensamento 

• Estamos mergulhados no Fluído 

Universal 

• A “vontade” cria um impulso 

• Fluido é o veículo do 

pensamento 

• Corrente fluídica se estabelece 

entre: 
• Encarnado e desencarnado 

• Encarnado e encarnado 

• Desencarnado e encarnado 

• Desencarnado e desencarnado 

• Energia da corrente em proporção 

a do pensamento e vontade 

• Esclarece o mecanismo básico de 

interação com encarnados e 

desencarnados 

• Explica como é possível a ação e 

influência dos Espíritos 

• A eficácia dessa influência é 

sempre subordinada á vontade e 

Leis de Deus 



A Utilidade e Eficácia da Prece 
Não podemos evitar as consequências de nossas ações...Mas podemos orar 

para suporta-las, e  para evitar o erro em primeiro lugar...Orai e Vigiai! 

• Respeitar o limite do necessário 

• Por freio á ambição  

• Não querer subir mais alto do 

que se pode 

• Ser humilde 

 

• Praticar a lei da  

caridade 

• Não fazer o mal 

• Enfermidades resultantes do excesso 

• O medo da ruína 

• O medo da queda 

 

• O sofrimento das decepções do 

orgulho abatido 

• Sermos maldizentes, invejosos, 

ciosos, violentos 

• Temor da vingança 

Evitaria 



• Auxílio dos bons Espíritos na forma de encorajamento ás boas resoluções e 

inspiração de boas ideias 

• Adquirindo a força moral para vencer as dificuldades 

• Voltar ao caminho do bem quando desviamos. 

• Assim não afastam o mal, mas sim desviam-nos do mau pensamento que nos 

levaria ao erro 

• Resistir aos maus pensamentos 

• Impedem que infrinjamos a Lei de Deus 

• Agem á nossa revelia, de maneira imperceptível, não subjugando nosso livre-arbítrio 

• Daí a máxima de Jesus: “Pedi e Obtereis” 

Resultados da Prece 
O Que Se Pode Esperar? “Pedi e Obtereis” 



• Deus recompensa intenção, devoção e fé, e não a forma 

• O cultivo do bem em nossos corações nos permite rezar com mais fervor e confiança 

• Um atitude humilde perante a Deus cria uma conexão mais forte e que é assistida 

pelos bons espíritos 

• Rezar com fervor, devoção e humildade, cria perfeita harmonia com o Criador, uma verdadeira 

transmissão de Amor a Ele! Somos nós que estamos “dando” – e imediatamente recebendo!  

• “A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se 

associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, 

porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono”. 

Como Rezar 
Mecanismo da Prece – É Dando que se Recebe! 



• Léon Denis, em Depois da Morte (capítulo LI, da quinta parte, intitulado A Prece, 

página 449), escreveu: "(...) A prece feita em conjunto é um feixe de vontades, de 

pensamentos, raios, harmonias, perfumes, que se dirige com mais poder para seu 

objetivo. Ela pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de sustentar, 

abalar as massas fluídicas. Que alavanca para a alma ardente que coloca nesse 

impulso tudo o que há de grande, de puro, de elevado nela! Nesse estado, seus 

pensamentos jorram, como uma corrente imperiosa, em generosos e poderosos 

eflúvios. (...) O homem traz em si um motor incomparável, do qual não sabe tirar 

senão um medíocre partido. Para fazê-lo funcionar, duas coisas são suficientes, 

todavia, a fé e a vontade (...)".  

O Poder da Prece em Grupo 
 

 



A Eficácia da Prece 
The Transcendental Meditation® and TM-Sidhi® programs 

Experiment in Washington DC, 1993 

Effects of Group Practice of the Transcendental Meditation Program on Preventing Violent Crime in 

Washington, DC: Results of the National Demonstration Project, June-July 1993 



A Ciência e a Prece 
Time Magazine – Edição de 23 de Fevereiro de 2009 

 

• Science and Faith: The 

Biology of Belief  

• “Science and religion 

argue all the time, but 

they increasingly agree 

on one thing: a little 

spirituality may be very 

good for your health” 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601090223,00.html


Como a Prece Modifica o Cérebro 
Dr. Andrew Newberg, University of Pennsylvania 

 
• Ativo durante 

a prece 

• Inativo 

durante 

“psicofonia” 

• Mais espesso 

em pessoas 

de fé 

• Melhor 

memória 

• “Desliga” durante a 

prece, nos faz 

perder a 

percepção de nós 

mesmos 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601090223,00.html


• Pessoas que frequentam alguma religião tem menor risco de 

morte (~50% menos nos próximos 8 anos)* 

• Pessoas que acreditam num Deus de Amor obtém a cura mais 

frequentemente do que aquelas que acreditam num Deus punitivo 

• Pacientes com AIDS respondem melhor a tratamentos se tem fé 

religiosa 

A Ciência e a Prece 
Principais Descobertas 

* Dr. Robert Hummer, University of Texas 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601090223,00.html


• Resultados inconclusivos quanto à prece intercessória ( 6000 estudos 

publicados desde o ano 2000)  

• Quando os “sujeitos” da prece não estão cientes da ação 

 

• Porém, resultados surpreendentemente positivos quando a pessoa está ciente 

de que estão orando por ela (Atitude? “É dando que se recebe” ?) 
• Comprovados pelo efeito “placebo”  quando o indivíduo “crê” no tratamento, este 

surte o mesmo efeito positivo do remédio verdadeiro  

 

• Vários hospitais passaram a oferecem serviços de aconselhamento espiritual 

como parte do tratamento médico 

O Poder Da Prece e Da Fé 
E Seus Efeitos na Cura de Doenças 

 

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601090223,00.html


• Fé e Confiança Plena em Deus 

• Vontade Ativa 

• Capacidade de concentração e foco 

Como Fazer Funcionar? 
 

O dever primordial de toda criatura 

humana, o primeiro ato que deve 

assinalar a sua volta à vida ativa de cada 

dia, é a prece.. (O Evangelho Segundo o 

Espiritismo, Cap. 27, Item 22)  



Aproveitando o Poder da Prece! 

 • Esteja pronto para escutar 

a resposta! 

 

• Esforço e Oração! 

 

• Confie em Deus! A fé 

sincera é a ginástica do 

Espírito – pratique a prece! 







Who Listens to Our Prayers ? 



Who Listens to Our Prayers ? 

… so We too, 

respond to prayers! 


