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Oração Dominical
“Os Espíritos recomendaram que, encabeçando
esta coletânea, puséssemos a Oração dominical,
não somente como prece, mas também como
símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam
em primeiro lugar, seja porque procede do
próprio Jesus (S. Mateus, 6:9 a 13)...; é o mais
perfeito modelo de concisão, verdadeira obraprima de sublimidade na simplicidade... ela
resume todos os deveres do homem para com
Deus, para consigo mesmo e para com o próximo.
Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração
e de submissão; o pedido das coisas necessárias à
vida e o princípio da caridade.”

ESE - Cap. XXVIII

Rezar e Orar
Nas Pegadas do Mestre – F. C. Xavier
“Rezar é repetir palavras segundo fórmulas
determinadas. É produzir eco que a brisa dissipa,
como sucede à voz do sino que no espaço se espraia
e morre.

Orar

é sentir. O sentimento é intraduzível. ... Como o relâmpago

prenunciando temporal, o sentimento fere o campo de nossa consciência; e,
num dado instante, penetra o âmago do infinito. Quem o retém? Quem ousa
interpretá-lo? Quem o pesa e quem o mede? Só Deus o conhece, só Deus o julga
com justiça, porque só Deus sabe o que são essas vibrações de nossa alma,
quando para Ele apelamos na linguagem misteriosa do sentimento. ...”

Oração – Recomendações Básicas
• A forma nada vale, o pensamento é tudo.
• Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque.

• Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração.
• O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus.
• A diversidade das fórmulas não deve cria divergências entre os que Nele crêem.
• Deus as aceita todas quando sinceras.
• O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando
ditas de coração e não de lábios somente.

• Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma.
• Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez
e as paixões da Humanidade.
• Deve ser clara, simples e concisa... fazer refletir
• Ato maquinal na maioria dos casos, puramente exterior, ao qual se
conserva indiferente a alma.
ESE – Cap. XXVIII - Preâmbulo

Prece
658. Agrada a Deus a prece?
“A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para Ele, a intenção é tudo. ...”
659. Qual o caráter geral da prece?
“A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar Nele; é aproximarse Dele; é pôr-se em comunicação com Ele. A três coisas podemos
propor-nos por meio da prece: louvar, pedir, agradecer.”
660. A prece torna melhor o homem?
“Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte
contra as tentações do mal e Deus lhe envia Espíritos bons para assisti-lo. É
este um auxílio que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade.”

LE – Lei de Adoração
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Preâmbulo

I – Preces gerais


Oração dominical



Reuniões espíritas



Para os médiuns

II – Preces por aquele mesmo que ora


Aos anjos guardiães e aos Espíritos protetores



Para afastar os maus Espíritos



Para pedir a corrigenda de um defeito



Para pedir a força de resistir a uma tentação



Ação de graças pela vitória alcançada sobre uma
tentação



Para pedir um conselho



Nas aflições da vida



Ação de graças por um favor obtido



Ato de submissão e de resignação



Num perigo iminente



Ação de graças por haver escapado a um perigo



À hora de dormir



Prevendo próxima a morte
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III – Preces por outrem

IV – Preces pelos que já não são da Terra



Por alguém que esteja em aflição



Por alguém que acaba de morrer



Ação de graças por um benefício
concedido a outrem



Pelas pessoas a quem tivemos afeição



Pelas almas sofredoras que pedem preces

Pelos nossos inimigos e pelos que nos
querem mal



Por um inimigo que morreu

Ação de graças pelo bem concedido
aos nossos inimigos



Por um criminoso



Por um suicida





Pelos inimigos do Espiritismo



Pelos Espíritos penitentes



Por uma criança que acaba de nascer



Pelos Espíritos endurecidos



Por um agonizante

V – Preces pelos doentes e pelos obsidiados


Pelos doentes



Pelos obsidiados

Resultados da Oração
Nos Domínios da Mediunidade – Cap. 20
“... Áulus sorriu e ajuntou:
– Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração... Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os
fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em
perigo, a casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais, a velhinha doente aproxima-se da morte, entretanto,
nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com
paciência e valor. E um espírito transformado, naturalmente transforma as situações. ...”

“... Muita vez, pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não
desejamos. No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor nos
permite retirar, de cada situação e de cada problema, os preciosos
valores da experiência. ...”

Ação e Oração
Meditações Diárias – F. C. Xavier – Emmanuel
“Ação é serviço. Oração é força. Pela oração a criatura se
dirige mais intensamente ao Criador, procurando-Lhe apoio e
benção, e, através da ação, o Criador se faz mais presente na
criatura, agindo com ela e em favor dela.”

Minutos com Chico Xavier – José Carlos de Lucca
“A oração é o posto de abastecimento de nossas energias. É o momento de
renovação de nossas forças. É o instante em que Deus fala conosco e nos
supre dos nutrientes espirituais necessários ao nosso revigoramento. Quem
ora é mais forte, quem ora é mais sábio, quem ora está mais perto de
Deus, e, portanto, mais perto de equacionar seus padecimentos.”

Oração e Resposta
Coragem – F. C. Xavier – Espíritos Diversos – Emmanuel
“Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e
asserena-te para recolher as respostas da Divina Providência. ... Em
seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de
alguma cousa doando-te, na essência, as informações ou os avisos que
solicites. ...”
Taça de Luz – F. C. Xavier – Espíritos Diversos – Emmanuel
“Pedi e obtereis – ensinou o Mestre Divino. Semelhante lição, todavia,
abrange todos os setores da vida, tanto no que se refira ao bem, quanto
ao mal. ... Há orações que são atendidas, de imediato enquanto que
outras, à maneira de sementes raras, reclamam largo tempo para a
germinação, florescimento e frutificação. ... As rogativas do bem se elevam
às Esferas Superiores, ao passo que os anelos do mal descem às zonas de
purgação, das trevas indefiníveis. Anjos existem, habilitados a satisfazer
aos bons, da mesma forma que entidades da sombra se acham a postos, a
fim de colaborarem com os maus.”

Conclusão
Poema da Gratidão – Amélia Rodrigues
https://www.youtube.com/watch?v=iEY6bhpmq8w
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Thank You!

