A prece é Eficaz?
Gustavo Rocha, 01/31/2021

Vamos relembrar o que é prece..
O que é a prece?
A prece é uma invocação[1] e, em certos casos uma evocação[2],
pela qual chamamos este ou aquele Espírito. Quando dirigida à
Deus, ele nos envia seus mensageiros, os Bons Espíritos.
Fonte: Instruções práticas sobre as manifestações espíritas > Vocabulário espírita

Nota [1]: Invocação: Ato de chamar em auxílio.
Nota [2]: Evocação: Conjurar, chamar que apareça.

LE Q.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.
Fonte: Instruções práticas sobre as manifestações espíritas > Vocabulário espírita

Orar é falar com Deus com a voz do coração!

Ação da prece. Transmissão do pensamento
Através da prece, o homem entra pelo pensamento, em comunicação com o ser a
quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento, ou uma

glorificação.

Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces
feitas a Deus escutam-nas os Espíritos incumbidos da execução de suas vontades [...]
[...] obtém o homem o concurso dos bons Espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas
boas resoluções e a inspirar-lhe idéias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral

necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se

afastou.

Eficácia da prece
Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece?
Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter e fora injusto acusar a Providência se não
cede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é
para nosso bem.
Em geral, o homem apenas vê o presente; ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua
felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as
dores de uma operação que lhe trará a cura.
O que Deus lhe concederá sempre, se o pedir com confiança, é a coragem, a
paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo
das dificuldades, mediante idéias que fará lhe sugiram os bons Espíritos, deixando-lhe
dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de
conformidade com esta máxima:

O Poder da Prece em Grupo
A prece
“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. (...) 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 (...)"

Depois da Morte,
Léon Denis.

Eficácia da Prece em Grupo

O experimento relaciona os efeitos de
um grupo de oração (Group Practice)
com à ocorrência de crimes violentos
na cidade.
Resultados do projeto de demonstração national,
Junho-Julho 1993

Redução dos Crimes Violentos
Tamanho do grupo de oração

Programa Experimental realizado pelo
The Transcendental Meditation® em
conjunto com TM-Sidhi® em
Washington DC, 1993.

Número de reuniões semanais

% homicídios, assaltos, estupros

* Tradução livre

A prece e a Ciência

“Here's what's surprising: a growing body of
scientific evidence suggests that faith may
indeed bring us health. People who attend religious
services do have a lower risk of dying in any one year
than people who don't attend. People who believe in a
loving God fare better after a diagnosis of illness than
people who believe in a punitive God”.
Time Magazine – Edição de 23 de Fevereiro de 2009

Em torno da Prece
“No templo do Socorro (na colônia espiritual de Nosso Lar) , o
Ministro Clarêncio comentava a sublimidade da prece, e nós
(André Luiz e Hilário) o ouvíamos com a melhor atenção.
- A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando reação que
lhe corresponde. Conforme a sua natureza, paira na região em
que foi emitida ou eleva-se mais, ou menos, recebendo resposta
imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina.
Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera
e que surgem. Impulsos de expressão algo mais nobre são
amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições
de significação profunda na imortalidade remontam às alturas…
Livro Entre a Terra e o Céu, André
Luiz por Chico Xavier

O caso da prece refratada
Uma servidora mostra a Clarêncio, um
gráfico referente à insistente e
comovedora rogativa de uma de suas
pupilas, que reencarnou há 15 anos.
Clarêncio explica tratar-se de uma
prece refratada e esclarece que isso
acontece quando o impulso luminoso
da oração tem a sua direção desviada,
passando a outro objetivo.

Templo do Socorro (na colônia espiritual de Nosso Lar)
Clarêncio

Servidora

Hilário

No entanto, a solicitação não se perde,
pois sendo desferida em freqüência
elevada, atravessa os círculos inferiores
chegando até a Colônia, merecendo o
devido amparo.
A pupila que fez a prece é Evelina, e
Clarêncio convida a todos para irem até
o lar da jovem.

Projeto imagem: ilustração da obra Entre a Terra e o Céu.

André

O caso da prece refratada
Evelina sustentava imensa luta
moral tendo o pai e a segunda mãe
com a saúde difícil.

Odila

Evelina

Amaro

Clarêncio informa que o homem é
Amaro, chefe da casa e pai de
Evelina.
A jovem Evelina é a autora da prece
refratada, enquanto que a foto na
parede é lembrança da mãezinha
Odila que já partiu.

O caso da prece refratada
1.

Clarêncio, explica que Zulmira, a 2a esposa de
Amaro tem ao seu lado Odila, a 1a esposa,
agora desencarnada e mãe de Evelina.

2.

Informa ainda que Zulmira sente-se culpada
pela morte de Júlio, o filho caçula de Amaro e
Odila, que morreu afogado, segundo
necessidades cármicas.

3.

Mas como Zulmira desejou a morte dele, face
ao ciúme que sentia das atenções que Amaro
dava ao pequeno, viu-se vítima da culpa
inoperante, caindo no mesmo nível emocional
de Odila, que agora a persegue.

4.

Clarêncio explica que Odila e Zulmira se
degladiam num conflito de morte num caso em
que a medicina humana não consegue
interferência. Separá-las à força seria a
dilaceração dos laços que as prendem e de
conseqüências imprevisíveis.

Zulmira

O caso da prece refratada
Entre a Terra e o Céu
É um romance que nos oferece
notícias sobre o relacionamento
existente nos dois planos da vida.
Andre Luiz revela a comovente
história de Amaro, Zulmira, Odila
e outros personagens, recuando
nos acontecimentos de suas
existências, desde a Guerra do
Paraguai até os dias do rio
antigo.

Júlio

Cada página de Entre a Terra e o
Céu desdobra ao leitor novos
conhecimentos e emoções.

E o drama narrado no livro de mais ou menos 360 páginas se inicia com uma PRECE!

A prece sincera e com boas intenções, é sempre eficaz!
 A prece não pode alterar os desígnios da Providência; mas por ela os Bons

Espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos
falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários.

 Daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor.

 Daí vem, também, o alívio que experimentam os Espíritos sofredores, quando se

ora por eles.

 Diz-nos, porém, a razão, aliás de acordo com os Espíritos, que a prece dos lábios é

uma fórmula vã, quando nela não participa o coração.

Instruções práticas sobre as manifestações espíritas > Vocabulário espírita > Prece

Prece na Codificação
Algumas referências sugeridas para aprofundamento:
 Livro dos Espíritos, Parte III
 Das Leis Morais, Lei de Adoração
 Questões 658 a 666

 Evangelho Segundo Espiritismo
 Cap. XIX – A fé remove montanhas (o poder da fé)
 Cap. XXV – Buscai e Achareis
 Cap. XXVII – Pedi e Obtereis
 Cap. XXVIII – Coletânea de Preces Espíritas
 Domingo 02/07, Cristina Borneo nos falará sobre a
Oração Dominical (Pai Nosso), Não Percam!

Estudos Anteriores no Tema
https://www.sunrisespiritist.org/past-meetings

Mensagem Final
A prece é o orvalho divino que aplaca o calor
excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos

encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na
solidão, estais com Deus.
Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos
infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Avançai,

avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos
anjos. Que harmonia!
Santo Agostinho. (Paris, 1861.)

Thank You!
Obrigado!

