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-Senhor, por que orais tanto? Sempre quando 
terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e 
penetrais na oração?

-A alma tem necessidade da oração, em maior 
dosagem do que o corpo de pão.
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-Mesmo vós que sois o Caminho para o Pai e o 
Seu Messias para a humanidade, tendes necessidade 
de orar?

-A chama que ilumina gasta o combustível que a 
sustenta... O intercâmbio de forças com o Pai 
criador restaura-as na criatura, e eu próprio nEle 
encontro o reforço de sustentação para a 
manutenção do messianato de amor em Seu nome.
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-E todos temos necessidade e dever de orar?

-O homem que ora eleva-se no rumo da Grande 
Luz e nimba-se de claridade radiosa.

-Senhor, ensina-nos, então, a orar.
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“Muitos crentes... exigem resultados imediatos... 
Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, 
angustiados e espantadiços... E estejamos 
convencidos de que oração intempestiva, constituída 
de pensamentos desesperados e descabidas 
exigências, destina-se ao chão renovador qual 
acontece à flor improdutiva...”

Pão Nosso
 Emmanuel/ Francisco C. Xavier 



“... O conhecimento deve estar presente na oração, 
de forma que se saiba como comunicar-se com Deus 
e de que forma proceder, a fim de ouvir-Lhe a 
resposta.” 

Impermanência e Imortalidade 
Carlos Torres Pastorino/ Divaldo P. Franco

“Não é suficiente orar 
é necessário orar bem!”



Livro terceiro : 
“Leis Morais” 

Capítulo 2 
Lei de adoração

Capítulos 27 e 28



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...” 

O Livro dos Espíritos- q. 659
Allan Kardec

“... A três coisas podemos propor-nos por meio da 
prece: louvar, pedir, agradecer.”



“Senhor, ensina-nos, então, a orar.”

“Quando orardes, não vos assemelheis aos 
hipócritas, que, afetadamente, oram de pé nas 
sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos 
pelos homens. - Digo-vos, em verdade, que eles já 
receberam sua recompensa.”                               

(Mt, 6:5)

Discrição



“Quando quiserdes orar, entrai para o vosso 
quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em 
secreto; e vosso Pai, que vê o que se passa em 
secreto, vos dará a recompensa.”                 (Mt, 6:6)

Silêncio interior 



“E orando, não useis de vãs repetições, como os 
gentios, porque pensam que pelo muito falar serão 
ouvidos...”                                              (Mt, 6:7)

Simplicidade, 
sinceridade. 



“Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes 
qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de 
que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe 
os vossos pecados...”                  (Mc, 11:25) 

Perdão



“-O fariseu... Meu Deus, rendo-vos graças por não 
ser como os outros homens, que são ladrões, 
injustos e adúlteros... Jejuo duas vezes na semana; 
dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano... 
batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de 
mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este 
voltou para a sua casa, justificado, e o outro não; 
porquanto, aquele que se eleva será rebaixado e 
aquele que se humilha será elevado.”

Humildade

(Lc, 18: 11-14)



Qualidades da prece 

Discrição

Perdão

Humildade

Simplicidade, 
sinceridade. 

Silêncio interior 



A quem podemos nos dirigir?

Pode-se orar aos Espíritos? 

“Pode-se orar aos bons Es-
píritos, como sendo os men-
sageiros de Deus e os exe-
cutores de Suas vontades...”

O Livro dos Espíritos- q. 666
Allan Kardec



Como se dá a ação da prece?

“A prece é uma invocação, 
mediante a qual o homem 
entra, pelo pensamento, em 
comunicação com o ser a 
quem se dirige...” 

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 27, item 9
Allan Kardec



 “Dirigido, pois, o pensamento para um ser 
qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para 
desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica 
se estabelece entre um e outro, transmitindo de um 
ao outro o pensamento... É assim que os Espíritos 
ouvem a prece que lhes é dirigida...” 

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 27, item 10
Allan Kardec



Eficácia da prece 

“Seja o que for que peçais 
na prece, crede que o obtereis 
e vos será concedido.”            

                                       (Mc, 11:24)

Não existe prece sem 
resposta!



“Desta máxima: "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 acede* a toda súplica que se lhe 
faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o 
que é para nosso bem...”

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 27, item 7
Allan Kardec

*Concorda, consente



“Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de 
conformidade com esta máxima: Ajuda-te, que o 
Céu te ajudará; não assiste, porém, os que tudo 
esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das 
faculdades que possui.” 

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 27, item 7
Allan Kardec



O que pedir?

“... Pedi, pois, antes de 
tudo, que vos possais 
melhorar e vereis que 
torrente de graças e de 
consolações se derramará 
sobre vós...”                                
                                  

      V. Monod (Bordeaux, 1862)

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 27, item 22
Allan Kardec



“... Orar sempre e 
constantemente para sair da 
aflição, evitar a tentação, 
dominar a ira e entender o 
sofrimento...” 

Crestomatia da imortalidade
Amélia Rodrigues/Divaldo P. Franco



Como será a “resposta”? 

“As vossas provas estão nas mãos de Deus e 
algumas há que têm de ser suportadas até ao fim... A 
prece traz para junto de vós os bons Espíritos e, 
dando-vos estes a força de suportá-las 
corajosamente, menos rudes elas vos parecem...” 

O Livro dos Espíritos- Resposta à q. 663
Allan Kardec



 “Também lhe concede-rá 
os meios de se tirar por si 
mesmo das dificul-dades, 
mediante ideias que fará 
lhe sugiram os bons 
Espíritos, deixan-do-lhe 
dessa forma o mérito da 
ação.”

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 27, item 7
Allan Kardec



 “Facilmente se concebe a ação da prece, visto ter 
por efeito atrair a salutar inspiração dos Espíritos 
bons, granjear deles força para resistir aos maus 
pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta.” 

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 27, item 12
Allan Kardec



“Julgais, de ordinário, que 
Deus não vos ouviu, porque 
não fez a vosso favor um 
milagre, enquanto que vos 
assiste por meios tão naturais 
que vos parecem obra do 
acaso...”

O Livro dos Espíritos-Resposta à q. 663
Allan Kardec



Pode-se, com utilidade, 
orar por outrem?

“O Espírito de quem 
ora atua pela sua vontade 
de praticar o bem. Atrai 
a si, mediante a prece, os 
bons Espíritos e estes se 
associam ao bem que 
deseje fazer.” 

O Livro dos Espíritos- q. 662
Allan Kardec

Prece de 
Intercessão



Será útil que oremos pelos mortos e pelos Espíritos 
sofredores?... 

“A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios 
de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta 
alívio, porque recebe assim um testemunho do 
interesse que inspira...”

O Livro dos Espíritos- q. 664
Allan Kardec



“A prece... reanima-os, 
incute-lhes o desejo de se 
elevarem pelo 
arrependimento e pela 
reparação e, possivelmente, 
desvia-lhes do mal o 
pensamento...”

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 27, item 18
Allan Kardec



“A vós que me escutais, eu digo: Amai os vossos 
inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei 
os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos 
difamam.”                                                  Lc 6:27-28  

Prece pelos nossos desafetos



Agrada a Deus a prece? 

“A prece é sempre agradável a Deus, quando 
ditada pelo coração... Assim, preferível Lhe é a 
prece do íntimo à prece lida, por muito bela que 
seja, se for lida mais com os lábios do que com o 
coração...”

O Livro dos Espíritos- q. 658
Allan Kardec



üFixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção 
sobre certos princípios da Doutrina Espírita;

üAuxiliar os que sentem embaraço para externar suas 
ideias. 

O evangelho segundo o espiritismo- Cap. 28
Allan Kardec

Coletânea de preces Espíritas 

“Os Espíritos jamais prescreveram qualquer 
fórmula absoluta de preces.” 



1ª)Preces gerais: Oração dominical, pelos mé-diuns. 

2ª)Preces por si mesmo: para corrigir um defeito, 
resistir a uma tentação, nas aflições da vida...

 3ª)Preces pelos encarnados: por alguém que esteja 
em aflição, nossos inimigos...

 4ª)Preces pelos desencarnados: por quem tivemos 
afeição, sofredores, suicidas, criminosos... 

5ª)Preces especiais pelos doentes e os obsi-diados. 



Efeitos da prece



No lar 
“O santuário doméstico, que encontre criaturas 

amantes da oração e dos sentimentos elevados, 
converte-se em campo sublime das mais belas 
florações e colheitas espirituais”.

Missionários da luz
André Luiz/Francisco C. Xavier

Evangelho no lar



No equilíbrio mental
 “Essas energias vertidas das profundezas do 

espírito irão, aos poucos, restabelecer o equilíbrio 
das células físicas e do campo mental...”

Educação dos Sentimentos
Jason de Camargo

Campo mental positivo



No equilíbrio físico 
“Restaura e revitaliza o organismo pela elevação 

do padrão vibratório celular o que propiciará a 
formação de substâncias químicas mais saudáveis 
para o corpo físico.”

Educação dos Sentimentos
Jason de Camargo

Ação terapêutica da prece 



-Senhor, ensina-nos, 
então, a orar. 



Pai nosso que estás nos céus; 

Santificado seja o Teu nome.

Venha a nós o Teu reino, 

Seja feita a Tua vontade, na Terra como no Céu;

O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje!

Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como 
perdoamos aos nossos devedores;

Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos 
de todo o mal.  

Assim seja! 



“Renunciar alguém à 
prece é negar a bondade de 
Deus; é recusar, para si, a 
sua assistência e, para com 
os outros, abrir mão do 
bem que lhes pode fazer.” 

O Evangelho segundo o Espiritismo- Cap. 27, item 12
Allan Kardec
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