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PRECEPRECE

A prece é a maneira pela A prece é a maneira pela 
qual as pessoas se qual as pessoas se 

comunicam com Deus.comunicam com Deus.



PRECEPRECE
          A A preceprece  ou  ou oraçãooração é um dos modos de nos  é um dos modos de nos 

comunicar-mos com o comunicar-mos com o plano espiritualplano espiritual  superior  superior 
para:para:
Pedir:Pedir:   por nós ou pelos outros, o que por nós ou pelos outros, o que 
precisamos; precisamos; 
Agradecer:Agradecer:   pelo que já recebemos ou estamos pelo que já recebemos ou estamos 
recebendo;recebendo;
Louvar:Louvar:   quando, sentindo e entendendo a quando, sentindo e entendendo a 
sabedoria, bondade e poder de Deus, sabedoria, bondade e poder de Deus, 
manifestamos-lhe nossa admiração, manifestamos-lhe nossa admiração, 
contentamento, confiança.contentamento, confiança.



Merecimento (de quem ora e de quem Merecimento (de quem ora e de quem 

recebe) e das reais necessidades.recebe) e das reais necessidades.

ALCANCE DA PRECEALCANCE DA PRECE

AtitudeAtitude: Jesus recomenda “se tiverdes algo : Jesus recomenda “se tiverdes algo 

contra o teu semelhante vá e se reconcilia contra o teu semelhante vá e se reconcilia 

com ele para que a tua prece seja com ele para que a tua prece seja agradávelagradável  

a Deus”.a Deus”.

ATITUDESATITUDES  Entra no teu quarto
 Não useis de vãs repetições 



Agrada a Deus a PRECE?Agrada a Deus a PRECE?          

A prece é sempre agradável a Deus,A prece é sempre agradável a Deus,

  quando ditada pelo coração, quando ditada pelo coração, 

pois para ele, a intenção é tudo (...)pois para ele, a intenção é tudo (...)

Questão 658 de O Livro dos EspíritosQuestão 658 de O Livro dos Espíritos



          A Prece torna melhor o homem?A Prece torna melhor o homem?  

““Sim, porquanto aquele que ora com Sim, porquanto aquele que ora com 
fervor se faz mais forte contra as fervor se faz mais forte contra as 
tentações do mal e Deus lhe envia bons tentações do mal e Deus lhe envia bons 
Espíritos para assisti-lo. É este um Espíritos para assisti-lo. É este um 
socorro que jamais se lhe recusa, quando socorro que jamais se lhe recusa, quando 
pedido com sinceridade.” pedido com sinceridade.” 

Qt 660 de O Livro dos EspíritosQt 660 de O Livro dos Espíritos



          
          Podem as preces que por nós mesmos Podem as preces que por nós mesmos 
fizermos, mudar a natureza das nossas fizermos, mudar a natureza das nossas 
provas e desviar-lhes o curso? provas e desviar-lhes o curso? 

““As vossas provas estão nas mãos de Deus As vossas provas estão nas mãos de Deus 
e algumas há que têm de ser suportadas e algumas há que têm de ser suportadas 
até o fim; mas, Deus sempre leva em conta até o fim; mas, Deus sempre leva em conta 
a resignação. A prece traz para junto de a resignação. A prece traz para junto de 
vós os bons Espíritos e, dando-vos estes a vós os bons Espíritos e, dando-vos estes a 
força de suportá-las corajosamente, menos força de suportá-las corajosamente, menos 
rudes elas vos parecem (...)”rudes elas vos parecem (...)”

Questão 663 de O Livro dos EspíritosQuestão 663 de O Livro dos Espíritos



          
-Para que a prece seja Para que a prece seja eficazeficaz   é necessário é necessário 
sentimentos de sinceridade, amor, sentimentos de sinceridade, amor, 
seriedade, fé e recolhimento.seriedade, fé e recolhimento.
-  Deus sempre atende nossas preces de Deus sempre atende nossas preces de 
acordo com nossas necessidades.acordo com nossas necessidades.
- - A prece não elimina as faltas. É A prece não elimina as faltas. É 
necessário necessário mudarmudar o proceder. o proceder.
- - Pela prece, se obtém Pela prece, se obtém o concurso dos o concurso dos 
bons Espíritosbons Espíritos  que acorrem a sustentá-lo  que acorrem a sustentá-lo 
em suas boas resoluções e a inspirar-lhes em suas boas resoluções e a inspirar-lhes 
idéias sãsidéias sãs..



““Quando o Quando o 
EvangelhoEvangelho  

penetra no Lar, penetra no Lar, 
o o coraçãocoração abre  abre 

mais facilmente mais facilmente 
a porta ao a porta ao 

Mestre DivinoMestre Divino.”.”
Revista Reformador – Maio 2008.Revista Reformador – Maio 2008.



O QUE É O EVANGELHO NO LAR?O QUE É O EVANGELHO NO LAR?

          É uma reunião É uma reunião 
fraterna dos fraterna dos 

componentes do lar,  em componentes do lar,  em 
torno dos torno dos ensinamentos ensinamentos 

evangélicos,evangélicos, sob o  sob o 
amparo de Jesus e dos amparo de Jesus e dos 
Espíritos Superiores, Espíritos Superiores, 

visando visando transformar o transformar o 
larlar terreno num  terreno num 

ambiente de amor, paz, ambiente de amor, paz, 
e tranquilidade.e tranquilidade.



QUEM INSTITUIU O EVANGELHO NO LAR?QUEM INSTITUIU O EVANGELHO NO LAR?

JESUSJESUS



SUGESTÕES PARA O EVANGELHO NO LARSUGESTÕES PARA O EVANGELHO NO LAR

  Escolher Escolher dia e hora  da semana em que  da semana em que 
seja possível a presença de todos os seja possível a presença de todos os 
familiares, ou daqueles que desejam familiares, ou daqueles que desejam 
participar. participar. 

  A A assiduidadeassiduidade  e a  e a pontualidadepontualidade  são  são 
muito importantes, pois a Espiritualidade muito importantes, pois a Espiritualidade 
também assumirá o compromisso de também assumirá o compromisso de 
comparecer levando o apoio e o conforto comparecer levando o apoio e o conforto 
através de energias benéficas e boas através de energias benéficas e boas 
intuições. intuições. 



SUGESTÕES PARA O EVANGELHO NO LARSUGESTÕES PARA O EVANGELHO NO LAR

  A duração deve ser de A duração deve ser de 
aproximadamente aproximadamente 30 minutos30 minutos..

  Providenciar uma jarra com Providenciar uma jarra com águaágua  para  para 
ser magnetizada pelos benfeitores ser magnetizada pelos benfeitores 
espirituais com fluidos curativos, espirituais com fluidos curativos, 
tranquilizantes necessários para o nosso tranquilizantes necessários para o nosso 
equilíbrio físico e espiritual.equilíbrio físico e espiritual.



SUGESTÕES PARA O EVANGELHO NO LARSUGESTÕES PARA O EVANGELHO NO LAR

  Não suspender a prática do Evangelho Não suspender a prática do Evangelho 
em virtude de visitas, passeios adiáveis ou em virtude de visitas, passeios adiáveis ou 
acontecimentos fúteis. Osacontecimentos fúteis. Os   convidadosconvidados  
podem participar da reunião.podem participar da reunião.

  Não transformar a reunião em trabalho Não transformar a reunião em trabalho 
mediúnicomediúnico. A mediunidade e a assistência . A mediunidade e a assistência 
espiritual devem ser atendidas em espiritual devem ser atendidas em 
Sociedades Espíritas idôneas.Sociedades Espíritas idôneas.



ROTEIROROTEIRO

1. PRECE INICIAL:1. PRECE INICIAL: Pai Nosso ou outra  Pai Nosso ou outra 
prece simples e espontânea. Valorizar os prece simples e espontânea. Valorizar os 
sentimentos e não as palavras. sentimentos e não as palavras. 

2.2.  LEITURA:LEITURA: Ler um trecho do Evangelho  Ler um trecho do Evangelho 
segundo o Espiritismo, abrindo segundo o Espiritismo, abrindo 
espontaneamente o livro ou fazendo espontaneamente o livro ou fazendo 
estudos em sequência desde as páginas estudos em sequência desde as páginas 
iniciais.iniciais.



ROTEIROROTEIRO

3. COMENTÁRIOS:3. COMENTÁRIOS: Devem ser breves  Devem ser breves 
esclarecedores, que facilitem a esclarecedores, que facilitem a 
compreensão e sua aplicação diária. compreensão e sua aplicação diária. 
Procurar a participação de todos, evitando Procurar a participação de todos, evitando 
discórdias ou “cobranças” de atitudes de discórdias ou “cobranças” de atitudes de 
familiares.familiares.



ROTEIROROTEIRO

4. VIBRAÇÕES:4. VIBRAÇÕES: Emitir sentimentos,  Emitir sentimentos, 
pensamentos e palavras de paz, amor, pensamentos e palavras de paz, amor, 
harmonia, pedindo por todos aqueles harmonia, pedindo por todos aqueles 
que desejamos que recebam o amparo que desejamos que recebam o amparo 
Divino. Momento de solicitar a Divino. Momento de solicitar a 
magnetização da água.magnetização da água.



ROTEIROROTEIRO

5. PRECE FINAL:5. PRECE FINAL:  fazer um Pai Nosso ou  fazer um Pai Nosso ou 
uma prece espontânea de uma prece espontânea de 
agradecimento ao amparo de Jesus e a agradecimento ao amparo de Jesus e a 
espiritualidade amiga convidando a espiritualidade amiga convidando a 
todos para a próxima semana.todos para a próxima semana.



ROTEIROROTEIRO

Servir a água magnetizada Servir a água magnetizada 
aos presentes mantendo o aos presentes mantendo o 

clima de respeito e clima de respeito e 
recolhimento, evitando recolhimento, evitando 
atitudes ruidosas ou de atitudes ruidosas ou de 

alardes.alardes.



  EstudarEstudar  o Evangelho à Luz da Doutrina  o Evangelho à Luz da Doutrina 
Espírita.Espírita.

  Criar em todos os lares, o Criar em todos os lares, o hábitohábito   salutarsalutar  
de reuniões evangélicas, para que os de reuniões evangélicas, para que os 
mesmos despertem e acentuem o mesmos despertem e acentuem o 
sentimento de fraternidade que deve existir sentimento de fraternidade que deve existir 
em cada criatura.em cada criatura.

  Pelo momento de paz e de compreensão Pelo momento de paz e de compreensão 
que ele oferece, que ele oferece, unir mais as criaturasunir mais as criaturas, , 
proporcionando-lhes uma vivência mais proporcionando-lhes uma vivência mais 
tranquila.tranquila.

OBJETIVOSOBJETIVOS



Tornar o Tornar o EvangelhoEvangelho  melhor compreendido,  melhor compreendido, 
sentido e exemplificado.sentido e exemplificado.

  HigienizarHigienizar o lar pelos nossos pensamentos  o lar pelos nossos pensamentos 
e sentimentos elevados facilitando a e sentimentos elevados facilitando a 
influênciainfluência dos Mensageiros do Bem. dos Mensageiros do Bem.

  Ampliar o Ampliar o conhecimentoconhecimento do Evangelho,  do Evangelho, 
para oferecê-lo, com maior segurança a para oferecê-lo, com maior segurança a 
outras criaturas.outras criaturas.

OBJETIVOS



OBJETIVOS

  Facilitar no lar ou fora dele, o Facilitar no lar ou fora dele, o 
amparoamparo necessário para enfrentar as  necessário para enfrentar as 
dificuldades materiais e espirituais, dificuldades materiais e espirituais, 
mantendo, operantes, os princípios mantendo, operantes, os princípios 
da oração e da vigilância.da oração e da vigilância.



OBJETIVOS

  Elevar o Elevar o padrãopadrão   vibratóriovibratório  dos  dos 
componentes do lar, a fim de que componentes do lar, a fim de que 
ajudem, com mais eficiência, o Plano ajudem, com mais eficiência, o Plano 
Espiritual na obtenção de um mundo Espiritual na obtenção de um mundo 
melhor.melhor.



  Os benfeitores espirituais vão Os benfeitores espirituais vão 

pouco a pouco construindo pouco a pouco construindo 

cortinas de cortinas de proteçãoproteção  fluídicafluídica..  

BENEFÍCIOS DO EVANGELHO NO LARBENEFÍCIOS DO EVANGELHO NO LAR



    O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o 
homem.homem.

    O homem aperfeiçoado ilumina a família.O homem aperfeiçoado ilumina a família.

    A família iluminada melhora a comunidade.A família iluminada melhora a comunidade.

    A comunidade melhorada eleva a nação.A comunidade melhorada eleva a nação.  

    Do Evangelho no lar depende o Do Evangelho no lar depende o 
aprimoramento do homem.aprimoramento do homem.

    Do homem edificado em Jesus Cristo Do homem edificado em Jesus Cristo 
depende a melhoria e a redenção do mundo.depende a melhoria e a redenção do mundo.

EmmanuelEmmanuel

BENEFÍCIOS DO EVANGELHO NO LARBENEFÍCIOS DO EVANGELHO NO LAR



SUGESTÕES DE LEITURASSUGESTÕES DE LEITURAS
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