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Capítulo XXVII, itens 1 a 17



LEI DE ADORAÇÃO E A PRECE

• Em todas as épocas, 

lugares e povos o Ser 

Humano buscou, tão 

logo teve os lampejos 

do intelecto, o diálogo 

com sua essência e com 

seu Criador. A 

necessidade e o ato da 

prece é inato na 

condição da criatura. 

Ver “Lei de Adoração,” 

em O Livro dos  

Espíritos



CONDIÇÕES DA PRECE

• A prece é um ato íntimo, 

sincero e carregado de 

boa intenção.

• Tem mais valor não pelas 

palavras, mas pela leveza 

da boa conduta. É 

carregada pelo perdão e 

auto perdão.

• Tenhamos consciência de 

nossos defeitos, mais que 

das qualidades.
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EFICÁCIA DA PRECE
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• As Leis Divinas são imutáveis e não ocorrem milagres. Há erro em 
acreditar que tudo é fatalidade e que não há espaços para minimizar 
efeitos causados pelas circunstâncias ou pelos desvios de nosso livre 
arbítrio. 

• Sem alterar as Leis, Deus pode atender a determinados pedidos 
sinceros e humildes. (exemplo. Atrasar ou avançar o ponteiro de um 
relógio não destrói a Lei do Movimento).

• Não entendemos ainda a amplitude das Leis e as formas de ação do 
Criador.

• Deus atende com o que precisamos não com o que achamos precisar.
• Deus nos dá os meios, os valores, as energias do embate, e não a 

mudança milagrosa da realidade. O mérito da decisão e da ação é 
sempre nosso.

• Se os bons espíritos enviados por Deus não atendem diretamente e 
com clareza às preces, antes, sopram em nossos ouvidos, é para que 
sejamos usuários de nossa inteligência, autonomia e sentido de 
devoção.



AÇÃO DA PRECE – PENSAMENTO

• Uma invocação que nos coloca em sintonia
mental ao Ser que nos dirigimos, com
características de pedido, agradecimento
ou louvor.

• Deus irradia seus desígnios por meio dos
Bons Espíritos, e a Deus chegam também
por meio destes as preces dirigidas ao
criador.

• Como o som se propaga na atmosfera, o
pensamento percorre o infinito mergulhado
no fluído cósmico universal, de encarnado
para desencarnado e vice-e-versa.

• Quanto maior a vontade empregada, mais
robusta a ligação.

• Somente Deus, portanto, dá condições para
a eficácia das solicitações feitas em prece.

Apolo 14, EUA, 1971
Ed Mitchel e a experiência 
telepática



AÇÃO DA PRECE – PENSAMENTO
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• A prece atrai os bons espíritos interessados em nos apoiar na
desequilibrada luta da vida.

• Duas categorias geram os males da vida – os que não podem ser
evitados e aqueles gerados pelo próprio indivíduo, quando
rompe com a harmonia das Leis de Deus. A segunda categoria
está em maior conta e requer sabedoria e prudência para
reduzir sua frequência.

• Para cada efeito maligno de nossa ‘ingenuidade’ existe o
comportamento contrário que evitaria os males. Humildade se
contrapondo ao orgulho, prudência por ambição, caridade por
avareza, e assim por diante.

• Todos os espíritos encarnados e desencarnados devem
reconhecer a potência da prece e fazê-la, seja qual for sua
condição moral e intelectual.

• Não tem contraindicações, não tem hora, local ou limites.
Quantidade não é a mola indutora, mas sim a qualidade.
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• A prece precisa ser 

compreendida.

• Cada palavra, frase 

ou período da oração 

revelam signos, 

ideias, intenções, e 

um desejo de 

comunicação real 

com as forças 

superiores.

• Há de se afugentar o 

pensamento e 

atitudes mecânicas 

no ato da prece.







PRECE DE ISMÁLIA

“– Na prece encontramos a produção avançada de
elementos força. Eles chegam da Providência em
quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho
divino da intercessão, mas cada Espírito tem uma
capacidade diferente para receber.

Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E
como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma
pela alma, cada, um de nós somente poderá auxiliar os
semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades
de elevação já conquistadas na vida.”

Capítulo XXIV – Os Mensageiros, 
André Luiz, Francisco Cândido Xavier
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PRECE DE ISMÁLIA

"– Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode
imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a
oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e
a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que
conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a
rogativa maléfica conta, igualmente, com enorme potencial de
influenciação. Toda vez que o Espírito se coloca nessa atitude mental,
estabelece um laço de correspondência entre ele o Além. Se a oração
traduz atividade no bem divino, venha donde vier, encaminhar-se-á para o
Além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior,
cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos
inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros.

É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às Forças
Supremas do Bem, delas recebe resposta imediata,em nome de Deus.
Sobre os que oram nessas tarefas benditas,fluem, das esferas mais altas,
os elementos-força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as
esperanças divinas, e se exteriorizam, em seguida, contagiados de nosso
magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor."

Capítulo XXV – Os Mensageiros, 
André Luiz, Francisco Cândido Xavier
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CONDUTA ESPÍRITA SOBRE A PRECE

• Abertura e fechamento de reuniões espíritas.

• Criar de improviso e com emoção.

• Orar não é declamar.

• Não repetir em voz alta.

• Sentimento antes de tudo.

• Concisão e espontaneidade.

• Pedir perdão, perdoar, em silêncio.

• Pensar antes nos outros do que só em si.

• Prece não é teatro.

• O sentimento é tudo.

• “Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.” — Jesus. (Mt 26:41.)



FORMAS DE ORAÇÃO
• Silêncio
• Expressão Artística
• Ato solidário
• Ato ecológico
• Saber ouvir
• Saber calar
• Saber chorar junto
• Compreender-se a si
• Compreender ao outro
• Meditar no curso da vida
• Não se deixar levar
• Por quem virá
• Por quem está entre nós
• Por quem partiu
• Por quem acertou
• Por quem errou
• Por quem venceu
• Por quem perdeu

ORAR É CRER
NA VIDA!



EVANGELHO NO LAR

• É o momento da afirmação da eternidade na vida passageira;
• É o culto sincero de almas que se uniram para evoluir juntas;
• É treino para o mundo, é pousada e aconchego das almas;
• É poesia, união, proteção em forma de prece;
• É reencontro e junção de elos de amor...



FORMAS DE ORAÇÃO

ESTA APRESENTAÇÃO PODE SER
BAIXADA NO SITE

www.toquenaalma.net

Mário Joanoni
joanonister@gmail.com


