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Ação da Prece:

A

Transmissão do Pensamento

prece é uma invocação, mediante a qual 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; as que se dirigem aos bons Espíritos
são reportadas a Deus.
Quando alguém ora a
outros seres que não a
Deus, fá-lo recorrendo
a intermediários, a intercessores, porquanto
nada sucede sem a
vontade de Deus.
O Espiritismo torna
compreensível a ação
da prece, explicando
o modo de transmissão do pensamento,
quer no caso em que
o ser a quem oramos
acuda ao nosso apelo,
quer no caso em que
apenas lhe chegue o
nosso pensamento.
Para apreendermos
o que ocorre em tal
circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido
universal, que ocupa
o espaço, todos os
seres, encarnados e
desencarnados, tal
qual nos achamos,
neste mundo, dentro da atmosfera.
Esse fluido recebe da vontade uma
impulsão; ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com
a diferença de que as vibrações do
ar são circunscritas, ao passo que

as do fluido universal se estendem
ao infinito. 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, como

o ar transmite o som.
A energia da corrente guarda
proporção com a do pensamento e
da vontade. É assim que os Espíritos
ouvem a prece que lhes é dirigida,
qualquer que seja o lugar onde se

encontrem; é assim que os Espíritos se comunicam entre si, que nos
transmitem suas inspirações, que
relações se estabelecem a distância
entre encarnados.
Essa explicação vai, sobretudo,
com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente
mística. Não tem por fim
materializar a prece, mas
tornar-lhe inteligíveis os
efeitos, mostrando que
pode exercer ação direta
e efetiva. Nem por isso
deixa essa ação de estar
subordinada à vontade de
Deus, juiz supremo em
todas as coisas, único apto
a torná-la eficaz.
Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons
Espíritos que acorrem a
sustenta-lo em suas boas
resoluções e a inspirar-lhe
ideias sãs. Ele adquire,
desse modo, a força moral necessária a vencer as
dificuldades e a volver ao
caminho reto, se deste se
afastou. Por esse meio,
pode também desviar de
si os males que atrairia
pelas suas próprias faltas.
Um homem, por exemplo,
vê arruinada a sua saúde,
em consequência de excessos a que se entregou,
e arrasta, até o termo de
seus dias, uma vida de
sofrimento: terá ele o direito de queixar-se, se não
obtiver a cura que deseja?
Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de
resistir às tentações. [...]
O Evangelho Segundo o Espiritismo,
Cap. XXVII, item 9.

INSTRUÇÕES DOS ESPÍRITOS
Maneira de orar

O dever primordial de toda
criatura humana, o primeiro ato
que deve assinalar a sua volta à
vida ativa de cada dia, é a prece.
Quase todos vós orais, mas quão
poucos são os que sabem orar! Que
importam ao Senhor as frases que
maquinalmente articulais umas às
outras, fazendo disso um hábito,
um dever que cumpris e que vos
pesa como qualquer dever?
A prece do cristão, do espírita,
seja qual for o seu culto, deve ele
dizê-la logo que o Espírito haja
retomado o jugo da carne; deve
elevar-se aos pés da Majestade Divina com humildade, com profundeza,
num ímpeto de reconhecimento por
todos os benefícios recebidos até
àquele dia; pela noite transcorrida
e durante a qual lhe foi permitido,
ainda que sem consciência disso,
ir ter com os seus amigos, com os
seus guias, para haurir, no contato
com eles, mais força e perseverança.
Deve ela subir humilde aos pés do
Senhor, para lhe recomendar a vossa
fraqueza, para lhe suplicar amparo,
indulgência e misericórdia. Deve ser
profunda, porquanto é a vossa alma
que tem de elevar-se para o Criador,

de transfigurar-se, como
Jesus no Tabor, a fim de lá
chegar nívea e
radiosa de esperança e de
amor.
A vossa
prece deve
conter o pedido das graças
de que necessitais, mas de
que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao
Senhor que vos abrevie as provas,
que vos dê alegrias e riquezas.
Rogai-lhe que vos conceda os bens
mais preciosos da paciência, da
resignação e da fé. Não digais,
como o fazem muitos: “Não vale a
pena orar, porquanto Deus não me
atende.” Que é o que, na maioria
dos casos, pedis a Deus? Já vos
tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh! não; bem
poucas vezes o tendes feito. O que
preferentemente vos lembrais de
pedir é o bom êxito para os vossos

empreendimentos terrenos e haveis
com frequência exclamado: “Deus
não se ocupa conosco; se se ocupasse, não se verificariam tantas
injustiças.” Insensatos! Ingratos! Se
descêsseis ao fundo da vossa consciência, quase sempre depararíeis,
em vós mesmos, com o ponto de
partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que
vos possais melhorar e vereis que
torrente de graças e de consolações
se derramará sobre vós.
O Evangelho Segundo o Espiritismo,
Cap. XXVII, item 22.

Preces Inteligíveis
Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo e
aquele que me fala será para mim um bárbaro. – Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. – Se louvais a Deus apenas de coração, como
é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém
no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? – Não é que a vossa
ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. (S. PAULO, 1ª Carta aos Coríntios,
cap. XIV, vv. 11, 14, 16 e 17.)
A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração.
Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de
amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia e, desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como
simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam.
Muitos oram por dever; alguns, mesmos, por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que
tenham dito uma oração determinado número de vezes e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no
fundo dos corações; lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que
ao fundo é rebaixá-lo.
O Evangelho Segundo o Espiritismo,
Cap. XXVII, item 16.
Informativo do Grupo Espírita Peixotinho - Ano XI - nº 110- Outubro/2015
Reuniões semanais às segundas-feiras de 12:30h às 13:20h no
Auditório do Grupamento de Apoio de Brasília - GAP-BR - Subsolo do Anexo, Esplanada dos Ministérios - Bloco M
Visite nosso site: www.grupopeixotinho.com.br
email: grupopeixotinho@gmail.com.

