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PALESTRA EM SANTA MARIA . 
• 
Tema - DA QUALIDADE DA PRECE 
O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO 	CA 
XXVII- ITENS - 01 a 17. (Terça-feira -27.02.2001.) 
Queridos irmãos, boa noite, Que a Paz de Jesus possa estar em nossos corações! 
Está escrito em João -8 - 32: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará" 
São palavras de Jesus nos alertando para a necessidade do esclarecimento, da busca constante da verdade. 
A Doutrina Espírita, como Consolador Prometido, vem trazer novamente as palavras de Jesus, é preciso buscar a verdade, esquecendo as mentiras, as ilusões, esquecendo tudo aquilo que nos afasta da Luz. 
E hoje, à Luz da Doutrina Espírita, vamos estudar um pouco mais sobre o Poder da Oração. 
Em primeiro lugar alguns esclarecimentos se fazem necessários, pois são grandes as dúvidas que recaem sobre este assunto. 
- O que é necessário para que uma prece atinja os seus objetivos? 
- O quê, na verdade, uma Prece? 
- Precisa-se de algum lugar especial para se fazer uma 
Prece? 	' 
- Quantas palavras são necessárias para que uma prece possa ser considerada boa? 
- Existe Prece fraca e Prece forte? . 
A Reza, a Oração, a Prece, pois tudo é a mesma coisa é uma evocação: par ela nas pomos em relação mental com o ser a que nas dirigimos. Ela pode Ter par objetiva um pedido, um agradecimento  ou um louvor. Podemos orar par nós mesmos, ou pelas outras pelos vivos ou pelos mortos. 
Há no Novo Testamento, a seguinte passagem, em João 4-4-26 – no  encontro de Jesus com a mulher cananéia: 
"(... ) Senhor, vejo que és Profeta. Dize-me, então: nossos pais adoraram neste monte e vós outros dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. " 
Momento solene, das mais importantes no Evangelho! Respondendo de forma magistral, a Mestre lança os fundamentos da verdadeira adoração:
_ “... Mulher, crede-me. Virá a hora em que não,.será nem neste monte, nem em Jerusalém que adorareis o Pai. Deus é Espírito e em Espírito e em Verdade é que o devem adorar os que O adoram. " 
Aqui vamos encontrar um dos problemas fundamentais no nosso relacionamento com Deus. 
Muitos de nós acreditam que irão  encontrá-lo nas templos religiosos: É a tendência de materializar  o  culto, que nos prende às práticas exteriores. 
O judeu procurava Deus nos sacrifícios da templo ... O católico procura Deus na missa ... 
O protestante procura Deus no culto ... 
	O hinduísta procura Deus entoando mantras 	
	O muçulmano procura Deus repetindo rezas 	. 
O espírita procura Deus na reunião mediúnica... 
Tudo isso. é bom e edificante, mas deve ser apenas parte do nosso empenho de comunhão com a divindade. 
Se nos limitarmos a essas práticas, confundindo-as com vivência religiosa, estaremos esquecendo o fundamental - o 

combate às nossas imperfeições" no esforço de renovação íntima que marca a verdadeira religiosidade. 
Para tanto é preciso procurar Deus em Espírito e verdade.

Em Espírito. 
Numa busca interior. Deus está dentro de nós! 
, 
É preciso que nos disponhamos a ouvi-lo na intimidade 
da consciência. 
Para tanto,  que haja silêncio interior. 
Que por momentos, diariamente, num canto qualquer, onde estejamos a sós façamos cessar o burburinho dos interesses imediatistas e cultivemos reflexão, buscando meditar sobre nossa vida, o que somos e o que estamos 
fazendo na Terra e o que queremos dessa nossa vida e sobre o que Deus quer de nós. 
Em verdade. 
A adoração só tem valor se formos fiéis a ela. 
Não podemos ser bons eventualmente, quando as circunstâncias são favoráveis. 
Somente quando cultivamos o bem, a verdade, e a virtude em todas as situações em todos os lugares é que testemunhamos a autenticidade da nossa fé. 
Aliás, por falar em fé, a nossa é muito pouco e foi 
	exatamente o que fez Jesus dizer certa vez. 	. 
"Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: Lança-te ao mar e assim será feito. " 
A fé pode ser assim entendida - a certeza  a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, de determinado objetivo. 
Mas como fazer uma prece pedindo determinada coisa, se a pessoa não tem fé, não acredita que aquilo que ela pediu possa acontecer? 
Esta será então a prece fraca, a prece que não terá valor, que não atingirá os  objetivos.
T 
E preciso Ter fervor pensamento forte e firmeza de 
Convicção.
Ou então, de que adianta pedir para determinada coisa aconteça e não ajudar para que o seu pedido possa ser atendido? 
Temos aquele ditado - Faz a tua parte que Deus te  ajudará

"Mas quando vos puserdes em oração se tendes alguma coisa conta alguém, perdoai-lha para que também vosso Pai, que está nos Céus, vos perdoe os vossos pecados. Por que se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos Céus, vos não há de perdoar vossos pecados. " 
(Mateus -  VI - 5-8). 
Mas e quando a gente faz uma prece e não vê o pedido que a gente fez ser atendido? 
  E não percebe nada mudar? 
Será que Deus não ouviu ou não quis atender o nosso pedido? 
O Espírito Valérium - no Livro - Bem-Aventurados os Simples, conta a seguinte história: 
Em Tempo Algum 
"Caíra a noite e o viajante pedia socorro a Deus. 
Sentia-se doente. 
Longa fora a caminhada. Doía-lhe o corpo. 
Estava exausto. 
Orando sempre1-- encontrou árvore acolhedora que lhe pareceu agasalhante refúgio. 
No pé do tronco anoso,. grande cova caprichosamente forrada de raízes era leito ao luar. 
-Oh! Suspirou o viajante fatigado - Deus ouviu minhas preces. Afinal, o repouso. 
Ajoelhou-se e ia estender o manto amassado no chão, quando verdadeira nuvem de abelhas surgiu de repente. 
Picadas na cabeça no rosto, nas mãos, nos pés ... 
E eram tantos os dardos vivos e volantes em derredor que o podre recuou assustado, para dormir ao relento entre pedras e espinheiros da retaguarda. 
De corpo doído, pensava triste: 
_ Tolo que sou eu de acreditar em oração. Estou sozinho. Nada de Deus. 
Na manhã seguinte, porém, retomando a marcha, voltou à árvore do caminho e somente aí, reconheceu, admirado, que a grande cova de que fora obrigado a afastar-se era, na verdade, a morada de vários escorpiões. 
Entendeu, então, que as abelhas lhe fizeram um grande bem. 
Na verdade, nós acreditamos que Deus é um grande mágico, sempre pronto para atender os nossos mais loucos pedidos. 
Deus criou leis eternas e imutáveis e não as muda, ao nosso bel-prazer. 
, 
E claro que Ele sempre nos ouve e nos atende sim,  só 
que muitas das vezes nós não prestamos atenção na providência de Deus, agindo em nosso favor. 
Por exemplo: Pedimos a Deus que nos arrume um emprego, mas não nos dispomos a acordar cedo para procurar. Queremos o emprego na nossa porta. Aí,
O que Deus nos concede, se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação para resolvermos ou enfrentarmos as dificuldades pelas quais estamos passando. 
Também irá nos ajudar com as idéias com' os pensamentos, com as intuições que serão sugeridas pelos 
bons Espíritos,- para que possamos passar pelos nossas 
	, 	. 
provações. E claro que o mérito da ação é toda nossa. 
Os Espíritos nos darão o pensamento, cabe a nós seguirmos ou não aquela intuição. 
O poder da prece está no pensamento, e não depende nem de palavras, nem do lugar, nem do momento que é feita e nem do número de palavras que se diz ou de quantas vezes se diz esta ou aquela palavra. 
Podemos orar em qualquer lugar e a qualquer hora, a 
	, 	. 
sos ou em conjunto. 
Os Espíritos sempre nos dizem que "A forma não é nada, o pensamento é tudo” 
façamos cada um de nós a nossa prece de acordo com as nossas convicções, e da maneira que mais nos agrade, pois um bom pensamento vale mais do que mil palavras que nada dizem. 
Não existe fórmula para se fazer uma prece, o que importa é o pensamento e a pureza de nossos corações. 
No Livro dos Espíritos, na primeira pergunta - Que é Deus, respondem os Espíritos Amigos, responsáveis pela Codificação Espírita, a Doutrina Espírita, que veio ao mundo pelas mãos de Allan Kardec. 
Deus é a inteligência Suprema - Causa primária de todas as coisas. 
A sabedoria infinita de Deus preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser lls suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver. Deus está no ar, na água, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. A bondade de Deus esta na Sua solicitude para com cada uma das suas criaturas, para com cada um de seus filhos. Numa folha que cai de uma árvore, ali está a vontade de Deus, nosso Pai Criador. Deus não faz 
e nem fez nada de inútil. É preciso confiar, acreditar, ter a certeza de que tudo estará melhor, segundo a vontade de Deus. Deus está na chuva que traz vida para todos. Deus está no pôr do sol. Deus está na beleza da lua, na leveza do vento. Deus está no homem de bem que socorre o seu próximo. Um ser tão grande que vê tudo, que vela por tudo e que providencia o socorro para todos os seres, desde o menor ao maior de todos eles, com certeza está vendo e velando por nós e nos socorrendo e nos dando o amparo a cada minuto. 
Conforme dizia Jesus, O pai não quer que nenhuma de suas ovelhas se perca. 
Deus sabe o que é melhor para nós. 
Entreguemos nossas vidas a Ele e Ele saberá o que fazer pela nossa felicidade. 
Uma boa noite e que a Paz de Jesus nos acompanhem no retorno aos nossos lares. 


