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Vigiai e orai

• “Vigiai e orai, afim de que não entreis
em tentação. O Espírito, na verdade
está pronto, mas a carne é fraca.”

(Marcos 14:38)



O que é 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.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 659)



Para que serve a prece?

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

(ALLAN KARDEC. O Livro dos 
Espíritos, perg. 659)



Como a prece deve ser 
feita?
• “A prece tecida de inquietação e
angústia não pode distanciar-se dos
gritos desordenados de quem prefere
a aflição e se entrega à imprudência,
mas a oração tecida de harmonia e
confiança é força imprimindo direção
à bússola da fé viva, recompondo a
paisagem em que vivemos e traçando
rumos novos para a vida superior.”

(EMMANUEL. Vinha de Luz, cap. 98)



Importância da prece
• “Sim, porquanto aquele que ora com fervor

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

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 660)



Como se dá essa 
assistência?
• “A vontade que ora, tange o coração que sente,

produzindo reflexos iluminativos através dos
quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma
de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos
Mensageiros Divinos que lhe presidem o
território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e
a ideia, com que se lhe aperfeiçoa a existência.

• Dispomos na oração
do mais alto sistema
de intercâmbio entre a
Terra e o Céu.”

(EMMANUEL. Pensamento e vida, cap. 26)



Ação da prece e transmissão 
do pensamento
• “Esse fluido [cósmico universal] 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.”

(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 27, item 10)



Quem atende os pedidos 
de prece?
• “Cada prece, tanto

quanto cada emissão
de força, se caracteriza
por determinado
potencial de frequência
e todos estamos
cercados por
Inteligências capazes
de sintonizar com o
nosso apelo, à maneira
de estações
receptoras.”

(ANDRÉ LUIZ. Entre a terra e o céu, cap. 1)



Ação e reação
• “A prece, qualquer que ela seja, é ação

provocando a reação que lhe
corresponde. Conforme a sua natureza,
paira na região em que foi emitida ou
eleva-se mais, ou menos, recebendo a
resposta imediata ou remota, segundo
as finalidades a que se destina.”

(ANDRÉ LUIZ. Entre a terra e o céu, cap. 1)



Como a prece auxilia no 
tratamento espiritual?
• “A prece é em tudo um poderoso auxílio na cura

a obsessão. Mas, crede que não basta que
alguém murmure algumas palavras, para que
obtenha o que deseja. (...) É , pois, indispensável
que o obsidiado faça, por sua parte, o que se
torne necessário para destruir em si mesmo a
causa da atração dos maus Espíritos.”

(ALLAN KARDEC. O Livro dos Espíritos, perg. 479)



Qual é a melhor forma de 
orar? Posso fazer uma prece 
decorada?

• “Jesus definiu claramente as
qualidades da prece. Quando
orardes, diz ele, não vos ponhais em
evidência; antes, orai em secreto. Não
afeteis orar muito, pois não é pela
multiplicidade das palavras que sereis
escutados, mas pela sinceridade
delas”.

(ALLAN KARDEC. O Evangelho Segundo o Espiritismo, cap. 27, item 4)



A prece resolve nossos 
problemas?

• “A oração não suprime, de imediato,
os quadros da provação, mas renova-
nos o espírito, a fim de que venhamos
a sublimá-los ou removê-los.”

(EMMANUEL. O pensamento de Emmanuel, cap. 25)


