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CAPÍTULO XXVIII
COLETÂNEA DE PRECES ESPÍRITAS
Preâmbulo
1. Os Espíritos hão dito sempre: A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo
suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número
de palavras com as quais nada tenha o coração.
Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas
para fixar as idéias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da Doutrina Espírita.
Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas idéias, pois alguns
há que não acreditariam ter orado realmente, desde que não formulassem seus pensamentos.
A coletânea de preces, que este capítulo encerra, representa uma escolha feita entre muitas que os
Espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras e em termos
diversos, apropriadas a certas idéias ou a casos especiais, mas, pouco importa a forma, se o pensamento
é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, a diversidade
das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele crêem, nem, ainda menos, entre os adeptos
do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras.
Não há, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto e único, mas, apenas, uma
variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. E uma aplicação dos princípios da
moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres
para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da Doutrina.
O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de
lábios somente. Nenhuma impõe, nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para
repelir a voz que lhe suplica ou lhe entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer
que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário provará que desconhece a grandeza de
Deus. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da Humanidade.
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