
           Luz do Evangelho  

               Jesus é nosso guia 
 
 
  
                               Terapia da oração 

 

 
                Recurso valioso para todo momento ou necessidade, a oração encontra-
se ao alcance de quem deseja paz e realização, alterando para melhor os fatores que 
fomentam a vida e facultam o seu desenvolvimento. 
                          A oração é o instrumento pelo qual a criatura fala a Deus, e a inspiração 
 lhe chega na condição de divina resposta.  
                          Quando alguém ora, luariza a paisagem mental e inunda-se de paz, 
revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. 
                          A oração sincera, feita de entrega íntima a Deus, desenvolve a 
percepção de realidades normalmente não detectadas, que fazem parte do mundo 
extrafísico.  
                          O ser material é condensação do energético, real, transitoriamente 
organizado em complexos celulares para o objetivo essencial da evolução.                    
                          Desarticulando-se ou sofrendo influências degenerativas, necessita de 
reparos nos intrincados mecanismos vibratórios, de modo a recompor-se, reequilibrar-se 
e manter a harmonia indispensável, para alcançar a finalidade a que se destina.  
                         O psiquismo que ora, consegue resistências no campo de energia, que 
converte em forças de manutenção dos equipamentos nervosos funcionais da mente e do 
corpo.  
                         A oração induz à paz e produz estabilidade emocional, geradora de 
saúde integral. 
                         A mente que ora, sintoniza com as Fontes da Vida, enriquecendo-se de 
forças espirituais e lucidez. 
                         Terapia valiosa, a oração atrai as energias refazentes que reajustam 
moléculas orgânicas no mapa do equilíbrio físico, ao tempo que dinamiza as 
potencialidades psíquicas e emocionais, revigorando o indivíduo.  
                         Quando um enfermo ora, recebe valiosa transfusão de forças, que 
vitalizam os leucócitos para a batalha da saúde e sustentação dos campos imunológicos, 
restaurando-lhes as defesas. 
                         O indivíduo é sempre o resultado dos pensamentos que elabora, que 
acolhe e que emite. 



                         O pessimista autodestrói-se, enquanto o otimista auto-sustenta-se.  
Aquele que crê nas próprias possibilidades desenvolve-as, aprimora-as e maneja-as com 
segurança.  
                        Aqueloutro que duvida de si mesmo e dos próprios recursos, 
envolvendo-se em psicosfera perturbadora, desarranja os centros de força e exaure-se, 
especialmente quando enfermo. Assemelha-se a uma vela acesa nas duas extremidades, 
que consome duplamente o combustível que sustenta a luz, até sua extinção. 
 
                        A mente que se vincula à oração ilumina-se sem desprender vitalidade, 
antes haurindo-a, e mais expandindo a claridade que possui. 
                        Envolvendo-se nas irradiações da oração a que se entregue, logrará o ser 
enriquecer-se de saúde, de alegria e paz, porquanto a oração é o interfone poderoso pelo 
qual ele fala a Deus, e por cujo meio, inspirado e pacificado, recebe a resposta do Pai.  
Ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, seja a oração a de maior significado e a 
mais simples de ser utilizada. 
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                        Devemos convidar todos os nossos irmãos, estropiados pelos mais 
variados motivos, para que procurem, voluntariamente, se possível, as nossas Casas 
Espíritas, para ali encontrar lenitivos para a saúde e a mente. Nenhuma dessas pessoas, 
tão necessitadas dos eternos conhecimentos deverá ser repudiada em  razão de qualquer 
motivo de  ordem religiosa ou pessoal.  Nós todos, um certo dia, chegamos, também, 
ávidos em conhecer a Luz do Evangelho.  Oremos a Deus para que nos ampare neste 
propósito caridoso, onde seremos os maiores beneficiados.  
 
 
                                                                           Luiz do Evangelho 
 
                                                                           luzdoevangelho@terra.com.br 
                                                                          Aguinaldo Barbosa de Almeida - 80 anos 


