
 

 
 
Encontro 07 – Prece e Espírito Protetor 
Data: 22.05.2011 
Grupo: 14 a 16 anos 
 

Objetivos:  

a) O jovem deverá identificar na prece o mais precioso recurso de comunicação com as        
Forças Superiores da Vida, que pode e deve ser usado em qualquer hora, local ou 
circunstância, dispensando ritos e aparatos especiais.  
 
b) O jovem deverá ser capaz de caracterizar o que seja um Espírito Protetor, sentindo-se 
estimulado a nele confiar e a nele se ligar através da prece e dos bons pensamentos, que 
facilitam sua boa influência. 
 

AULA 
 
a) O canto é um meio de expressão tão valioso que podemos dizer que a música é a 
linguagem da alma. ...Santo Agostinho dizia que quem canta, reza duas vezes! Vamos analisar 
uma mensagem que nos veio através de uma canção.  
 
Música “A montanha” de Roberto e Erasmo Carlos 
 
Analise as questões e responda: 
 
1) Você acha que, subindo uma montanha, nós estaremos mais perto de Deus? Por quê?  
 
2) O que nos coloca mais perto de Deus?  
 
3) Preste atenção à canção, que diz: "Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda 
a minha escalada" Por que fazer isso?  
 
4) Vimos nessa canção duas maneiras de orar: uma vez pedindo e outra agradecendo. O que 
foi que ele pediu?  
 
5) O que foi que agradeceu?  
 
6) O que você costuma pedir a Deus em suas preces?  
 
7) Além de tudo isso que ele agradeceu o que mais você agradeceria a Deus?  
 
8) Leia com atenção e comente aqui este trecho:  
 “Por mais que eu sofra, Obrigado, Senhor, mesmo que eu chore.  
Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a Você..." ·. 
 
Por que devemos agradecer o sofrimento e o choro? 



 

 

Interessante saber...  
 
“Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orares, não te coloques em 
evidência; antes, ora em secreto. Não te preocupes com orações gigantes, pois não é pela 
multiplicidade das palavras que serás escutado, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se 
tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoa, visto que a prece não pode ser agradável a 
Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ora com 
humildade e não com orgulho. Examina os teus defeitos, não as tuas qualidades e, se te 
comparares aos outros, procura o que há de mau em ti". 

                                                         (Adaptado do Evangelho de Mateus 6.7) 
 
 
Vamos conversar a respeito... 
 
1. O que é a prece 
2. Quando devemos orar? 
3. Qual o melhor lugar para orar? 
4. O que devemos pedir a Deus? 
 
 

 
 

ALÉM DE REZAR PARA DEUS, PODEMOS PEDIR TAMBÉM AUXÍLIO                                
AOS NOSSOS ESPÍRITOS PROTETORES. 

 

ANJOS DA GUARDA, ESPÍRITOS PROTETORES FAMILIARES OU SIMPÁTICOS 
 
Todos nós temos bons Espíritos vinculados a nós, muitas vezes, desde o nascimento, que nos 
tomaram sob a sua proteção. Cumprem junto a nós a missão de um pai junto ao filho:  
 
A de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida.  
 
Eles se sentem felizes quando correspondemos a sua solicitude e sofrem quando nos vêem 
sucumbir. Lembra Kardec que seus nomes pouco importam, mas que, na maioria das vezes, 
são almas vinculadas a nós pelos laços afetivos, estruturados em vivências em comum nas 
diversas reencarnações. 
 
São geralmente superiores, do ponto de vista evolutivo, aos seus tutelados e estão sempre 
junto deles nos momentos de necessidade. Várias denominações existem para estes 
Espíritos: bom gênio, anjo da guarda, guia espiritual, espírito protetor, mentor, etc.  
 
Com toda a veneração que lhes devemos, importa reconhecer, nos Espíritos familiares que nos 
protegem grandes e respeitáveis heróis do bem, mas ainda singularmente distanciados da 
angelitude eterna.  
 
Nossos anjos da guarda são, portanto, espíritos ligados a nós de alguma forma (espíritos 
familiares ou simpáticos). Mensageiros de Deus que querem o nosso bem e nos amam muito. 
Tem como missão nos auxiliar nessa vida, mas precisam em muitos casos, apelar à natureza 
superior para atender a determinados serviços... Intercedem por nós junto a instâncias mais 
elevadas.  
 
Nossos mentores são espíritos mais evoluídos que nos acompanham há algum tempo e que 
tem por nós o mesmo carinho e objetivos que nossos anjos de guarda. 
 

Qual a diferença então entre anjos de guarda e mentores? 



 

Cabe a nós trata-los com o mesmo carinho e respeito. Acreditar neles...pedir por eles e para 
eles e ser-lhes sempre gratos pela dedicação e trabalho que prestam a nós! 
 
Para refletir: 
“Não te esqueças de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. São irmãos que 
continuam na luta pelo aprimoramento.” 
 
Leitura recomendada: Livro dos Espíritos – Parte II: Capítulo IX (Questões 489 até 521) 
 
 
Vamos construir a nossa oração:  
 
- Para quem direcionamos nossa oração... 
- Vamos começar agradecendo... 
- Agora pedindo perdão... 
- Por fim fazendo nossos pedidos para nós e para os outros... 
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Letra da música “A Montanha”  

 
Eu vou seguir uma luz lá no alto eu vou ouvir uma voz que me chama  

Eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar 

Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda minha escalada e ajudar 

A mostrar como é o meu grito de amor e de fé 

Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir 

E que os homens jamais se esqueçam de agradecer 

Por isso eu digo: Obrigado Senhor por mais um dia, Obrigado senhor que eu posso ver 

Que seria de mim sem a fé que eu tenho em Você 

Por mais que eu sofra... Obrigado Senhor mesmo que eu chore 

Obrigado Senhor por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a Você 

Mais uma vez Obrigado Senhor por outro dia... Obrigado Senhor que o sol nasceu 

Obrigado Senhor, agradeço Obrigado Senhor! 

Por isso eu digo: Obrigado Senhor pelas estrelas, Obrigado Senhor pelo sorriso...  

Obrigado Senhor, agradeço Obrigado Senhor! 

Mais uma vez...  

Obrigado Senhor por um novo dia... Obrigado Senhor pela esperança! 

Obrigado Senhor, agradeço Obrigado Senhor! 

Por isso eu digo: Obrigado Senhor pelo sorriso... Obrigado Senhor pelo perdão! 

 


