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Dedico este livro à minha amada esposa Iara Alves,
imagem dos meus pesadelos na infância
e a redenção, razão e amor da minha vida hoje.

Aos meus amados filhos
Luiz Arthur,
Luiz Manoel
e Liara.
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À Debora Freitas, amada irmã espiritual,
da qual recebi o convite para postar preces
na página Preces Espíritas Allan Kardec.

In memoriam
à minha amada Vó Maria, curandeira de almas,
e aos meus pais desta vida, Manoel e Ana Ruth,
dos quais recebi a educação e o preparo para a vida.
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PREFÁCIO

Como sempre dizemos, buscamos o espiritismo normalmente pela dor, raramente pelo amor. Comigo aconteceu
também pela dor. Quando jovem, sonhava com o desencarne
dos meus entes queridos antes de acontecerem — sonhei com
o do meu pai e com os do meu avô e avó paternos. Alguns
anos depois, busquei o espiritismo devido à grave moléstia
de um amigo e não mais o abandonei.
Com o tempo, fui aprendendo a me comunicar com
Deus, com Jesus, com a minha amada mãe Maria de Nazaré e
com meus mentores espirituais. Um dia, como se tivesse sido
do nada, recebi de uma amada irmã espiritual um convite
para postar preces em uma página espírita. E assim comecei
a escrever.
A intuição vinha, eu escrevia. Foram tantas escritas que
senti a necessidade de reuni-las neste livro. Não me considero
o autor delas, devo todas aos mentores espirituais que me
intuem a escrevê-las; estas pérolas de preces, que um capiau
como eu, vindo dos rincões gaúchos, certamente não teria
condições de verbalizar.
O autor
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Pedi e obtereis.
A prece ofertada por vezes encontra guarida na lacuna que
está aberta em nossos corações. Assim nos impulsiona na
busca da redenção para as aflições nutridas na alma.
Mike Mike
(perolasdepreces@gmail.com)

9

Sumário
Meu refúgio nas aflições ......................................................... 13
Agradecido ao amor de Deus ................................................ 14
Guiado pela Divina Luz do Universo .................................. 15
Prece ao Pai do Universo ........................................................ 16
Prece redentora ......................................................................... 17
Amai vossos inimigos .............................................................. 18
O cinzel divino .......................................................................... 19
Prece renovadora ...................................................................... 20
Prece de louvor ao Pai ............................................................. 21
Prece da esperança ................................................................... 22
Jesus, fonte de amor ................................................................. 23
Prece à brandura e ao amor ................................................... 24
Prece nas aflições ...................................................................... 25
Súplica ao Criador ................................................................... 26
Prece ao meu lar ........................................................................ 27
Prece ao amor curador de Deus ............................................ 28
Redimindo o passado na luz ................................................. 29
Prece aos depressivos ............................................................... 30
Somente pelo amor .................................................................. 31
Prece ao irmão que partiu ...................................................... 32

Prece ao irmão maior .............................................................. 33
Benditos os pobres de espírito .............................................. 34
Prece à razão .............................................................................. 35
Renascido na glória e no amor de Deus ............................. 36
Louvor a Maria .......................................................................... 37
Oração a Maria de Nazaré ...................................................... 39
Prece a Nossa Senhora dos Navegantes .............................. 41
Maria, Mãe de Todos ............................................................... 42
Oração do motorista ............................................................... 43
Oração ao trabalho .................................................................. 44
Sobre o autor ............................................................................. 45

Meu refúgio nas aflições
Pai de infinito amor e bondade, estendei Vossas mãos
dadivosas e abençoai-me. Hoje e sempre Vos louvarei, sois
meu refúgio nas horas de aflições, a brandura que serena e
equilibra minha alma, a paz que harmoniza meu viver.
Pai amantíssimo, permiti-me ser instrumento da Vossa
vontade para levar a concórdia onde houver conflito, o lume
que irradia claridade aos irmãos sofredores, o bálsamo que
transforma a dor em luz, o guia a indicar o caminho estreito
que os levará ao Vosso reino, pois sois a essência do amor,
meu único Senhor, a glória e o poder para todo o sempre.
Que assim seja.

Mike Mike
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Agradecido ao amor de Deus
Pai eterno, como quisera poder verbalizar a Vós nesta
prece tudo o que quero dizer. Oh, Deus de luz, pequeno que
sou diante da Vossa grandeza, consigo somente dizer-Vos:
Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pelo corpo perfeito
que me destes e pelas imperfeições que carrego. Grato estou
pela família que tenho e pelas dificuldades e provações pelas
quais passo. Pai querido, resignado estou pelas dores e pelos
espinhos que encontro na caminhada, redentores que são
das minhas intemperanças pregressas. Obrigado, Pai, pela
fé sustentada na fortaleza de Vossas palavras.
Prometo-Vos, Senhor, trilhar pelas veredas do bem
e da verdade, da fraternidade e da paz; renascer todos os
dias da minha vida em Vós, ungido pela imensidão da Vossa
bondade; e prosseguir na multiplicação das Vossas lições,
levando aos amados irmãos esperanças e despertando e
renovando a fé em seus corações.
E assim, envolvido pelo Vosso amor, nada temerei, pois
Convosco estarei eternamente, guiado pela Vossa divina luz.
Que assim seja.
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Guiado pela Divina Luz
do Universo
Deus Pai Todo-Poderoso, prostrado diante de Vós está
o último de Vossos servos, obreiro da caridade e da paz, que
necessita do Vosso divino auxílio.
Pai querido, rogo pela Vossa misericórdia. Dai-me
ânimo e coragem para o enfrentamento das vicissitudes da
vida, protegei-me dos infortúnios do corpo e do espírito,
luzi minha alma, preenchei as lacunas do meu coração, alimentai-me com Vossas lições de esperança e amor, serenai
e equilibrai meu viver.
Pai amado, olho para mim, busco e encontro a centelha do Vosso amor em meu ser. Renovado e fortalecido na
fé, quero progredir, estar próximo e guiado pela Vossa divina
luz. Pai, prometo ser justo e correto com o próximo, viver na
caridade, servir sem ser servido e fazer o bem sem escolher a
quem. Convosco estou e para sempre quero estar, pois Vós
sois o poder e a glória para todo o sempre.
Que assim seja.

Mike Mike
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Prece ao Pai do Universo
Deus Pai do Universo, busco na Vossa claridade a
superação das provações do corpo e da alma, dispo-me das
vestes do egoísmo, das vaidades e do orgulho. Alicerçado
nas Vossas lições, me reencontro, renasço no Vosso amor
infinito. Pai amado, entrego a Vós minha vida, fazei do meu
ser um instrumento da Vossa vontade, usai-me, Senhor, para
o labor do bem aos meus irmãos necessitados de consolo,
atingidos pelas aflições da vida, que sofrem dos males do
corpo e da alma.
Amado Pai, que a Vossa verdade alicerce minha transformação moral. Quero ser misericordioso com meus irmãos,
para que o perdão, a caridade, a piedade e a compaixão pelos
meus semelhantes transformem meu coração. Intuído pela
espiritualidade, estarei vigilante, levando aos que sofrem o
bálsamo que encontro nas Vossas palavras curadoras. Que as
lições do Vosso Sagrado Evangelho me orientem no conforto
daqueles que padecem e necessitam de esperança e amor;
que renovem minha fé e me guiem para a Vossa divina luz.
Que assim seja.
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Prece redentora
Deus Pai Todo-Poderoso, olvidado das lições da Vossa
palavra e sobrecarregado pelas máculas pretéritas na alma,
trago o coração enegrecido com a materialidade da terra. Pai
amado, fazei um milagre em minha vida, renovai e fortalecei
minha fé. Prometo, Pai querido, deixar o passado maculado
e guiar meus passos pelos caminhos retos. Quero conquistar
os tesouros que se tornarão perenes em minha alma. Que
a Vossa verdade substitua as chagas do egoísmo, do orgulho e das vaidades e que os tesouros que levo desta vida se
perpetuem no além-túmulo, encontrando guarida na alma,
berço eterno na milenar idade do espírito. E assim, guiado
pela Vossa presença em minha vida, sigo na redentora busca
do progresso e da Vossa divina luz.
Que assim seja.

Mike Mike
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Amai vossos inimigos
Deus Pai Todo-Poderoso, elevo meu pensamento e
busco Vossa divina luz em minha alma. Pai amado, quero
orar pelos meus desafetos, perdoá-los e renovar o meu ser,
tirar a amargura e o rancor nutridos pelos que me ofenderam, substituir estes sentimentos que degradam minha alma
pelo amor e pela compaixão. Misericórdia, Pai, minha visão
estava ofuscada pela sede de vingança, meu coração enegrecido pelo ódio que guardava. Ao encontrar-Vos novamente,
Pai querido, regenero meus sentimentos, encorajado pela
Vossa presença em minha vida, busco a todos nesta prece,
abraço-os longamente, perdoo-os e rogo pela remissão dos
meus erros. Sinto meu coração se revitalizar e minha alma
se iluminar.
Obrigado, Pai querido, Vossa presença em minha vida
é transformadora. Hoje e sempre quero louvar-Vos, sois meu
refúgio, o caminho onde encontro a paz e a luz para meu
progresso.
Que assim seja.
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O cinzel divino
Deus Pai, consciente dos débitos que carrego na minha
milenar existência, diante da Vossa divina presença, agradeço
as provações pelas quais passo. Marcado pelos dissabores do
pretérito, necessito do bálsamo curador dos sofrimentos e
das vicissitudes de que padeço no presente, para livrar-me
das chagas outrora adquiridas. Vosso cinzel divino, justo e
sábio, lapida minha alma, esculpindo as curvas da minha
milenar existência a cada nova oportunidade no corpo.
Resignado, ciente das responsabilidades das dívidas
do passado, busco a redenção no Vosso Evangelho curador,
manancial inesgotável e orientador, que com lições de humildade, amor ao próximo e caridade, permitem-me a redenção
das intemperanças pregressas, fazendo-me progredir cada
vez mais ao encontro da Vossa divina luz.
Que assim seja.

Mike Mike
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“Pedi e obtereis.
A prece ofertada por vezes encontra guarida na lacuna
que está aberta em nossos corações e nos impulsiona
na busca pela redenção das aflições nutridas na alma.”
Mike Mike
“A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo
coração, pois, para Ele, a intenção é tudo.”
O Livro dos Espíritos
Questão 658
“A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus
é pensar Nele, é aproximar-se Dele, é pôr-se em
comunicação com Ele. Pela prece podemos fazer três
coisas: louvar, pedir, agradecer.”
O Livro dos Espíritos
Questão 659
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