Reuniões espíritas

Sexta, 11 Setembro 2009 23:26

Onde quer que se encontrem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, eu com elas
estarei. (S. MATEUS, cap. XVIII, v. 20.)

Preces:

(Ao início da reunião)

Ao Senhor Deus onipotente suplicamos que envie, para nos assistirem, Espíritos bons; que
afaste os que nos possam induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos
da impostura a verdade.

Afasta, igualmente, Senhor, os Espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem
lançar entre nós a discórdia e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem
alguns deles introduzir-se aqui, faze não achem acesso no coração de nenhum de nós.

Bons Espíritos que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos;
preservai-nos de toda idéia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme; inspirai-nos indulgência e
benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos;
fazei, em suma, que, pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconheçamos a
vossa influência salutar.

Dai aos médiuns que escolherdes para transmissores dos vossos ensinamentos, consciência
do mandato que lhes é conferido e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam
com o fervor e o recolhimento precisos.

Se, em nossa reunião, estiverem pessoas que tenham vindo impelidas por sentimentos outros
que não os do bem, abri-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se
trouxerem malévolas intenções.
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Pedimos, especialmente, ao Espírito N..., nosso guia espiritual, que nos assista e por nós vele.

(Ao término da reunião)

Agradecemos aos bons Espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos
que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui,
cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo.

Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos Espíritos sofredores, ignorantes ou
viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia
de Deus.
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