
Oração

u m a  c o n v e r s a  d a  a l m a

o
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... toma Jesus consigo a Pedro, e aos irmãos Tiago e 
João, e os leva, em particular, a um alto monte. E foi 

transfigurado diante deles...

Mateus 17:1-2
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O Evangelho relata que somente quando ninguém 
mais estava à sua procura, Jesus se ausentava para 
ficar sozinho.

Natural que esses momentos fossem mais comuns 
à noite, por vezes altas horas. Mas em algumas 
ocasiões mais raras isso acontecia a tarde e de manhã 
também.

Nesse dia foi logo depois de Jesus ter ajudado 
um menino a se libertar de uma influência espiritual 
malsã que o fazia sofrer bastante.

Depois de aconselhar seu pai, Jesus se colocou a 
caminhar em direção a um monte.

Foi nesse instante que Simão Pedro, que sempre 
buscava trazer à sua alma tudo que fosse possível 
de Jesus, pediu para acompanha-lo na certeza que 
também nesse momento “reservado” de Jesus havia 
algum ensinamento.

Tiago e seu irmão João também se interessaram e 
foram acompanhar Simão.
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No monte, Jesus se coloca como se estivesse 
reflexivo, concentrado na natureza ao seu redor.

Simão Pedro fica muito atento ao comportamento 
de Jesus. Aliás ele próprio também se concentra ao 
máximo pensando no que estaria fazendo o amado 
irmão.

E, sem saber como, começa a enxergar uma suave 
luz se irradiar de Jesus.

A visão por si só já seria belíssima, mas logo 
depois ele consegue ver que dois espíritos estão 
conversando com Ele.

Ambos estão muito atentos e com um olhar de 
profunda afeição a Jesus, dando a impressão de que 
ali estavam para ouvi-lo, apesar de Simão não escutar 
uma única palavra de Jesus.

Simão estava maravilhado e preenchido por uma 
suave sensação de paz.
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E foi nesse instante que uma “voz”, que parecia vir 
do mais fundo da sua alma, o ajudou a compreender 
o que estava acontecendo naquele momento: Jesus 
estava orando.

a

Orar é estabelecer uma conversa com os nossos 
amigos espirituais, os nossos benfeitores, que como o 
próprio nome diz querem nos fazer o bem.

Quando oramos eles sempre vêm ao nosso 
encontro e tentam nos inspirar e nos envolver de todas 
as formas. Infelizmente nem sempre conseguimos 
“alcançá-los” por causa das energias que nos envolvem 
e dos sentimentos inferiores que cultivamos.

As energias dos pensamentos, emoções e 
sentimentos que cultivamos e interagimos no nosso 
dia a dia, promovem como que uma “barreira” fluídica 
ao nosso redor que nos impede de “alcançá-los”.
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E além disso temos os nossos sentimentos que, 
quando inferiores, constroem uma outra “barreira”, 
em nosso íntimo, dificultando e muitas vezes 
eliminando qualquer possibilidade de estabelecer 
algum envolvimento com os benfeitores.

X

Orar é muito simples. É como conversar com uma 
pessoa muito querida e mais que isso até, pois o irmão 
ou irmã espiritual com quem conversamos nos ama há 
muitos séculos por vezes.

O que ocorre é que não temos o cultivo de 
orar sempre que precisamos, o mais comum é só 
buscarmos a oração quando a situação está muito 
extrema ou avançada.

Cada pessoa, de acordo com seu modo de ser 
e de entender a vida, vai buscar “alcançar” mais, ou 
menos, os seus amigos espirituais no dia a dia.

Por exemplo. Se eu gosto de conversar com um 
amigo encarnado antes de tomar uma decisão, então 
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facilmente poderei construir o costume de orar para 
que algum amigo espiritual possa me ajudar a tomar 
uma decisão.

Agora se eu só procuro um amigo encarnado quando 
estou sofrendo, provavelmente somente quando eu 
estiver com alguma dor, seja física, emocional, moral 
ou psicológica, é que sentirei a necessidade de orar, 
ou seja, de conversar com um amigo espiritual.

Mas não existem limites para orar, para buscar um 
momento e conversar com os amigos espirituais. A 
nossa forma de viver a vida e como nos colocamos 
diante dela pode nos ajudar a cultivar esse momento 
edificante.

X

E a conversa em si também é muito simples.

O que fazemos quando queremos a ajuda de um 
amigo encarnado?
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Quase sempre escolhemos um local reservado 
porque queremos conseguir falar e ouvir sem que nada 
nos atrapalhe a concentração e a nossa atenção.

Foi Jesus quem nos ensinou que devemos buscar 
essa reserva quando formos orar, ou seja, conversar 
com um dos nossos amigos espirituais.

Claro que o nosso amigo espiritual já conhece o 
drama ou o problema que estejamos enfrentando, mas 
nem por isso devemos nos ausentar de conversar com 
ele sobre isso e pedir a sua ajuda e inspiração, porque 
é isso que vai nos ajudar a nos envolver com ele, a 
“alcançá-lo”.

A única diferença com relação a quando conversamos 
com um amigo encarnado talvez seja quanto a “ouvir” 
o que será “falado” pelo nosso amigo espiritual, porque 
ele não transmitirá em palavras o que oferece para nós.

Pois que ele “fala” à nossa alma oferecendo luz 
que conforta, consola, fortalece, esclarece, orienta, 
pacifica... enfim, tudo realiza em nosso bem.
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É uma luz que nos preenche, nos envolve e nos 
ilumina, e que por vezes conseguimos “escutar” como 
se fosse uma intuição e noutras como uma inspiração.



Orações

c o n v e r s a n d o  c o m  o s  l u m i n a r e s

o
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Todas as pessoas que sublimaram, conseguiram al-
cançar esse estado da alma, conquistaram isto graças 
a sua imensa vontade, esforço e bom sentimento em 
fazer o bem buscando a companhia de seus amigos 
espirituais enquanto estavam encarnados.

Ora, a mudança para o mundo espiritual não al-
terou em nada a vontade, o modo de ser e o bom 
sentimento de cada um deles.

Assim, nos dias atuais, eles continuam a se colocar 
a fazer o bem em maior abrangência e profundidade 
e com mais condições ainda. E continuam ainda mais 
sensibilizados em fazer o bem a quem estiver preci-
sando e buscar o socorro deles.

Natural que cada um desses espíritos, que os ben-
feitores denominam de luminares, se dedique a um 
socorro mais específico no mundo espiritual, onde as-
sumem a condição de espíritos protetores, guardiões, 
de determinadas situações.
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Para nos ajudar a alcançar o socorro e a inspiração 
específica desses bons espíritos através da oração, 
os benfeitores trouxeram algumas orações escritas 
que são um excelente auxílio para conseguirmos o 
envolvimento com cada um deles nas mais variadas 
situações do nosso dia a dia.

Essas orações são um exemplo de como podemos 
conversar com qualquer bom espírito, com a certeza 
de que ele irá não somente nos ouvir mas nos “res-
ponder”, nos atender de alguma forma, buscando nos 
ajudar como for possível

 



Maria de Nazaré



Maria cuida de todas as pessoas que estão pas-
sando por grandes dificuldades, situações que geram 
muito sofrimento, e que estão praticamente sem es-
perança nenhuma, onde o desespero e o sofrimento 
é tamanho que pode levá-las ao desengano profundo 
e ao suicídio... 

f
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Mãezinha amada!...

Como vê, minha mãe, tenho passado por tantas difi-
culdades na minha vida que me sinto completamente sem 
forças e até sem vontade para tentar mudar o estado que 
hoje me encontro...

Tudo que fiz ou busquei até agora não me ajudou 
a caminhar em paz, ao contrário... me sinto a cada dia, 
mais cansada e perdida, sem saber o que fazer...

Ah Maria... Só me resta agora a sua ajuda! Co-
loco as minhas últimas esperanças nessa oração, certa de 
que você está aqui ao meu lado, ouvindo cada uma das 
minhas palavras. 

A minha confiança no seu amparo cresce mais e 
mais dentro de mim, porque sei que cada pessoa que te 
buscava, cada dor que batia à porta de sua casinha, en-
contrava o bálsamo, o consolo e a paz que tanto preci-
savam.
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Talvez pelo seu olhar tão doce e sereno que conse-
guia enxergar a Alma daqueles que sofriam... Talvez 
por suas palavras que apesar de tão simples, conseguiam 
renovar os corações aflitos... ou ainda pelo seu cuidado 
maternal com todos que te buscavam...

Talvez por isso todos aqueles que sofriam encontra-
vam um refúgio em seu Amor, como se estivessem ao 
lado de Jesus...

Por isso, minha mãe, também desejo te encontrar. 
Quero dividir com você os meus problemas e as minhas 
dores, porque sei que você, como mãe dos filhos do cal-
vário, estará comigo e me ensinará a caminhar nessa 
Vida. 

Te peço, Maria, que me ajude a confiar ainda mais 
no amparo que vem do Mais Alto, para que eu nunca 
mais me sinta só ou desamparada. Que a cada momento 
como este, contigo, eu encontre a força necessária para 

Maria de Nazaré
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me levantar e para pensar junto a você qual a melhor 
forma de agir e seguir em equilíbrio e harmonia. 

Sei que as pedras e os espinhos do caminho ainda me 
machucam muito, mas agora eu sei a quem buscar para 
me socorrer. 

Ainda que eu ache que não há solução ou mesmo 
que a tristeza pareça interminável, sei que você está aqui 
comigo, segurando a minha mão, me dizendo: 

“Minha filha amada... (Meu filho amado...)

Conheço de perto a dor... Sei o quanto podemos nos 
ferir se ainda não soubermos caminhar da melhor forma. 

Mas Jesus nos mostrou um sublime caminho que 
não poderemos esquecer jamais!

Os Seus últimos dias antes de retornar para o mun-
do espiritual, foram de muita aflição e angústia para 
aqueles que O amavam.
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Também eu senti uma dor impossível de medir ou 
explicar...

Mas meu Jesus me ensinou que mesmo quando pen-
samos que não iremos mais suportar o peso de nossas 
aflições, devemos entregar nossos sofrimentos a Deus 
para que Ele renove nossa Fé a cada momento.

Passada as noites mais escuras, o Sol se levantou 
e Jesus apareceu, se fazendo presente junto aos seus ir-
mãos de caminhada.

Nesse momento eu compreendi que por mais longas 
e profundas sejam nossas dores, aqueles que se mantém 
confiantes na ajuda do mais Alto, sempre são consola-
dos com a bênção de um novo Amanhecer...

Por isso, minha filha (meu filho), renova a sua 
confiança a cada dificuldade que lhe vier. O amparo 
nunca lhe faltou e nunca vai te faltar! Basta que sai-
bamos abrir a cada manhã, as janelas da nossa Alma, 

Maria de Nazaré
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permitindo que a Luz entre dentro de nós e preencha 
nosso coração!...”

Muito obrigada, minha mãe...

Por tudo...  

 


