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Pergunta: Nós podemos através da oração interferir no destino de outra pessoa, por exemplo,
evitar a um sofrimento futuro, ou até mesmo evitar, mesmo que seja a vontade de Deus?
Resposta: A vontade de Deus, ela é soberana, não por que Ele queira ser o maioral, mas porque
a sua vontade está intimamente ligada ao nosso bem estar.
A nossa visão, ela é muito curta. Os nossos sentimentos, eles são muito egoístas, mas os de
Deus não. O desencarne de alguém querido pode antecipar sofrimentos injustos e será que eu
sou capaz de antecipar esses sofrimentos. Será que eu sabendo que alguém muito bem quisto
meu vai sofrer injustamente, será que eu queria que ele ficasse só pra que eu tivesse ele perto
de mim. Eu creio que não.
Nós não desejamos a ninguém a passagem dele da carne para o espírito, não. Mas nós temos
que ser submissos a vontade de Deus. Sim. A sua resposta é sim, a oração pode sim, interferir,
mas não na vontade de Deus, pois a vontade de Deus é o bem supremo, é a felicidade
incontestável.
Tu bem sabes que o que aparenta é uma casca, o que está por trás, o que está interno é o
verdadeiro, às vezes aquele que sofre, sofre, sofre, ele está depurando suas faltas e vai sair dali
um irmão renovado, com o espírito livre, não acorrentado a regiões baixas. Então, o sofrimento
é bom, Deus é justo, mas a oração, ela tem um poder que muitos de nós, inclusive alguns
espíritos, não conhece a sua plenitude.
A força de uma oração, ela é capaz de evitar consequências de nossos atos. A força de uma
oração, ela é capaz de guiar-nos por águas tranquilas, e quando essa oração, ela é direcionada
a segundos e a terceiros, mais força ela tem, porque é a doação mais pura e simples. É o amor
ao próximo inconteste. Tu bem sabes que a oração é uma conversa com Deus e principalmente
a oração, ela se divide em submissão a Deus.
Um pedido justo, uma iluminação, uma vontade de evolução. A oração, ela resume qualidades
que talvez só é superada por atos de amor, por atos de caridade, talvez ela fique par e passo
com esses atos. Portanto, ore, ore firme, ore com fé, porque Jesus Cristo disse, “Se tu tiveres fé,
tu mandas este monte se elevar daqui e pousar acolá, e ele obedecerá”. A oração segue o
mesmo princípio.
Se pela fé eu consigo remover montanhas, pela oração eu consigo remover todo um conjunto
de montanhas. Se as montanhas, essas montanhas, elas são matérias inertes, eu consigo
mover, avalie os atos precedentes de um segundo.
As consequências de uma insanidade nossa, uma oração ela é sempre bem vinda. Compare a
oração a um afago de mãe, compare a oração a um farol em meio da escuridão, compare a
oração a um casaco em meio ao frio gélido, compare a oração com o pai que guia o filho,
compare a oração a possibilidade de falar diretamente com Deus. Isso por si só já bastava, a
capacidade de falar com Deus e Ele ouvir e a depender da sua oração, ele irá atender. Se não
for amenidades, se ela for justa e se tiver com o princípio do amor ao próximo vai ser atendido,
sem sombras de dúvidas. O tempo é de Deus, mas vai ser atendido.

Eu vou contar uma história bem pequena. Uma criança que viu o pai partir para a guerra e teve
a certeza que o pai não voltaria, todas as noites durante quatro anos, ele orou para Deus, que
salvasse o pai dele, que trouxesse o pai de volta pra ele. Eis que no final de quatro anos chegou
a notícia da morte em combate do pai. Se eu parasse a história por aqui, a oração efeito
nenhum teve. Mas eu vou continuar.
O pai em meio a guerra, quando desencarnou, anjos iluminados foram até ele e encaminharam
ele pra um local de descanso onde ele pode rever familiares. Foi dado a graça a ele de
acompanhar muito próximo o desenvolvimento do filho, aquele que orou pra que ele voltasse
são e salvo pra ele. Ele se salvou, porque ele não ficou perdido como alguns que caíram
também ao seu lado. Ele foi pro seio do Senhor. Ele voltou pra criança, voltou porque Deus deu
a graça de acompanhar de perto o rebento que crescia e ele pôde ciceronear seu filho quando
chegou ao mesmo local do pai.
A oração, ela faz isso, ela não nos coloca em posição de soberania, ela nos coloca em posição
de ser atendido da melhor maneira para nós e para todos que nos circundam.

