Segredos da
Oração

O que a oração
muda?

Por que Orar?
O Judaísmo reconhece que orar ao Eterno é um mandamento da própria
Torá. Sobre isso, Rambam (Maimônides) diz:
“É um mandamento positivo da Torá orar todo dia, conforme é dito: “E
servireis a ADONAY vosso Elohim” [Ex. 23:25]. A tradição ensina que esse
serviço é a oração, conforme é dito: “e o servir de todo o teu coração” e
nossos sábios disseram: O que é o serviço do coração? Isso é a oração.
O número de orações não é prescrito na Torah, nem ela prescreve uma
fórmula específica para a oração. Além disso, segundo a Torá, não há
horários específicos para as orações.” (Mishnê Torá - Sefer Ahabá - Hilkhot
Tefilá 4:16)

Por que Orar?
Existe um grande paradoxo quanto à oração:
1) O Eterno é Onisciente, logo, Sua vontade não é apenas soberana. É também sempre,
necessariamente, a melhor alternativa.
2) O ser humano não sabe mais do que o Eterno. Logo, sua vontade é sempre um plano
inferior ao do Eterno.
LOGO…
…Se eu for supor que o Eterno irá mudar sua maneira de pensar ou agir baseado na minha
oração, estou necessariamente dizendo que minha vontade é soberana à dEle, ou que eu
sei mais do que Ele.
E se Ele irá fazer a vontade dEle sempre, por que orar?

Como a Oração Funciona
Na realidade, a oração não muda a vontade do Eterno, nem o nosso “destino”. Então,
como ela funciona?
Como as pessoas acham que a oração funciona:
Eu oro

O Eterno muda os seus planos sobre o meu destino.

Essa visão é arrogante e equivocada!
Como a a oração realmente funciona?
Eu oro
transforma

O ato de orar, conectando meus pensamentos ao Eterno, me

Se eu mudei, meu destino muda, assim como mudam as circunstâncias ao meu redor.

Como a Oração Funciona
A oração é das forças mais poderosas disponibilizadas pelo Eterno na
natureza. Mas ela atua em NÓS, e não nEle.
TODA oração, sem exceção é ouvida e respondida. Mas enquanto
qualificarmos a oração pelo efeito no destino, ao invés do efeito em nós, só
nos frustraremos, e a qualidade do nosso relacionamento com Ele será
muito limitada.
Agora, podemos entender melhor como aprimorar nossa oração.

O que aprendi com
um japonês doido

A Premissa
Em uma feira de tecnologia em 2015,
uma empresa chamada Emotiv
demonstrou um aparelho que permite
controlar um carro usando a mente.
Isso é possível porque o cérebro
emite ondas eletromagnéticas.
O ser humano ainda está
engatinhando no entendimento da
potencialidade disso.
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Czsr_2IE7Aw

A Intenção e seu Efeito
Em 2008, o Dr. Masaru Emoto publicou um artigo
científico no Journal of Scientific Exploration,
intitulado “Effects of Distant Intention on Water
Crystal Formation: A Triple-Blind Replication”.
Nele, o Dr. Emoto e um grupo de 1900 voluntários na
Áustria e Alemanha focalizaram suas intenções em
amostras de águas localizadas num ambiente
eletromagneticamente fechado na Califórnia.
A água foi congelada numa temperatura de -25 a -30
graus C, por três horas. Em seguida, foram
fotografadas em ordem aleatória por um técnico, com
microscópio com lente de 100X e 200X de aumento.

A Intenção e seu Efeito
No total, foram fotografadas 300 amostras, tanto de águas
submetidas ao pensamento focalizado, quanto águas que não foram,
para controle.
Em seguida, as fotografias foram analisadas por 2500 voluntários,
que identificaram os cristais mais belos e perfeitos esteticamente.
Mesmo à distância, as amostras de água submetidas à intenção do
pensamento foram consideradas esteticamente mais belas pela
maioria dos voluntários.

A Intenção e seu Efeito
Abaixo, exemplos de efeitos observados no estudo do Dr. Emoto:

Eterno

Mau

Amor e Gratidão

Ódio

Paz

Xingamento

A Intenção e seu Efeito
Efeito de uma oração:

Antes

Depois

A Intenção e seu Efeito
“O corpo de uma pessoa saudável contém em média 60% de água
distribuída no interior das células, entre os tecidos e circulando pelas
veias e artérias ajudando na formação do sangue, além de participar
da formação de parte de todas as secreções glandulares do
corpo.” (Água no Organismo - Cristiane Zoller - Info Escola)

A Intenção e seu Efeito
Curiosamente, Rambam (Maimônides) nos diz:
“Qualquer oração que não é [recitada] com a intenção apropriada não é
oração. Se alguém ora sem a intenção apropriada, deve repetir suas
orações com a intenção apropriada.
Alguém que esteja em estado de confusão ou atribulado não deve rezar
até que se componha. Portanto, alguém que chega de uma viagem e
está cansado ou irritado está proibido de rezar até que se componha.
Nossos sábios ensinavam que alguém deve aguardar três dias até que
esteja descansado e sua mente composta, e então pode rezar.” (Mishnê
Torá - Sefer Ahabá - Hilkhot Tefilá 4:15)

A Intenção e seu Efeito
Mesmo sem considerar a questão da comunicação com o Criador, o
simples ato de orar já é suficiente para alterar positivamente o nosso
padrão mental.
Isso tem influência direta sobre nossa saúde, e a saúde das pessoas
a nosso redor.
Também explica porque alguém pode sofrer com “oração contrária”

O que aprendi com
um judeu cientista
excêntrico

Oração e Relatividade
Uma imagem ilustra um dos fundamentos da teoria da relatividade:

“Coloque sua mão num forno
quente por um minuto, e
parece ser uma hora. Sentese com uma garota bonita
por uma hora, e parece ser
um minuto. Isso é
relatividade.” (Albert Einstein)

Oração e Relatividade
“Mas Einstein veio e tirou espaço e tempo para fora do campo das coisas
estacionárias e os colocou no campo da relatividade - dando ao
observador domínio sobre tempo e espaço, porque tempo e espaço são
formas pelas quais pensamos, e não condições nas quais vivemos.” Dimitri Marianoff (Einstein: An Intimate Study of a Great Man)

A maioria das pessoas comete um grave erro: Atribui ao Eterno a
limitação do tempo!!!

Oração e Relatividade
O Tanakh (Bíblia Hebraica) diz: “Porque mil anos são aos teus olhos como o dia
de ontem que passou, e como a vigília da noite.” (TehilimSalmos 90:4)
Muita gente pensa que isso significa que o Eterno pode ser bem demorado na
resposta. A lógica não é essa.
Os semitas já entendiam uma realidade simples: o Eterno é um observador fora
do tempo!
O tempo é uma criação. Por isso, o Eterno está fora dele. Pra Ele, não há
passado, presente e futuro.

Oração e Relatividade
Passado
Oração

Presente

SENHOR

Futuro

Ele está fora do tempo!

Oração e Relatividade
Passado
Resposta

Presente

Futuro

SENHOR

Como Ele está fora do tempo, se
você ora sobre algo, Ele pode
responder para qualquer momento!

Oração e Relatividade
Se alguém disser que uma oração pelo passado é impossível de ser ouvida, está
necessariamente atribuindo ao Eterno a limitação do tempo, o que seria uma grave heresia!
O filósofo Geoffrey Brown, em artigo para o jornal “The Philosophical Quarterly”, da
Universidade de Oxford, escreve:
“O evento certamente foi decidido - de certa forma, foi decidido ‘antes de todos os mundos’.
Mas uma das coisas levadas em consideração ao decidi-lo, e portanto uma das coisas que
realmente faz acontecer, pode muito bem ser essa oração que agora estamos oferecendo.
Assim, chocante como possa soar, concluo que podemos agora ao meio-dia nos tornarmos
parte de um evento acontecendo às dez horas da manhã.” (Praying about the Past)

Oração e Relatividade
Se alguém disser que uma oração pelo passado é impossível de ser ouvida, está necessariamente
atribuindo ao Eterno a limitação do tempo, o que seria uma grave heresia!
O filósofo Geoffrey Brown, em artigo para o jornal “The Philosophical Quarterly”, da Universidade
de Oxford, apresenta a seguinte situação:
Ao meio-dia, uma mãe ouve sobre um acidente de trem ocorrido às 10h, e, no auge de sua aflição,
vai orar pela segurança do filho. Ora, o acidente já ocorreu. A oração seria eficaz?
Brown oferece a seguinte explicação, em linguagem acessível:
“O evento certamente foi decidido - de certa forma, foi decidido ‘antes de todos os mundos’. Mas
uma das coisas levadas em consideração ao decidi-lo, e portanto uma das coisas que realmente
faz acontecer, pode muito bem ser essa oração que agora estamos oferecendo. Assim, chocante
como possa soar, concluo que podemos agora ao meio-dia nos tornarmos parte de um evento
acontecendo às dez horas da manhã.” (Praying about the Past)

Oração e Relatividade
A experiência: Durante o último mês, pedi a dez voluntários para orar por
eventos passados. Especialmente: traumas, medos, perdas e agressões.
Os resultados foram:
• Sete relataram melhora significativa em alguns de seus sintomas atuais.
Desses, três relataram mudança de vida.
• Um relatou menos angústia diante dessas situações, e afirmou que
naturalmente deixou de pensar tanto na dor causada.
• Apenas relataram não haver qualquer diferença diferença.

Oração e Relatividade
Faça o teste! Por um mês, siga as seguintes etapas:
1) Monte uma lista de situações angustiantes do passado.
2) Comece a orar por elas diariamente. Não precisa ser por muito tempo.
3) Peça por aquilo que acha que faltou naquela situação.
4) Escreva o que tem sentido, para deixar registrado e avaliar.
5) Compartilhe seus resultados em nosso fórum: http://facebook.com/
forum.kol.hatorah

Oração e Relatividade
Exemplos ilustrativos:
“Eterno, minha mãe me agrediu quando eu tinha sete anos, após brigar com
meu pai. Me senti sozinho e desamparado! Peço agora que Tu envies para
aquela criança muito amor, paz, acolhimento e compreensão, para que as
feridas sejam saradas. Toma aquela criança nos teus braços e a acolhe. Por
isso Te serei grato, amen!”
“Senhor Eterno, vinte anos atrás, na faculdade sofri perseguição e humilhação
de meus professores. Muda o meu coração daquela época, substitui a mágoa
por ternura, e preenche com teu amor tudo o que faltou. Perdoa os meus
agressores, e apaga todas as marcas que foram feitas naquele dia. AgradeçoTe por me ouvir. Amen!"

O que aprendi com
uma colunista de
auto-ajuda ácida

Oração pelos Mortos
A colunista Pauline Philips (Abigail Van Buren) ficou famosa por suas
respostas ácidas em uma coluna de auto-ajuda chamada Dear Abby.
Ela diz algo muito verdadeiro: “Um hábito ruim nunca desaparece
milagrosamente. É um projeto de desfaça-você-mesmo.”
Sair de uma religião e manter seus hábitos e formas de pensar não é bom,
mas requer esforço de mudança.
Dentre esses está o ato de orar pelos mortos. Visto como heresia no
Protestantismo, pois vai contra sua doutrina de expiação, o ato é visto com
naturalidade dentro do Judaísmo.

Oração pelos Mortos
O livro de II Macabeus traz um retrato interessante da prática judaica à época do 2o. Templo:
“Então encontraram, debaixo das túnicas de cada um dos mortos, objetos consagrados aos ídolos
de Jâmnia, cujo uso a Lei vedava aos judeus. Tornou-se assim evidente, para todos, que foi por
esse motivo que eles sucumbiram. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo
Juiz que torna manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado
cometido fosse completamente cancelado. E o nobre Judas exortou a multidão a se conservar
isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado dos
que haviam tombado. Depois, tendo organizado uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca
de duas mil dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado: agiu assim
absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não
esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos
mortos. Mas, se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que
adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis por que ele mandou
oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do
seu pecado.” (II Macabeus 2:40-45)

Oração pelos Mortos
Orar pelos Mortos é uma possibilidade no Judaísmo, não uma obrigação.
Se você desejar, pode fazer. Se não se sente bem, não há imposição.
Você pode experimentar, pois o Judaísmo é muito pouco dogmático.
Existe um costume judaico de recitação da oração El Malê Rahamim (EL
pleno em misericórdia).
Essa oração tem várias versões: Para indivíduos, grupos em geral, vítimas
do Holocausto, soldados israelenses, etc.
A seguir, alguns exemplos.

Oração pelos Mortos
Versão usada para indivíduos:
“Senhor, repleto de misericórdia, que habita nas alturas, traz repouso certo sob as asas da Tua
Presença Divina, em meio às hostes sagradas, puras e gloriosas que brilham como o céu, para a
alma de <nome da pessoa> por quem a oração foi oferecida em memória de sua alma. Portanto, o
Misericordioso protegerá sua alma para sempre, e trará sua alma para junto da vida eterna. O
Eterno é sua herança, e ele descansará pacificamente em seu lugar de repouso, e digamos:
Amen.”
Versão coletiva:
“Senhor, repleto de misericórdia, que habita nas alturas, traz repouso certo sob as asas da Tua
Presença Divina, em meio às hostes sagradas e puras, que resplandecem como os céus, para as
almas de nossos amados e dos nossos inocentes que foram para o seu lugar de repouso eterno.
Que Tu, que és a fonte de misericórdia, os abrigue debaixo de Tuas asas eternamente, e unifica
suas almas com a dos vivos, para que repousem em paz. E que digamos: Amen.”

Oração pelos Mortos
Versão para vítimas do Holocausto:
“Senhor, repleto de misericórdia, que habita nas alturas, traz repouso certo sob
as asas da Tua Presença Divina, em meio às hostes sagradas, puras, que
resplandecem como os céus, para todas as almas dos seis milhões de judeus,
vítimas do Holocausto europeu, que foram assassinadas, abatidas, queimadas
e exterminadas por santificarem o Teu Nome, pelos assassinos nazistas
alemães e seus ajudadores dos demais povos. Portanto, o Senhor da
Misericórdia os protegerá para sempre, atrás do refúgio de Suas asas, e unirá
suas almas com o cordão da vida. O Eterno é a sua herança, e o Jardim do
Éden será o seu lugar de repouso, e eles repousarão pacificamente sobre seu
lugar de repouso, e eles ressuscitarão para seu destino no fim dos dias. E que
digamos: Amen.”

O que aprendi
com Moisés

Pedir Perdão Pelo Outro
Poucos sabem, mas é possível pedir perdão pelo outro. E é possível que o
Eterno atenda e perdoe! Observe o exemplo:
“E disse Moshé a ADONAY:… Perdoa, pois, a iniquidade deste povo,
segundo a grandeza da tua misericórdia; e como também perdoaste a este
povo desde a terra do Egito até aqui. E disse ADONAY: Conforme à tua
palavra lhe perdoei.” (Bamidbar/Números 14:13,19-20)
Embora o pecado do povo tenha tido consequências que não são do
escopo deste estudo, houve nitidamente o perdão!

Pedir Perdão Pelo Outro
A mesma lógica aparece no livro de Iyob:
“Tomai, pois, sete bezerros e sete carneiros, e ide ao meu servo Iyob, e
oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Iyob orará por vós; porque
deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa
loucura; porque vós não falastes de mim o que era reto como o meu servo
Iyob.” (Bamidbar/Números 14:13,19-20)
No relato, o Eterno instrui que Iyob ore por seus amigos.
Independentemente de se o livro é narrativo ou poético, o conceito está
presente!

Pedir Perdão Pelo Outro
O mesmo acontece na Torá também com Abraham:
“Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará
por ti, para que vivas; porém se não lha restituíres, sabe que certamente
morrerás, tu e tudo o que é teu.” (Bereshit/Gênesis 20:7)
Era importante que Abimelekh reconhecesse que Abraham era profeta.
Para isso, orienta que ele peça que Abraham ore e peça perdão por ele!

Perdão a Terceiros
É também um conceito bem fundamentado na Torá que o Eterno pode
perdurar, e até mesmo impedir a morte, de uma pessoa iníqua por causa
do pedido de um justo.
“Disse mais: Ora, não se ire ADONAY, que ainda só mais esta vez falo: Se
porventura se acharem ali dez? E disse: Não a destruirei por amor dos
dez.” (Bereshit/Gênesis 18:32)
O Eterno iria deixar de destruir as cidades por amor de dez justos!

Perdão a Terceiros
Analogamente, Ele pode perdoar toda a sua família se, por exemplo, você
orar e pedir perdão.
A tua oração pode conceder que eles sejam parte do mundo vindouro!
Isso em muito expande a ideia do tamanho da importância de ser um
sadiq justo, e também de praticar a oração intercessória!

O que aprendi com uma
vendedora numa loja de
suplementos alimentares

Falar e Ouvir
Fui a uma loja de suplementos para comprar um
produto. Ao chegar, a vendedora falava tanto, e tão
rápido, que quase saí sem levar nada. Ela já saiu
tentando empurrar tudo, sem me ouvir.
Esse é um fenômeno da atualidade. As pessoas muito
falam, muito pedem, mas pouco ouvem.
Quando foi a última vez que você esteve em silêncio
diante do Eterno?

Falar e Ouvir
“Alguém deve esvaziar sua mente de todos os pensamentos e visualizar a si
próprio perante a Presença do Eterno. Portanto, deve-se sentar por um breve
momento antes de rezar, para que foque sua atenção, e então reze de forma
agradável e suplicante.
Não se deve rezar como alguém que carrega um fardo e o larga e sai andando.
Portanto, deve-se sentar por um breve momento após rezar, e então se recolher.
Os pios das gerações anteriores esperavam uma hora antes de rezar e uma
hora depois de rezar. Eles também estendiam suas orações por uma
hora.” (Mishnê Torá - Sefer Ahabá - Hilkhot Tefilá 4:16)

Falar e Ouvir
Muitas pessoas oram, e não recebem nenhuma resposta. Porque não
querem ouvir. Apenas serem ouvidas.
Devemos nos recordar de que temos mais benefício em ouvir do Criador o
que Ele, como Senhor, tem para nos dizer, do que em falar qualquer coisa.
Não devemos tratar o Eterno como um papai noel que lê a carta do que
queremos ganhar de presente!

O que aprendi
com meu gato

O que dizer?
Sempre que meu gato quer ou precisa de alguma coisa, ele tenta miar de
maneira que eu consiga entender o que quer.
Na realidade, porém, só de miar, eu já me levanto e vou ver o que está
acontecendo. Ele não sabe, mas a tentativa dele de diferenciar os miados
é pouco relevante.
Assim também somos com o Eterno, quando nos perguntamos:
O que devo dizer na oração?

O que dizer?
Você deve buscar dizer aquilo que é relevante para você. Oração não é
fórmula mágica!
Uma das orações mais curtas da Torá é justamente de Moshé, que contém
apenas 11 letras! Ele diz, em Nm.

אֵל נָא ְרפָא נָא לָהּ
EL, rogo-te que a cures

O que dizer?
Rambam (Maimônides) ainda diz:
“Quem ora com uma congregação não deve estender sua oração
excessivamente. [Contudo,] pode fazê-lo quando estiver orando sozinho.
Se, depois de orar, desejar, pode até mesmo recitar a confissão do Yom
haKipurim.
Semelhantemente, pode adicionar em cada uma das bênçãos
intermediárias [da `Amidá] algo que seja relevante àquela bênção, se ele
desejar.” (Sefer Ahabá - Hilkhot Tefilá 6:2)

O que dizer?
O que é necessário

O que é dispensável

• Reverência

• Criatividade

• Intenção

• Palavras bonitas

• Foco

• Citações bíblicas

• Entendimento de nossa posição

• Grande extensão de palavras

• Humildade

• Demonstrar emoção

O que dizer?
Contarei e ensinarei agora qual a oração mais forte que já fiz, em
momentos de angústia. Ela pode ser veículo de cura, livramento e
transformação.
Não há mistério, basta seguir o roteiro abaixo, com a devida intenção:
1) Procure um lugar sem distrações.
2) Sente-se, ou deite-se confortavelmente.
3) Diga: ( יָהּYah) ou, se preferir ( אֵלÊl), pelo tempo que desejar. Concentrese somente no Eterno.
4) Mantenha-se em silêncio por alguns minutos.

Importante
Lembre-se: O objetivo maior da oração não é pedir coisas!
O objetivo maior da oração é conectar-se com o Criador, e
buscar transformação de vida!

Gostou da Palestra?
•

Se você gostou da aula, faça uma doação para que continuemos
nosso trabalho. As doações são voluntárias, e todas muito
apreciadas.
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