
Tem a prece alguma eficácia? 

 

     Num primeiro momento, analisando sob um certo ponto de vista, o exercício da prece parece 

não encontrar uma justificativa racional; se partirmos de uma determinada noção de Deus, a 

prece parece não demonstrar nenhuma eficácia.  

     Assim, a própria ideia de Deus, formulada segundo uma análise racional, inviabiliza o 

exercício da prece e a sua efetiva eficácia, pois se a ideia de um Ser sumamente perfeito implica 

necessariamente que Ele seja onisciente e que estabeleça a imutabilidade das leis que regem 

toda a realidade, então o que pode a prece diante da onisciência e da imutabilidade das leis? 

Deus já sabe de todas as necessidades e nenhuma lei será revogada em virtude de um pedido 

particular. 

     Esta objeção à eficácia da prece faz entender que todas as circunstâncias da vida humana 

estão sujeitas à fatalidade universal, igualando onisciência a determinismo universal, como se 

saber fosse o mesmo que determinar, e que, por mais que seja desejável que a razão formule a 

noção de um Ser supremo, esta noção anulará inevitavelmente a possibilidade racional da 

prece.  

     Todavia, a noção de um Ser supremo segundo os critérios da razão pode ser perfeitamente 

sustentada em plena convergência com a possibilidade racional da prece.  

     Naturalmente que o homem, enquanto criatura, está igualmente submetido as leis universais 

que regem toda a criação. Mas é preciso considerar que seu campo de ação é muito mais amplo, 

ou melhor, é passível de indefinida ampliação, em virtude da liberdade que é inerente à 

consciência de si e da totalidade das potencialidades da consciência. Desse modo, mesmo 

sofrendo as injunções de uma realidade que o antecede e que se organiza de forma independente 

(o mundo), o homem, enquanto consciência da existência, pode refletir sobre essa realidade e 

agir mediante fins próprios.  

     A determinação da ação sendo gerada a partir da interioridade já é uma manifestação da 

liberdade. O homem inserido na natureza, enquanto corpo, também se encontra 

simultaneamente inserido no mundo moral, enquanto consciência (Espírito). Natureza e 

Espírito não se opõem, não se anulam, por isso a prece não pode revogar as leis da natureza. 

Só há o mundo moral onde há a liberdade, mas a liberdade não significa a isenção total das 

leis. Ela é a capacidade da autodeterminação mediante as leis intrínsecas da consciência. Dessa 

forma, liberdade e lei são conceitos correlatos, complementares.  

     A prece, no contexto da estrutura da consciência, alcança sua eficácia na medida em que se 

torna uma potência para a ação, para o esclarecimento, para a exaltação da consciência. Ela 

não sendo um meio de se rogar um milagre, uma forma de petitório, é na verdade um exercício 

de comunicação superior cujo o objeto supremo é o Absoluto, mas também outras consciências 

enobrecidas. 

     No exercício dessa comunicação superior, os efeitos que são sentidos na consciência que 

elava o pensamento são imediatos. Não são efeitos milagrosos ou sobrenaturais, segundo o 

ponto de vista popular. É um acréscimo de lucidez, uma acuidade no olhar, uma consolação no 

coração, uma intuição viva a brilhar na mente, um reconforto físico, enfim, são efeitos que 



fomentam uma ação prudente, um esclarecimento fundamental, uma exaltação da consciência 

em meio ao nevoeiro da carne.  

     A consciência para se afirmar no mundo, em meio ao choque tremendo de forças opostas 

presentes no próprio corpo, no meio ambiente e na sociedade, encontra na prece uma fonte de 

força, inspiração para fomentar um pensamento cristalino e um sentimento límpido.  

    Vejo assim a prece como um ato existencial extremamente vital.  

 

 

 


