Oração do Amanhecer
“Ao se abrirem com a aurora os botões de lótus, a flor de minha alma abre-se
suavemente para receber Tua luz. Banha cada pétala de minha mente com Teus raios
de bem-aventurança. Brisa matutina exala o perfume de Tua presença.
Abençoa-me, para que com a aurora que se difunde, possa eu espargir a todos os
homens Tua mensagem de amor.
Como a aurora que desperta, possa eu com minha alma despertar inumeráveis
almas e trazê-las a Ti”.

Oração do Meio-Dia
“O Sol está no zênite. Teu mundo exterior está pleno de vigor.
Expressa através de mim Tua vitalidade e Tua criatividade.
Ó Deus invisível! Tua presença permeia os raios do Sol e dão nova carga de
energia à bateria de meu corpo para tornar-me forte e incansável.
No calor das diárias atividades, bebo da Tua fonte de alegria. Teus raios infinitos
brilham em todos os lugares, repletos ou vazios.
Permite que, ao percorrer os caminhos de minha vida, aglomerados ou solitários,
possa eu também irradiar constantemente a luz de Teu amor”.

Oração do Entardecer
O dia terminou. Reanimado e purificado pela luz do sol, cruzo os portais da
noite, tenuemente adornados pelas pálidas estrelas, para entrar no templo de silêncio e
adorar-Te. Eu reverencio Teu Espírito de calma que se aproxima. Que preces devo
oferecer-Te se não tenho palavras dignas de Ti?
Acenderei o fogo de minha devoção no altar de minha alma. Bastará seu
resplendor para Te trazer ao meu obscuro templo – meu templo vagamente iluminado,
imerso nas trevas de minha ignorância? Vem! Te procuro, Te anseio! Meu Amado,
meu Infinito Amado, vem ao templo do entardecer e recebe o ardente fervor de minha
alma. No templo da escuridão, Tu e eu, meu Amado, sempre em Tua eterna Unidade
do Espírito, ofereço aos Teus pés de Eternidade, toda a fragrância de minha devoção,
o mais profundo amor de meu coração. Recebe! Meu Amado, Recebe!
Por toda a Tua onipresença espalho a minha devoção. Recebe, minha devoção,
recebe! Recebe o apelo de minha alma, recebe o apelo de todos os nossos corações, a
harmonia de nossos corações; a sinfonia de nossa devoção se espalha por todo o
incensário de nossas almas. Nosso Amado, Poderoso Espírito, recebe a devoção de
nossas almas. Colhemos as flores de devoção no jardim das nossas almas e fizemos
um buquê para Ti. Recebe o que é nosso e que vem de Ti.

Infinito Amado, Espírito Infinito, Tu nos criaste contra nossa vontade. Libertanos! Essa é a prece de nossos corações. Amado, ouve nossa prece, ouve o ardente
fervor de nossas almas. Recebe a nossa humilde oferenda no templo do entardecer.
Om... Om... Om... Amém... Om... Om... Om...Om... Om... Amém... Om, Poderoso
Espírito... Om, Poderoso Amado, Om, Espírito, recebe o ardente fervor de nossas
almas. Om... Amém.

Oração da Noite
“Na paz da noite eu Te adoro. Desvaneceu -se a luz solar que rebelava miríades
de tentações mundanas. Uma a uma vou fechando as portas de meus sentidos, para
que nem a fragrância da rosa nem o canto do rouxinol possam desviar o meu amor de
Ti.
Como a noite eu Te adoro no recôndito e no silêncio. No santuário da
obscuridade eu Te invoco, Bem-Aventurado! Bem-Amado!”
(Orações retiradas e traduzidas do CD “Chants and Prayers”. Estas orações foram proferidas por
Guruji.)

Preces de Um Mestre para Seus Discípulos
Oração do Guru para todos os Membros da Self-Realization
Pai, Tu és o único rei a sentar-se no trono do meu coração; possa lembrar-me
sempre, não de mim, mas de Ti. Abençoa todos aqueles que vêm a mim.
Tu és minha vida, meu amor, meu tudo. A Ti prometo incondicional lealdade.
Que Teu amor brilhe para sempre no santuário de minha devoção e que eu porra
despertar o Teu amor em todos os corações. Como Tu me deste vontade, força e poder
para trazer outras almas de volta a Tua graça – aqueles que vagavam, irmãos e irmãs
perdidos na trilha das encarnações.
Faz-me o instrumento transparente através do qual a Tua luz entre em seus
corações dissipando para sempre as suas trevas.
Pai, Mãe, Amigo, Bem-Amado Deus, Te agradeço do fundo de minha alma, por
Teres agraciado minha vida com Tua Onipresença.
Ajuda-me a divulgar Tua mensagem, não desejo enaltecer-me, mas a Ti, seja Tu
o orador de minha voz.
Que minha vontade possa expressar sempre Teu desejo; sê Tu meu único desejo
por trás de todos os meus desejos.
Todos os devotos que vêm a mim, eu ofereço aos Teus pés.
Pai, transforma-os!
Faz por eles, segundo a Tua vontade.

Não o meu desejo, mas o Teu, pois Tu és o Senhor do meu coração.
Tu sempre me abençoaste, atendendo todas as minhas preces.
Neste capítulo final de minha vida, sê Tu a única vida orientadora, dando-me o
exclusivo anseio de colocar-Te nos corações de todos os devotos que me enviastes.
Que Tua maior benção seja fazê-los permanecer constantemente Contigo nas
horas de vigília e nas horas de sono e sonhos; Contigo sempre por toda a eternidade, e
sentindo Tua presença mesmo neste sonho das encarnações.
Sê Tu o único rei reinando em seus corações.
Todo meu amor, toda minha devoção, toda minha lealdade, eu derramo aos Teus
pés; para que eu veja desvanecidos todos os sonhos desta vida, e só Tu sejas para
sempre o meu Bem-Amado.
Que eu possa despertar este amor nos corações dos outros, para que eles vejam
Tua presença por trás da ilusão desta vida.
Com que palavras falarei da sinceridade do meu coração? A maior dádiva que eu
tenho a conceder àqueles que amo, Teus devotos, é despertar o Teu amor em seus
corações, inspirado em Teu amor.
Pai, Mãe, Amigo, Bem-Amado Deus, já Não com palavras orarei, mas com meu
coração, com o fervor de minha intuição; pois sei que Tu estás ouvindo a minha voz
em oração e toda a invocação de minha alma.

Oração dos Membros da Self-Realization de Devoção a Deus
Pai, Mãe, Amigo, Bem-Amado Deus, une nossos pensamentos num altar sem
fronteiras, onde possa brilhar Tua onipresença.
Deixa-nos perceber que Tu és a verdadeira meta que buscamos. Não sejas
indiferente a nós, embora sejamos indiferentes a Ti: lembra-Te de nós, embora não
nos lembremos de Ti. Nossa lealdade a Ti pode ser intermitente, mas és sempre o
Amigo Constante.
Muitas vezes o canto de rouxinol dos prazeres sensórios tem desviado de Ti o
nosso amor.
Aceita agora nossa eterna devoção.
Colocamos a oferenda de todos os desejos aos Teus sagrados pés. Ó Senhor,
recebe-nos.
Pai, não nos abandones. Tu és poderoso para salvar Teus devotos.
Não podemos andar perdidos pois somos Te.

Tu és o refúgio imortal que nunca nos desampara. Embora tenhamos buscado os
desejos e ambições desta vida, vemos agora que eles são apenas Teus testes, para
trazer-nos finalmente a Teu braços.
Que não nos deixemos absorver por pensamentos triviais, estados de ânimo e
hábitos de encarnações passadas; protege-nos de nós mesmos.
Testa-nos com ilusão, com penitência, se esta é a Tua vontade, mas nunca nos
deixes esquecer de Tua presença.
Já não com meras palavras e fragmentária sinceridade, mas do fundo de nossas
almas ansiosas Te oferecemos nossa lealdade: na saúde ou na doença, na riqueza ou
na pobreza, na segurança ou na penúria, na harmonia ou na ilusão, na vida ou na
morte, quedamo-nos no altar da devoção, amando incondicionalmente só a Ti, para
sempre, sempre e sempre.
(Tradução do livro “Prayers of a Master for His Disciples”, por Paramahansa Yogananda)

Oração Para Antes das Refeições
Pai Celestial, recebe este alimento, santifica-o. Não permitas que a impureza da
gula o contamine. O alimento vem de Ti para manter Teu templo. Espiritualiza-o. O
que do Espírito vem, ao Espírito volta.
Nós somos as pétalas de Tua manifestação; Tu és a flor completa, toda Vida,
Beleza e Encanto. Permeia nossas almas com a fragrância de Tua presença. Om,
Amém.
(Oração retirada e traduzida do livro “Whispers from Eternity”, por Paramahansa Yogananda)
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