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Precisamos destruir todo engano maligno em nossa mente a respeito da oração. Muitos têm desistido 
de orar porque se sentem acusados e incapazes de corresponder ao padrão de Deus, a fim de ter suas 
orações respondidas. Pensam que se houver qualquer coisa errada em sua vida, Deus não ouvirá a sua 
oração. Creio que hoje você será liberto de todo jugo do engano e terá a sua vida de oração liberada. 
 
POR QUE ORAR SE DEUS SABE TODAS AS COISAS? 
 
Muitos dizem isso pelo que Jesus disse: “Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe 
o de que tendes necessidade, antes que lho peçais” (Mt 6.8). Mas o Senhor disse que é justamente pelo 
fato de o Pai saber todas as coisas que devemos orar. O Senhor está nos motivando a orar, pois, no verso 
seguinte, Ele diz: “Portanto, vós orareis assim (...)”. Mas o espírito do engano leva as pessoas a 
concluírem exatamente o oposto. 
 
Deus nos criou com a liberdade de escolha. Portanto, não podemos ser abençoados de maneira forçada. 
É como se o Senhor nos dissesse: “Tenho todas essas bênção disponíveis: saúde, salvação, sucesso, 
sabedoria, mas preciso de uma resposta de sua parte. Você precisa se apropriar, consentir, concordar 
em tomar posse de todas essas bênçãos”. 
 
Na oração não trazemos nada para Deus, mas recebemos tudo da sua mão. Deus não pode abençoar 
alguém que está com a mente, o coração e as mãos fechadas. Não adiante dizer coisas como: “Se Deus 
quer me abençoar, Ele vai me abençoar de qualquer jeito”. Deus não pode fazer isso. Você precisa dar-
lhe a liberdade para fazê-lo. Fazemos isso quando oramos. 
 
Por isso, é tão importante dizer amém. Na verdade, quando dizemos amém estamos fazendo uma oração 
curta, estamos concordando com a bênção de Deus, estamos dizendo que abrimos a nossa vida para 
receber o seu suprimento. 
 
A verdade é que, se você quer alguma coisa, deve demostrar isso a Deus com a boca e com as mãos 
abertas. Vemos esse princípio escrito por João: 
 
“Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma” 3Jo 

1.2 
 

Essa é a última epístola de João. Ele já estava bem idoso, tinha andado com Jesus e visto a sua glória. Ele 
sabia que a vontade do Pai é sempre abençoar, mesmo assim orou pela prosperidade e saúde de um 
discípulo amado. 
 
Aquele discípulo certamente orava e meditava na Palavra. Mas é possível ter uma alma próspera e não 
ter prosperidade e nem saúde no corpo.  Não é algo que acontece automaticamente. João foi alguém que 
deitou no peito de Jesus e ouviu o coração do Senhor. Ele sabia que, acima de tudo, precisamos ter saúde 
e prosperidade, mas saiba que é preciso orar por isso.  
 
O próprio Senhor Jesus, quando viveu nesse mundo, levantou cedo para orar. Se Ele precisou, imagine 
você e eu! Necessitamos orar continuamente, porque vivemos em um mundo caído e estamos sujeitos 
aos ataques do inimigo. 
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Não espere que as coisas de Deus aconteçam automaticamente. Ore sobre as suas promessas. Em Daniel 
9, lemos que, enquanto lia o livro de Jeremias, o profeta Daniel entendeu que o cativeiro de Israel 
deveria durar apenas 70 anos. Ele fez as contas e entendeu que já havia passado esse tempo. Mas Daniel 
não ficou apenas esperando que a palavra se cumprisse, ele foi orar. Deus quer que oremos pelo 
cumprimento de suas promessas. 

 
“No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos, de que falara o 

SENHOR ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos. 
Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza” 

 Dn 9.2-3 
 

A ORAÇÃO TEM PODER PARA VENCER A CARNE 
 
Jesus disse que deveríamos pedir para receber (Mt 7.7-8). Tiago diz que nada temos porque não 
pedimos (Tg 4.2). 
 

“De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na 
vossa carne? Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis obter; viveis a lutar e a fazer 

guerras. Nada tendes, porque não pedis” Tg 4.1-2 
 

Há um sentido bem explícito de que vencemos a carne pela oração. Não precisamos ter inveja de quem 
tem, basta pedir ao Pai que Ele nos dá. Não precisamos cobiçar ou roubar, basta pedir. Não há 
necessidade de fazer guerra, pois o Pai tem em abundância para todos. Assim, nós nos tornamos carnais 
quando deixamos de orar. 
 
Foi exatamente isso que o Senhor disse a Davi. Depois que ele pecou, o Senhor lhe disse: “Então, disse 
Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o SENHOR, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei 
das mãos de Saul; dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços e também te dei 
a casa de Israel e de Judá; e, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas” (2Sm 12.7-8). Em 
outras palavras: “Se você queria mais, por que não falou comigo?”. 
 
Tenho aprendido que o segredo é sempre falar com o Senhor. Se o seu patrão não é justo com você, fale 
com o Senhor. Se o seu marido não é como você gostaria, fale com o Senhor. Nós gostamos de falar com 
os homens, mas o segredo é falar com o Senhor. Veja quanto pecado e carnalidade podem ser vencidos 
e evitados se somente falarmos com o Senhor a respeito de nossos desejos e problemas.  
 
REJEITE TODO MERECIMENTO PESSOAL 
 
Quando orar, lembre-se de que o poder da oração não está em você, mas em Cristo. Alguns pensam que 
se fizerem longas orações serão ouvidos. Na verdade, o Senhor Jesus sempre fez orações curtas e 
condenou as orações longas dos fariseus (Mt 23.14). 
 
Alguns acreditam que o poder está no volume e no tom da voz, outros presumem que é a repetição. Mas 
precisamos nos lembrar de que não é a oração em si mesma que faz a diferença, mas aquele a quem 
oramos. (Mt 6.5-7).  
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Tentamos fazer orações longas, ou oramos repetidamente, ou ainda em voz alta, tudo isso tentando 
merecer a resposta. No entanto, a resposta não depende de como oramos. O poder é do Senhor, não é 
da nossa oração. 
 
COMO DEUS PODE OUVIR A ORAÇÃO DE ALGUÉM COMO EU? 
 
Deus nos enviou seu próprio filho para salvar-nos quando o mundo nem mesmo tinha consciência de 
que estava perdido. O Pai não nos deu o filho porque alguém pediu, mas simplesmente porquê nos ama. 
Essa é a base de toda oração. Não precisamos persuadir um relutante a nos abençoar. Nada disso. 
Estamos orando a um Pai amoroso que quer ouvir a nossa oração. 
 
Por isso, use as palavras mais simples e seja mais direto e sincero possível. Não fique preso a formas ou 
palavras, mas olhe para o coração de Deus. Não olhe para si mesmo e nem pense que será ouvido por 
causa de sua justiça própria. Ninguém pode receber coisa alguma de Deus com base em seu 
merecimento pessoal. Esse é o motivo pelo qual muitos não recebem, porque estão tentando merecer a 
benção de Deus. A benção dele é somente para aqueles que reconhecem que nada merecem e por isso 
dependem completamente da sua graça. 
 
O segredo para recebermos o milagre não é tentando merece-lo, mas é simplesmente reconhecendo e 
crendo que, por meio da cruz de Cristo, todos os tesouros do céu nos foram liberados. 
 
Olhe para todas as pessoas que receberam milagres de Jesus durante o seu ministério na terra. 
Nenhuma delas mereceu. Elas não fizeram nada para receber o milagre além de crer, mas receberam 
por causa da graça de Deus. Do lado oposto, os fariseus tentavam de todos os meios receber as bênçãos, 
mas não há registro de que nenhum deles tenha recebido sequer um milagre.  
 
Se você olhar para a graça, Deus olhará para a sua fé. Se presumimos que merecemos algo, nada 
recebemos; mas se tivermos fé de que a graça é maior que o nossos pecado, então veremos os milagres. 
 
A nossa fé depende completamente de conhecermos a graça de Deus. Nossa fé será maior à medida que 
tivermos mais revelação do favor imerecido de Deus. Se pensamos que somos pouco amados ou que 
Deus nos ama por causa do nosso bom comportamento, então teremos pouca fé para receber o milagre. 
Mas, se descansarmos completamente em seu amor sem limites, e confiarmos que nada recebemos por 
merecimento, teremos uma grande fé. 
 
ORAR POR SI MESMO NÃO É EGOÍSMO 
 
O pensamento comum é que devemos orar pelos outros e deixar nossas necessidades ou desejos por 
conta de Deus. Isso, porém, é um engano. Orar por si mesmo não é um tipo de egoísmo, mas uma 
expressão sincera da dependência do Pai. 
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SIGA A LÓGICA DO CÉU 
 

“Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará 
graciosamente com ele todas as coisas?” Rm 8.32 

 
A lógica de Deus é muito clara: se o Pai não negou a você o próprio filho amado, o que mais Ele poderia 
negar? Se o Pai entregou Jesus quando ninguém estava pedindo, por que agora nos negaria as bênçãos 
que a Ele pedimos? 
 
Se o Pai nos deu seu único filho quando nós ainda éramos seus inimigos, imagine o que Ele nos dará 
agora que fomos reconciliados e feitos seus filhos! Somos amigos de Deus como Abraão. 
 
O Pai quer manifestar sua graça nos dando todas as coisas livremente em Cristo. Nossas orações são 
ouvidas apenas por causa da sua graça. 
 
A maior de todas as bênçãos que recebemos é a salvação, e ela é recebida quando fazemos uma simples 
oração de entrega. Não tivemos que merecer, obedecer ou cumprir condições, foi de graça. Se a salvação 
é recebida assim, por que as outras bênçãos nos seriam dadas de outra forma? Todas as bênçãos são 
recebidas pelo descanso da fé. 
 
 
 
 
 
 
 


