ORAÇÃO: MAIS DO QUE PEDIR
"Orem em todo tempo no Espírito, com toda oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e
súplica por todos os santos." Efésios 6.18.
RECURSO GRACIOSO
A oração é um “recurso” gracioso dado por Deus para nos relacionar com Ele e precisamos exercer essa disciplina
e aproveitar essa oportunidade com constância. Nossa vida pode estar sem experimentar algo novo porque ou
estamos orando pouco ou mesmo errado, quando centralizamos somente em nossas necessidades e pedidos.
Muitos de nós temos entendido a oração apenas como pedido a Deus ou pedir aos outros que orem por nossos
pedidos, por isso costumamos ficar desanimados ou decepcionados quando nossa oração não é atendida.
ORAR É CONVERSAR COM DEUS SOBRE NOSSO RELACIONAMENTO COM ELE
“A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus?” Salmos
42:2. Precisamos conversar com Deus que nosso desejo é ter maior intimidade com Ele. Olhando para o desespero
da corça (que é um animal que tem muita necessidade de água), o salmista compara a sua sede de buscar o
Senhor com a deste animal quando procura água. Com o autor de salmos aprendemos que sem contemplação
não há adoração. E quando estamos nessa intimidade com Deus sentimos prazer na sua presença e nos seus
atributos como justiça e santidade, descansando nossa alma em Sua presença. Aprendemos também que uma
vida de santidade é se colocar diante do Senhor e deixar de fazer algo não por obrigação, mas pelo prazer de
agradá-lo. Precisamos nos abrir e ser sinceros com Deus, pois uma vida cristã reprimida traz sérios problemas
emocionais (Colossenses 1.10).
ORAR É CONVERSAR COM DEUS SOBRE NOSSO RELACIONAMENTO COM NÓS MESMOS
“Porém Ana respondeu: — Não, meu senhor! Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho nem
bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor.” 1 Samuel 1:15. Ana, mãe de Samuel,
sofria demais por causa de sua esterilidade. Um dia se derramou diante de Deus no templo de tal forma que o
sacerdote Eli pensou que estava bêbada, pois não conseguia falar. Precisamos abrir diante do Senhor nossas
angústias, aflições e compartilhar sofrimento e dores. Talvez nossa dificuldade seja nos relacionar com um ser
espiritual, tendo em vista que nos relacionamos normalmente com pessoas materiais. Quando abrimos nosso
coração com alguém temos medo do que o outro vai pensar e o que a pessoa fará com o que ouviu. Mas quando
abrimos nossa alma diante do Senhor, revelando sentimento de abandono e esquecimento, Deus vai trazer a
cura necessária ao nosso coração.
ORAR É CONVERSAR COM DEUS SOBRE NOSSO RELACIONAMENTO COM OS OUTROS
“Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Porque
dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento.” Romanos 10:1,2. A
nossa principal oração deve ser pedir a conversão e a salvação das pessoas que não conhecem o Senhor.
Precisamos orar para ter compaixão pela situação das pessoas e nos dispor a falar sobre Jesus. Não podemos ter
raiva e ira daqueles que não conhecem a Cristo, mas necessitamos estar dispostos a responder sobre a razão de
nossa fé. Devemos nos assustar com a corrupção dos que se dizem convertidos, mas ter compaixão com aqueles
que não conhecem o evangelho. Quando estava na cruz, Jesus se compadeceu de um dos ladrões que estava ao
seu lado e prometeu levá-lo ao paraíso e durante o seu ministério teve compaixão de uma mulher que foi flagrada
em adultério. Também é necessário que intercedamos pela edificação dos salvos, para que conheçam o poder
de Deus e que desfrutem da esperança n'Ele (Efésios 1.18-20).
PARE, PENSE E APRENDA A ORAR E NÃO SOMENTE A PEDIR
Se a sua vida de oração se limita a fazer pedidos, mude a sua vida de oração e aprofunde o seu relacionamento
com Deus, lançando-se por completo nEle. O Senhor precisa saber de tudo o que ocorre em nossos corações.

