Tenha uma vida
de oração
“Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para
viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de
adoção, por meio do qual clamamos: "Aba, Pai." (Romanos
8.15)
O que é oração?
A Bíblia não dá o conceito de oração, como o faz com a explicação sobre a fé em Hebreus 11.1,
por exemplo. No entanto, desde o início da criação, ao formar o homem, o Senhor estabelece
um diálogo e um relacionamento entre eles. Isso nos mostra que a prática de orar é anterior ao
seu conceito, pois deveria ser um ato natural do homem para com Deus. Um piedoso autor,
chamado Eugene Peterson, utilizou um termo muito interessante a respeito da oração: “é uma
tecnologia dada por Deus”. Para nos inspirar a ter uma vida de oração esse estudo abordará
detalhes de alguns personagens que tiveram uma forte experiência com o Senhor na Bíblia.

Abraão e seu sobrinho Ló
Se houver, por acaso, cinquenta justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o
lugar por amor dos cinquenta justos que nela se encontram? Gênesis 18.24
Quando Abraão soube que Sodoma e Gomorra, localidade onde seu sobrinho Ló vivia, seria
destruída, intercedeu pela vida dele, procurando mostrar a Deus a possibilidade de existirem
justos naquela cidade. Sabemos, no entanto, que a ira de Deus se acendeu e a sua sentença, de
fato, foi executada e que somente a vida de Ló e de alguns de sua família foram poupadas,
exceto sua esposa, que olhou para trás, talvez por lamentar o que estava “perdendo” naquele
lugar de prazeres ilusórios (Gênesis 19.26). Uma das lições que podemos aprender é a importância de interceder por uma pessoa ou mesmo por um lugar para que haja misericórdia sobre
as vidas. Você tem o costume de orar por um país, por uma cidade, inclusive pela sua?

Ana e seu filho Samuel
E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. 1 Samuel 1.10
Ana se sentia humilhada por não conseguir gerar filhos para seu marido Elcana e, por isso, seu
maior desejo era ter um filho. Um dia, entrou no tabernáculo e orou com tanta angústia que
nem o profeta Eli compreendeu que se tratava de um gesto de oração. Um dia, Deus se agradou
em ouvir o clamor daquela mulher e deu um filho. Aquilo a fez muito feliz e assim cumpriu a
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promessa de ofertar seu filho ao Senhor. Ele se tornou o maior profeta da sua época e o último
juiz de Israel, ungindo os dois primeiros reis da nação: Saul e Davi. Vale a pena orar por seu
filho, seja natural ou mesmo espiritual. Você já orou por ele ou ela hoje?

Jesus no Getsêmani
E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: — Meu Pai, se é
possível, que passe de mim este cálice! Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu
queres. Mateus 26.39
Um dos relatos mais profundos de oração é o clamor de Jesus, que chegou a suar sangue por
causa da grande angústia pela qual passaria: carregar os pecados do mundo todo. Naquele
momento, ele sentiu que talvez não conseguisse cumprir a sua missão, mas colocou essa dor
diante do Pai, que o consolou. O mestre saiu daquele momento fortalecido e pronto para cumprir a obra de expiação. Você tem alguma angústia no seu coração hoje?

Pare, pense e se beneficie ao orar
Poderíamos citar muitos benefícios a respeito da oração, mas só caberão alguns aqui: 1) nosso
relacionamento com Deus depende da nossa comunicação com Ele; 2) Recebemos poder do
Espírito Santo quando oramos; 3) A oração gera o avivamento e nos tira da apatia espiritual; 4)
Discípulos e líderes são gerados por meio da oração; 5) A oração é o meio pelo qual uma nação
pode ser restaurada.

