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Prefácio 

Aarma de que o jovem mais precisa para viver neste 
mundo perigoso, caótico e cada vez mais maligno, acha-

se bem ao alcance dele. E está disponível a todos, indepen
dente da formação recebida em casa, do seu Q. I., ou nível 
social. Essa arma pode transformar um derrotado em um 
vitorioso; transformar sua amargura e m amor, e dar-lhe po
der sobrenatural para agüentar tudo, desde uma situação 
difícil até a rotina diária. Também pode livrá-lo e protegê-
lo. Pode abrir as portas da vida eterna e dar-lhe coragem 
para defender o que é certo, e ajudar a qualquer um que 
esteja precisando. Essa arma é a oração. 

E. M. Bounds acertou em cheio quando afirmou: "A oração 
pode fazer acontecer tudo que Deus tem capacidade de fa
zer." É u m poder incrível disponível a todos. Todo jovem tem 
problemas que só Deus pode resolver; tem conflitos com pes
soas que só Deus pode mudar e feridas emocionais que só 
Deus pode curar. A maioria dos jovens tem amigos que estão 
passando situações problemáticas que só a oração pode solu
cionar. 

Este livro tem por objetivo mostrar como o jovem pode 
tornar-se diferente se aprender a orar. 

Aprender a orar é como aprender a tocar u m instrumen
to musical. Requer tempo, prática e u m instrutor. Quando 
se trata de oração, a maioria das pessoas nunca vai além 
das "escalas"; quero dizer, só ora suas listinhas de "Aben
çoe Fulano..." De vez e m quando usam a linha de emer
gência ou mostram a Deus sua "lista de compras" expon
do necessidades e problemas. Se orarmos sem objetivo e 
direção, não chegaremos a parte alguma. As orações va
gas e cheias de pedidos que só servem para satisfazer de
sejos pessoais são pura perda de tempo. Este livro define 
a oração de acordo c o m a Bíblia. Procuramos ajudar o lei
tor a entender o que é oração, como a guerra espiritual 
ocorre e também damos algumas sugestões práticas de 
como orar pelo próximo. 
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Precisamos Aprender a Orar Melhor Porque: 

1. A oração e o pecado se repelem mutuamente. Orar signi
fica passar algum tempo na presença de Deus, aprendendo a 
glorificar sua santidade e a detestar o pecado. U m experiente 
guerreiro de oração sabe enfrentar o diabo pelo poder de Je
sus, pondo o inimigo em fuga. À medida que formos orando 
para conhecer melhor a Jesus, tornaremos mais e mais pare
cidos c o m ele. 

2. Aquele que ora nunca está desamparado. As doenças, os 
problemas psicológicos, os conflitos familiares, os vícios, a 
política, os líderes mundiais e os pais, tudo está debaixo do 
poder maravilhoso de Deus, e podemos usar esse poder atra
vés da oração. Podemos orar quando em perigo, ou quando 
nos achamos super desanimados, ou n u m a situação social in
cômoda. Vocês não têm n e m idéia do que pode acontecer 
quando um grupo de jovens crentes se reúne para orar pela 
escola ou pela igreja. Não há nada que esteja fora do nosso 
alcance, nada que não possamos mudar, pois podemos orar 
sempre. 

3. Assim que começarmos a receber respostas incríveis às 
nossas orações, muitos dilemas desaparecerão. Se orarmos ao 
Deus todo-poderoso, não precisaremos nos preocupar c o m 
questões do tipo: "Será que eu roubaria para não morrer de 
fome? Q u e m das doze pessoas deve ocupar os três lugares do 
barco salva-vidas? Será que é errado mentirmos para fazer al
g u é m se sentir melhor?" Podemos orar ao Deus que m a n d o u 
m a n á do céu, e ele atenderá. Pediremos a Deus para socorrer 
todo m u n d o , e não apenas três pessoas. Lembremos c o m o ele 
resolveu o problema de Noé e de sua família. E Deus pode fa
zer u m amigo se sentir melhor, m e s m o quando lhe revelamos 
a verdade. Obedeçamos às autoridades, m e s m o que elas este
jam praticando injustiças, e oremos para que Deus nos defen
da. Podemos amar nossos inimigos e perdoar ofensas horrí
veis, orando e recebendo de Deus a capacidade de fazê-lo. 

4. Através da oração, Deus nos molda para que nos tome
mos como ele deseja. A oração transforma pessoas comuns 
em gigantes espirituais. Paciência, humildade, e atitude de ser
vo são qualidades que cultivamos de joelhos. A oração tam-
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bém produz sabedoria, coragem e boas idéias. Se não nos tor-
narmos crentes de oração nunca desenvolveremos nosso po-
tencial. A história tem muitos exemplos de homens e mulhe-
res que aprenderam a orar e foram grandemente usados por 
Deus. A oração não é coisa só para velhinhas. É para jovens 
que estão dispostos a encarar um desafio. 

É claro que Deus merece toda glória por este livro e orei 
muito enquanto o escrevia. Mas gostaria de agradecer, de for
ma especial, a David Hazard, meu talentoso e compreensivo 
editor, por suas sugestões e correções que tanto me ajudaram. 
Agradeço também a minha irmã Lynn, por seu amor e incenti
vo, meu cunhado Earl, meus sobrinhos Beth, Brett, Kaari e Kirk. 
Um fato me surpreende: muitos dos que contribuíram para este 
livro, com o que fizeram ou disseram, já se encontram no céu. 
Que tributo maravilhoso é deixar no mundo uma marca pro
funda devido a uma vida de oração! 

As obras que me ajudaram a escrever este livro foram: Don't 
Just Stand There, Pray Something (Não fique aí parado, ore al-
guma coisa), de Ronald Dunn; Why Pray? (Por que orar?), de 
Douglas F. Kelly; Prayer (Oração), de O. Hallesby; And God 
Changed His Mind (E Deus mudou de idéia), do Irmão André; 
A Treasury of Prayer (A riqueza da oração), de E. M. Bounds; 
The Best of E. M. Bounds: How to Pray (O melhor de E. M. 
Bounds: Como orar), de R. A. Torrey; Answers to Prayer and 
Principies of Prayer (Respostas de oração e Princípios sobre 
oração), de Charles Finney; Toque o Mundo Através da Oração 
e A Oração Poderosa que Prevalece, de Wesley L. Duewel; The 
Ministry of Intercessory Prayer (O ministério de oração 
intercessória), Waiting on God (Esperando em Deus), e With 
Christ in the School of Prayer (Aprendendo a orar com Cristo), 
de Andrew Murray; Prayer Power Unlimited (O poder ilimitado 
da oração), de J. Oswald Saunders; Touching the Heart of God 
(Tocando o coração de Deus), editado por Leonard E. LeSourd; 
e What Happens When We Pray for Our Families (O que acon-
tece quando oramos por nossas famílias), de Evelyn 
Christenson. 



1 

A diferença entre 
fracos e fortes 



Justin não tinha certeza se conseguiria segurar-se por muito 
mais tempo. Mesmo sendo novo demais para pensar em 

casamento, ele e Cassandra estavam muito apaixonados um 
pelo outro. Sabia que deveriam ter estabelecido limites meses 
antes para evitar a tentação sexual. 

Contudo era mais fácil, e bem mais emocionante, arriscar-
se um pouco. Ele sabia, perfeitamente, por exemplo, que sen
do crentes, não deviam ter assistido ao filme que viram sába
do à noite. Mas por causa de um acidente que provocara um 
grande engarrafamento de trânsito, eles se atrasaram e os in
gressos para a comédia que haviam planejado assistir já tinham 
acabado. Naquela altura do campeonato fora mais fácil ir as
sistir ao filme que estava passando no cinema ao lado, do que 
planejar um programa diferente para a noite. E então, como já 
havia acontecido algumas outras vezes, quase que eles foram 
longe demais. Para completar, sofriam pressão de todos os la
dos. Ele tinha certeza de que era o único virgem da turma de 
educação física e até o pessoal da união de jovens da igreja se 
gabavam de já "terem feito sexo". 

Esse não era o único problema. Contrariando o desejo da 
mãe, ele arranjara um emprego numa mercearia. O horário de 
trabalho era bom e o salário, razoável. Mas há algumas sema
nas, num sábado de manhã, dois caras tentaram assaltar a loja. 
A sorte foi que dois policiais iam passando por lá e os ladrões 
fugiram. Depois disso, ele não conseguia mais olhar para os 
clientes sem achar que pareciam suspeitos. O medo da violên
cia o deixava tenso o tempo todo. Se pedisse demissão, po
rém, teria de vender o carro e admitir para a mãe e à Cassandra 
que estava com medo. E não estava disposto a fazer nenhuma 
das duas coisas. 

Além disso, a situação em casa não era nada boa. O pai 
voltara a beber e a vida em família estava se tornando insupor-
tável. Seu irmão havia se alistado só para sair de casa, e fora 
mandado para servir em um lugar perigoso, bem distante de 
sua cidade. Por isso sentia-se na obrigação de assistir ao noti-
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ciário das dez, com a mãe, todas as noites. As notícias nunca 
eram boas e tinha medo de que um dia o Barry voltasse para 
casa num caixão. 

Justin - e todos os adolescentes da Terra hoje em dia - só 
tem duas opções: conviver com a falta de pudor, com o medo, 
com o sentimento de derrota, com os problemas pessoais, fa-
miliares e mundiais, ou tomar a ofensiva e aprender a orar de 
verdade. E não estou me referindo àquelas oraçõezinhas corri-
das, que a gente faz antes de enfiar os dentes numa pizza de 
salaminho, ou antes de se apagar à noite. Também não me 
refiro a orações em que nos sentimos uns coitadinhos, cita-
mos cada probleminha e concluímos com um "amém". Estou 
falando é de um treinamento intensivo, necessário para nos 
tornarmos eficientes guerreiros de oração, cujas petições têm 
um enorme efeito na vida diária. Estou me referindo ao mes-
mo empenho e treinamento que se requer de um músico de 
talento ou de um atleta de calibre, para aprendermos a usar a 
arma da oração para mudar o mundo que nos cerca. 

Sendo adolescente, você deve estar na mira dos ataques 
satânicos para destruir sua fé. Já ouviu mais do que precisava 
das estatísticas sobre suicídio, morte por overdose, doenças, e 
deve estar cansado de saber o quanto o mundo está ruim e 
como é difícil ser crente hoje em dia. Até parece que você não 
sabe disso! O motivo pelo qual estou repetindo essas coisas é 
desafiá-lo a assumir um compromisso radical de submissão 
total a Cristo e fazer os sacrifícios que forem necessários. É o 
único jeito de aprender a orar efetivamente por si mesmo e 
por outros, e isso requer que tomemos uma decisão para valer. 
Estou convencida de que o único meio de nos tornarmos pes-
soas felizes, bem ajustadas, completamente dedicadas a Deus 
é aprendermos a usar o poder da oração. 

E aqui tenho de ser sincera. Não vai ser fácil encontrar 
adultos totalmente sem interesses materialistas, sem preo-
cupações banais e ocupações diárias, que dêem priorida-
de à oração. Talvez uma situação dessa nem exista onde 
você mora. Com o corre-corre, o stress e as exigências da 
vida, a maioria dos crentes adultos acredita que não tem 
muito tempo para orar. Alguns acham que não têm nenhum 
tempo para isso. A verdadeira oração é uma arte que está 
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sendo esquecida - e a falta dela é o motivo pelo qual o 
mundo está desse jeito. 

Mas nós não precisamos ser como todo mundo. Podemos 
fazer uma diferença incrível. Os jovens sempre tiveram um 
papel importante nos avivamentos espirituais da História. Um 
exemplo é Dick Eastman, um homem cujo ministério de ora-
ção tocou milhares de vidas. 

Tudo começou no final dos anos 60. Organizei um retiro 
perto das Montanhas Sierra Nevada, para vinte e dois jovens 
da nossa igreja. Nenhum de nós tinha experiência em reuni-
ões de oração prolongadas e principalmente em vigílias. De-
pois de uma hora de oração, já estávamos prontos para encer-
rar. Foi então que um garoto de treze anos, o mais novo da 
turma, sugeriu: 

"Por que a gente não tenta orar de outra maneira, como 
guerreiros?" 

Em seguida, com os olhos cheios de lágrimas, explicou que 
via a si e a seus amigos como guerreiros na batalha contra o 
alcoolismo, o sexo e as drogas que dominavam as pequenas 
comunidades hippies espalhadas pelo sul da Califórnia. E pe-
diu que passássemos a noite "em luta contra Satanás". 

Às três da manhã, um espírito de quebrantamento (um sen-
timento de humildade, uma vontade de confessar pecados a 
Deus e um forte desejo de entregar a vida a ele) tomou conta 
da casa onde nos encontrávamos. A sala estava suavemente 
iluminada pelo clarão de uma lareira, mas havia um calor dife-
rente no coração dos jovens também. Todos choravam e cla-
mavam a Deus. Uma moça de dezessete anos achava-se pros-
trada no meio do aposento chorando pelos jovens da Califórnia 
que estavam envolvidos com drogas. 

Isso foi apenas o começo. Pouco tempo depois, passamos 
a organizar retiros de intercessão (reuniões em que orávamos 
exclusivamente por outras pessoas) com a ajuda da nossa igre-
ja, e chegamos ao ponto de ter 175 jovens participando! Com 
menos de um ano, iniciou-se o Movimento de Jesus que se 
desenvolveu em muitas partes da Califórnia. Pelo menos 
800.000 pessoas vieram a Cristo naquele período!1 

Aquele menino de treze anos é um dos maiores heróis da 
história. Precisamos, hoje, de gente como ele. Nem ele, nem 
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seus amigos sabiam muito sobre oração, mas achavam-se dis
postos a aprender. Os jovens podem tornar-se bons guerreiros 
de oração porque não se acomodam, e não aceitam as coisas 
do jeito que elas são. Às vezes, eles aplicam mal a capacidade 
que Deus lhes dá de discernir a hipocrisia e os hábitos fúteis 
que os adultos geralmente defendem. Por outro lado, porém, 
inspirados por ela, podem enxergar a verdade e fazer algo que 
produza mudanças. 

A revolução 
O objetivo deste livro é começar uma revolução - uma re

volução de oração - que, na minha opinião, é nossa única es
perança. Estou dirigindo este livro aos adolescentes porque 
creio que talvez vocês me escutem. Vou tentar apresentar-lhes 
alguns motivos para se alistarem nessa revolução. 

A Questão Sexual 
Em gerações anteriores, o jovem que decidia abster-se das 

relações sexuais, podia contar com o apoio da sociedade, com 
a orientação dos adultos e com a ajuda dos amigos. Hoje, quem 
o faz praticamente luta sozinho. Para se manter puro até o ca
samento, ele depende literalmente da sua habilidade de apren
der a orar. Somente com a ajuda sobrenatural, o jovem escapa 
de situações como essas: "Sete entre dez meninas e quase nove 
em cada dez rapazes têm relações sexuais antes dos 20; e a 
cada ano três milhões de jovens pegam doenças sexualmente 
transmissíveis."2 

Só se nosso cérebro estivesse morto é que não notaríamos 
que a sociedade está saturada de sexo: os outdoors, os pôsteres 
de filmes, os comerciais de televisão, os noticiários, e até o 
bate-papo na hora do almoço. Quase tudo que se vê e ouve é 
sexo, sexo, sexo. "Os jovens estão expostos a uma média de 
3.000 a 4.000 referências à atividade sexual na televisão e no 
cinema a cada ano."3 Uma jovem, chamada Michelle, diz: 

"Nossa família e os professores dizem para nos mantermos 
sexualmente puros até o casamento. Mas a televisão, os filmes 
e os comerciais promovem o contrário - fazem o sexo parecer 
tão glamoroso!"4 
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Meu amigo, você precisa da intervenção divina para per
manecer puro. Só com oração é que terá força de vontade para 
desligar a televisão ou sair da sala quando a fita que pegou na 
locadora mostrar cenas de sexo. Se você e sua namorada, ou 
namorado, querem manter-se longe do banco traseiro do car
ro, do seu quarto, ou de um motel, terão de abrir os canais de 
comunicação entre vocês e Deus. 

O bombardeamento incessante de linguagem e imagens de 
estímulo sexual constitui outro motivo para orar. Você precisa 
orar para que Deus proteja sua mente e corpo contra a polui
ção sexual. É como diz Filipenses 4.8: "Finalmente, irmãos, tudo 
o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é jus
to, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa 
fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o 
que ocupe o vosso pensamento." Para colocarmos isso em prá
tica, precisamos estar constantemente enchendo nossa men
te da Palavra de Deus e orando a toda hora. 

Já que é tão fácil encontrar material pornográfico autoriza
do pela lei, aprovado pela mídia e tão "por dentro", nossa pró
pria curiosidade pode nos derrotar. O diabo gosta de aprovei
tar da curiosidade de jovens tímidos e magoados para tentá-
los com pornografia. Com a excitação vulgar e barata que uma 
imagem produz, não corremos os riscos de recebermos um 
"não" ao convidarmos alguém para sair, ou de alguém termi
nar conosco ou de termos de nos esforçar para que certo rela
cionamento dê certo. Como "as lojas que vendem material por
nográfico são mais numerosas que as lanchonetes McDonald's 
(nos Estados Unidos, a proporção é de três para uma lancho
nete)"5 e "a indústria pornográfica tem um lucro anual de mais 
ou menos oito bilhões de dólares",6 nunca conseguiremos nos 
isolar totalmente dessa tentação. 

Muitos cristãos caíram nessa cilada - talvez porque o peca
do oculto seja mais tentador do que o que todos podem ver. 
Quem tem fraquezas nessa área, precisa orar diligentemente 
todos os dias antes de sair de casa. 

A influência avassaladora da pornografia e a contaminação 
geral dessa sociedade "ligada" em sexo trazem consigo o perigo 
do assalto sexual e do estupro. "Uma grande escola secundária 
de San Diego estima que 26% das jovens entre o 1.° e o 3.° ano 
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científico já foram vítimas de estupro. Na realidade, a idade média 
das vítimas de estupro é entre quinze e vinte e quatro anos. 
Estudos realizados pelo F. B. I. indicam que uma entre cada seis 
mulheres é vítima de assédio sexual ou de estupro durante o 
curso universitário. Uma entre quatro sofre tentativas de estupro 
ou assédio sexual no decorrer da sua vida... Uma pesquisa que a 
Universidade de Stanford acaba de realizar, mostra que uma entre 
três mulheres é estuprada e um entre cada oito homens é vítima 
de estupro homossexual."7 

Todo mundo corre perigo nessa área, até mesmo as pesso
as mais cautelosas e honestas. É essencial que aprendamos a 
orar diariamente pedindo a proteção de Deus. Se fizermos da 
oração verdadeira um hábito regular, será fácil orar nas horas 
de crise. Há muitas histórias que exemplificam a proteção de 
Deus em casos de emergência. Gostaria de narrar aqui um in
cidente ocorrido na vida real: 

Às 9:35 de uma manhã de domingo, fui para a sala assistir a 
um programa de televisão evangélico. Meu marido, que é 
médico, estava fora, trabalhando. De repente senti que algu
ma coisa ou alguém estava atrás de mim. Quando me virei, 
divisei, contra a luz, a silhueta de um homem agachado. Ele 
me agarrou por trás e colocou uma arma parecendo um pu
nhal contra meu estômago. Tinha a cabeça coberta com um 
capuz comprido, com aberturas para os olhos. Ele me segurou 
colocando um braço ao redor do meu pescoço, avisou-me que 
não gritasse, e, em termos bem vulgares, disse que ia me estu
prar. Amarrou uma toalha apertada sobre os meus olhos, para 
que não visse nada... 

Em seguida jogou-me no sofá. Pus-me a orar e naquele mo
mento - nem sei como explicar - senti a presença de Jesus no 
lugar. Experimentei uma paz sobrenatural. Tinha a sensação 
de que nem fazia parte do que estava acontecendo. Então eu 
me ouvi dizendo ao agressor: 

- Eu te amo. Você é uma boa pessoa. Farei o que for possí
vel para ajudá-lo, mas não posso submeter-me a isso. 

Não eram palavras de condenação. Não expressavam 
medo, hesitação, nem emoção. Eram palavras brandas que 
fluíam como água viva, em tom de amor. Entretanto eu não 
amava aquele homem. Meu corpo tremia como em choque, 
minha mente parecia completamente sem tino. Portanto era o 
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Espírito Santo que me usava para alcançá-lo e lutava a batalha 
espiritual no meu lugar. 

Ao ouvir aquilo, ele ficou irado e me mandou calar a boca. 
- Perdoe-me, mas não posso parar de falar. 
Ele ficou com mais raiva ainda pois continuei a resistir. E as 

palavras espirituais seguiam fluindo. 
Ele me golpeou a cabeça com uma arma e depois colo

cou-a no meu rosto e disse: 
- Vou estourar seus miolos. 
Acreditei nele. Achei que a hora da minha morte estava 

próxima. Contudo, ao mesmo tempo, a sensação era de que 
tudo estava normal e tranqüilo. Pensei: Agora somos tu e eu, 
Senhor... Com os olhos da mente, estendi a mão para tocar a 
barra das vestes de Jesus e me pus a orar em voz alta. Foi en
tão que pareceu que o agressor havia batido contra uma mu
ralha. Ele parou e disse: 

- Vou embora. Fique aqui dez minutos e não se mova... 
Como é que saio desta casa? 

Assim que pude, levantei-me e fui para a casa de uma vizi
nha... eu fora a décima mulher que ele atacara, mas a única 
que não tinha sido estuprada.8 

É interessante notar que a autora desse artigo havia entrado 
para um grupo de intercessores com o objetivo de orar por 
quem estivesse precisando. Sua comunhão diária com Deus 
havia-se tornado tão forte que a primeira coisa que lhe veio à 
mente no momento de crise, foi orar. Orar é como nadar, que
ro dizer, quem não aprende a orar sob condições normais, não 
poderá fazer petições de emergência muito eficazes quando 
estiver em "águas profundas". 

Violência 
Outro problema que os jovens de hoje enfrentam é estar 

num lugar inseguro quando alguém resolve disparar uma arma. 
Nesse caso, a oração é nossa linha de defesa sempre presente. 
Há alguns anos, quando eu morava em Guadalajara, México, 
tive uma experiência dessa. Um amigo me deu uma carona 
para casa. No caminho, vimos alguém que parecia estar preci
sando de ajuda. Meu amigo parou o carro e foi lá ver o que 
podia fazer. Quando começou a andar em direção ao homem, 
esse se assustou. Dava a impressão de estar dopado e muito 



A Diferença Entre Fracos e Fortes 19 

bêbado também. Antes que tivéssemos chance de escapar, ele 
veio para cima de nós com uma espingarda. Naquele instante, 
comecei a orar calmamente em voz alta. Daí a pouco, meu 
amigo, falando em tom calmo, conseguiu tranqüilizá-lo. O maior 
milagre para mim, porém, foi que não senti medo nenhum -
nem durante, nem depois do incidente. Assim que cheguei em 
casa, deitei-me e caí num sono profundo, como se nada tives
se acontecido. Senti literalmente a armadura protetora de Deus 
ao meu redor. 

A oração é igualmente importante no combate à depressão 
e ao desânimo, que levam pessoas ao suicídio ou a buscarem 
0 perigo. 

Há uma epidemia de suicídios por toda parte. "Recentemen
te, de acordo com uma pesquisa federal divulgada no dia 19 
de setembro de 1991, sobre um estudo feito durante um perío-
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do de doze meses, mais ou menos um milhão de adolescentes 
americanos tentaram o suicídio, e 276.000 se machucaram se
riamente a ponto de requerer cuidados médicos. Entre os en
trevistados para a pesquisa (11.631 estudantes do l.°ao3.°ano 
científico, de todas as partes do país), 27,3% disseram que ha
viam pensado seriamente em suicídio durante doze meses."9 

O fascínio pela morte e por tudo que é mórbido parece estar 
tomando conta do país. É claro que há milhares de motivos 
para nos sentirmos deprimidos. Amigo, se o diabo cochichar 
ao seu ouvido: "É melhor você se matar e acabar com isso de 
uma vez", é bom você estar bem munido com "mísseis" de 
oração prontos para a batalha. 

Usando, desde o começo, a tática da oração contra proble
mas monstruosos, evitamos que nos afundemos em desespe
ro quando a situação piorar. Sabendo que no momento em 
que Satanás sugerir suicídio, podemos usar a oração "Resisti 
ao diabo e ele fugirá de vós", temos a segurança de que preci
samos para vencer o Enganador e declarar vitória. Contudo, se 
não tivermos prática na batalha espiritual, o diabo nos apre
sentará uma lista de mentiras tão convincentes que acabare
mos acreditando. 

Os problemas dos amigos e familiares 
A oração também nos ajuda a enfrentar problemas e difi

culdades que afligem aqueles a quem queremos bem. Todos 
temos amigos que passam por problemas horríveis. Eles preci
sam de nossas orações e de nossa ajuda para ensiná-los a orar 
corretamente. Lembro-me de quando uma menina conhecida 
como "Doidona"10 começou a freqüentar as reuniões do clube 
bíblico da nossa escola. Jesus mudou a vida dela e muita gen
te notou. Mais tarde ela me contou que tudo mudou quando 
aprendeu a orar. Se você quer realmente ajudar seus amigos, 
ore com mais freqüência - e passe a eles o que for aprenden
do. 

Nossos pais também não estão protegidos de ataques ma
lignos - mesmo que sejam crentes. 

"O índice de divórcio subiu mais de quarenta por cento de
pois de 1970, e mais de duzentos e cinqüenta por cento de 
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1940 para cá."11 Alguém tem de orar por nossos pais e esse 
alguém somos nós. E não paremos de orar se as coisas pa 
recerem estar melhorando. É óbvio que nossas orações não 
vão garantir automaticamente que nossos pais permaneçam 
casados, ou que se reconciliem. Contudo são a contribuição 
mais importante que podemos dar. Se seus pais estiverem pas
sando por problemas, você precisa ser capaz de orar eficaz
mente por eles - e por si mesmo. Deus pode sarar nossas má
goas, renovar nossa coragem e encher-nos de esperança; mas 
somente se lhe pedirmos e recebermos e continuarmos pe
dindo e recebendo. 

A vida vem com uma etiqueta de advertência: Frágil - ma
nuseie com oração. Se não atentarmos para isso, o resultado 
será sofrimentos, sonhos desfeitos e esperanças mortas - per
das que, sozinhos, nunca conseguiremos recuperar. 

Hoje em dia, a vida pode fazer de qualquer pessoa um 
perdedor. Somente um bom e habilitado guerreiro de oração -
que está em boa forma porque obedece a Palavra de Deus e 
pratica a oração diariamente - será sempre um vencedor. 



2 
Você é mais importante 

do que pensa 



A s idéias criativas do professor Murphy faziam as aulas de 
Estudos Sociais muito interessantes. Ele sempre dava um 

jeitinho de obrigar os alunos a refletir sobre alguns dos assun-
tos mais sérios da vida. 

Uma menina chamada Leanna ficou encucada com o estu
do sobre o futuro. Para o encerramento do tópico, o professor 
havia designado dois dias de debate envolvendo a turma toda. 
Aqueles que acreditavam que o futuro já estava predetermina
do ficariam de um lado e o grupo que defenderia a idéia de 
que as pessoas detinham as chaves do seu próprio destino, 
ficaria do outro. A primeira coisa em que Leanna pensou foi 
nas profecias a respeito da segunda vinda de Cristo, por isso, 
ficou do lado daqueles que defenderiam o argumento de que 
a história já estava escrita. 

Infelizmente, o grupo da Leanna era formado de fatalistas -
fanáticos que defendiam a tese: "o que tem de ser, será". Eles 
ignoravam o aspecto da responsabilidade moral, porque, se
gundo esse grupo, nosso cérebro já vem programado com com
portamentos predeterminados. Outros acreditavam em reen-
carnação e carma, que supostamente pouco a pouco limparia 
o mundo do mal e traria todos a um estado de nada. Leanna 
estava começando a duvidar de que encontraria pelo menos 
um ponto em comum com os integrantes do seu grupo. 

Contudo, no outro lado havia os humanistas que diziam que 
o homem estava apenas começando a explorar os ilimitados 
horizontes de sua capacidade e habilidade. O potencial de cada 
um para se tornar igual à divindade, apenas principia a emer
gir, pois estamos no estágio final da evolução, afirmavam eles. 
Nada do que falavam fazia sentido, e ela passou a achar que 
sua nota de participação seria bem baixa. 

Foi então que aconteceu algo que a deixou ainda mais abor
recida. Christopher, o outro crente da sala, pôs um fim no de
bate alinhando-se contra ela! Ele perguntou-lhe se ela já tinha 
orado alguma vez na vida. Ela respondeu que "sim", e ele re
plicou que ela estava sendo incoerente, pois se Deus já havia 



24 Me Dá Mais Uma Chance, Senhor 

planejado tudo que vai acontecer no mundo, a oração não fa
ria diferença nenhuma. 

- Eu oro porque a oração muda nações, atmosferas, insti
tuições e indivíduos, explicou ele. Deus me deu livre arbítrio 
para efetuar mudanças. Só o que tenho a fazer é pedir-lhe para 
me ajudar a tomar as decisões certas que irão dar forma a meu 
futuro. 

Leanna então contra-atacou dizendo: 
- Você acredita que as profecias escritas na Bíblia vão-se 

realizar, mesmo que você ore contra elas? 
Christopher teve de responder "sim" e não conseguiu pen

sar em mais nada para dizer. 
Quando Leanna chegou em casa, estava quase chorando. 

Não conseguia entender como é que os dois únicos crentes da 
sala tinham acabado discutindo um com o outro. E o pior de 
tudo, é que se sentia muito confusa. Será que era mesmo ver
dade que Deus tinha tudo planejado, independente das nos
sas orações? 

No dia seguinte, ouviu um sermão no rádio baseado nos 
versículos de Tiago 4.2,3. "Cobiçais e nada tendes... Nada ten
des, porque não pedis; pedis, e não recebeis, porque pedis mal, 
para esbanjardes em vossos prazeres." O pregador usou uma 
porção de exemplos bíblicos, e terminou dizendo que os cren
tes de hoje deixam de receber muitas bênçãos porque não 
oram direito. 

Toda vez que Leanna tentava orar, ficava imaginando se ia 
adiantar. Por que tinha de contar todos os seus problemas para 
Deus, se ele já sabia de tudo? Se ele já havia resolvido o que 
iria fazer, seria perda de tempo pedir-lhe que a ajudasse. Então 
resolveu que o único jeito seria conversar sobre essa questão 
com um professor universitário que freqüentava sua igreja, um 
homem que era um crente muito firme. 

Será que adianta orar? 
Depois que ela expôs suas dúvidas e perguntas para o Dr. 

Westfield, ele sorriu e disse: 
"Muitas pessoas têm essas mesmas dúvidas. A História está 

cheia de sente frustrada tentando entender por que Deus não 
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se encaixa perfeitamente em nossa mentalidade e tipo de ra-
ciocínio. 

"Talvez se tentássemos enxergar os seres humanos como 
as árvores os veriam, poderíamos entender melhor esse as-
sunto. Se as árvores pudessem pensar, talvez passassem mui-
tas horas tentando entender o 'sistema de raízes móveis' do 
homem, que lhe permite mover-se por toda parte, ou a 'seiva 
escondida em nossas roupas de inverno', que nos permite ser 
ativos fisicamente tanto no inverno quanto no verão, ou até 
mesmo o 'sistema de absorção invisível' que faz com que, 
mesmo carregando uma sombrinha, nós recebamos umidade 
suficiente para sobreviver! O problema óbvio é que o mundo 
das árvores é muito mais limitado do que o do homo-sapiens, 
o que torna a nossa dimensão, um mistério absoluto para elas! 

"Embora nós, mortais, detestemos admitir isso, nunca conse
guiremos entender como o Deus infinito opera. Eu não compre
endo perfeitamente, por exemplo, como é que Jesus pôde ter 
nascido de uma virgem em Belém, ter passado fome, sede e 
fadiga, e ao mesmo tempo ser'... o resplendor da glória e a ex-
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pressão exata do seu Ser, sustentando todas as cousas pela pala
vra do seu poder...' (Hb 1.3.) Como é que Deus pode não mais se 
lembrar dos nossos pecados (Is 43.25) e ao mesmo tempo saber 
exatamente quantos cabelos temos? É claro que no meu caso, 
as coisas são mais fáceis para Deus!", brincou o Dr. Westfield, 
passando a mão na cabeça calva. "Mas nem eu consigo contar 
os cabelos que sobraram e acho muito difícil esquecer os peca
dos cometidos contra mim. Nossa mente não funciona como a 
de Deus. A Bíblia fala da 'imutabilidade do seu propósito' (Hb 
6.17), e do '... propósito daquele que faz todas as coisas confor
me o conselho da sua vontade' (Ef 1.11). Diz também que Deus, 
após ter dito a Moisés que iria destruir os israelitas rebeldes, ar
rependeu-se do mal que dissera haveria de fazer ao povo (Êx 
32.14), por atenção à oração de Moisés. 

"Esses fatos bíblicos nos deixam na mesma condição de 
uma árvore tentando entender os seres humanos. Enquanto 
estivermos presos à lei do tempo, limitados ao espaço da ca
pacidade do cérebro humano e dos preconceitos das pessoas, 
nunca entenderemos completamente como o Deus infinito 
opera. Ao mesmo tempo, porém, estamos sempre tentando 
explicar racionalmente como o Deus todo-poderoso age. 

"Na minha opinião, o fato de as pessoas estarem sempre 
tentando fazer a teologia parecer coerente, querendo encaixar 
Deus numa fôrma humana, tem causado muitos problemas 
nesses séculos todos. Deus não se enquadra no modo de raci
ocínio humano. As religiões criadas pelo homem também têm 
dificuldade em interpretá-lo. A vida real prova que nem o fata-
lismo (o que tem de ser, será), nem a idéia de que nós contro
lamos nosso destino, funcionam. Os muçulmanos acreditam 
que o homem está tão seguro no campo de guerra, quanto em 
casa dormindo, mas a verdade é que morrem mais muçulma
nos na guerra do que dormindo! E aqueles que estão esperan
do que as descobertas científicas e os avanços educacionais 
produzam um céu na terra, já devem estar pelo menos desani
mados! 

"Talvez não consigamos entender isso muito bem, mas Deus 
não tem a menor dificuldade em controlar o universo e, ao 
mesmo tempo, nos dar poder através da oração. Alguém disse 
certa vez que é como se Deus estivesse fazendo e programan-
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do um computador universal com conseqüências para cada 
tecla digitada, sabendo com antecedência que teclas nós iría
mos apertar, mas ao mesmo tempo dando-nos o direito de 
decidir. Aquele que criou o computador, também estabeleceu 
algumas leis imutáveis que se acham fora do alcance dos 
"digitadores" humanos. Quanto mais estudarmos o manual e 
conhecermos o Inventor, mais aprenderemos a tomar as deci
sões certas, e a orar para efetuar mudanças efetivas." 

- Nossa! exclamou Leanna. Tudo isso é tão incrível! 
"Quando você me explicou o motivo pelo qual queria con

versar comigo", continuou o Dr. Westfield em seu tom profissi
onal, "anotei alguns comentários de pessoas que tentaram res
ponder a essas perguntas. Mas é melhor eu mesmo ler porque 
escrevo em hieroglifos. Um missionário internacional, o Irmão 
André, diz o seguinte: 

"Os planos de Deus para nós não estão gravados em con
creto. Somente seu caráter e natureza é que não mudam. As 
suas decisões, sim... Ele está sempre de ouvidos abertos, para 
ouvir o nosso 'lado da história'. Apesar de ter seus planos, ele 
está disposto a mudá-los dependendo das condições."1 

Douglas F. Kelly, em seu livro, If God Already Knows, Why 
Pray? (Se Deus já sabe, para que orar?), comenta: 

"Nós manteremos a perspectiva certa, se guardarmos em 
nossa mente estas duas tremendas verdades bíblicas: a pri
meira é que Deus tem um plano que cobre todas as áreas e é 
todo-soberano (o comando máximo), acima de tudo. A outra 
é que a oração é eficaz de verdade no mundo sobrenatural. 
Deus organizou as coisas de forma que as orações dos santos 
sejam um dos meios principais que ele utiliza para atingir seu 
objetivo final... As bênçãos que Deus nos promete em sua Pa
lavra tornam-se realidade através da oração."2 

W. A. Pratney explica que nosso eterno Deus age na Histó
ria: 

"A vida não é um filme. O futuro não está enlatado. O Re
gente da História pode decidir quando é que as coisas vão acon-
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tecer, no tempo dele. É nosso privilégio e solene responsabili
dade poder entrar no futuro com ele, e através do poder dele 
alterar para sempre a vida de indivíduos, de nações e do mun
do - pelo Reino e para o Rei."3 

"Se algum ser humano soubesse antecipadamente que 
Judas iria trair a Cristo, nunca teria dado a ele a liberdade de 
decidir. Mas isso não significa que Deus também não o faça. 
Deus encontra-se no âmbito onipresente do tempo, o que lhe 
permite fazer muitas coisas que são impossíveis no âmbito hu
mano", continuou Dr. Westfield. 

"As analogias nunca são perfeitas, mas eu gostaria de usar 
uma para tentar explicar o fato de que Deus é soberano, e que 
ele também muda as coisas em resposta às nossas orações. 

"Imaginemos uma professora de jardim de infância na sala 
de aula com os alunos dela. Ela determina o que vai ser ensina
do, mas resolve deixar os alunos enfeitarem a sala, e pede 
sugestões. Um menino chamado Brandon, cujo pai é super 
severo, quer sugerir algo, mas tem medo de que a professora 
não lhe dê ouvidos. Já outro, o Bobbie, logo pergunta animado: 

- Tia, será que a gente podia montar uma 'selva' na nossa 
sala? 

"Ela sorri, e responde: 
- Eu acho que sim. 
"Então, a Amber, outra aluna, depois de um pouco de per

suasão, traz o gato dela, que parece um tigre, para passar um 
dia na classe, para que a 'selva' tenha animais de verdade! 
Contudo, apesar de outro garoto, Tim, pedir insistentemente 
que arranjassem uma jibóia para a selva, a professora não dei
xa. Porém pede-lhe que sugira outra coisa. A Tayna traz seu 
aquário. Megan, porém, resolve que nunca mais na vida vai 
conversar com a tia porque ela não quer comprar um papa
gaio para a 'selva'. E a Sara recebe permissão para enfeitar a 
selva com as flores de papel que ela quer fazer. 

"Deus, como essa professora, nos dá liberdade pessoal e 
poder através da oração, para estruturarmos os seus planos. 
Embora ele não nos atenda se pedirmos que o sol nasça no 
oeste ou que ele suspenda a lei da gravidade por dez minutos 
para pregarmos uma peça em alguém, Deus permite que a 
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oração mude eventos que nos afetam, já que somos seu povo. 
Um estudo cuidadoso das Escrituras nos dá muitas indicações 
sobre o que devemos e o que não devemos orar. Entretanto, 
existem muitas áreas em branco. São coisas pelas quais po
demos orar até Deus responder, ou mudar nossa oração. E 
não corremos o perigo de pedir algo errado, desde que não 
estejamos teimosamente querendo que se faça nossa vontade. 

"Algumas pessoas têm medo de pedir e por isso ficam sem 
receber uma porção de coisas que Deus gostaria de lhes dar. 
Outras cometem o erro de achar que são elas, e não Deus, 
que estão encarregadas de controlar o universo. Ao orarem, 
ficam tentando ensinar a Deus o que ele tem de fazer. Se 
evitarmos esses dois extremos, pela oração, chegaremos mais 
próximos de Deus e ele nos dará respostas que serão bênçãos 
para nós e para outros. 

"Deus é como aquela professora de jardim de infância, por
que se alegra em deixar-nos participar dos seus planos. E isso 
só se torna possível através da oração. Se eu fosse jovem como 
você", concluiu o Dr. Westfield, "uma das prioridades da mi
nha vida seria aprender a orar eficazmente. Eu só me converti 
aos 31 anos, e por isso comecei muito tarde". 
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Leanna agradeceu ao Dr. Westfield. No caminho de volta, 
ela continuou pensando em como era incrível que o Deus todo-
poderoso desse a jovens iguais a ela, a oportunidade de influ
enciar o rumo das coisas através da oração. Quando chegou 
em casa, viu que seu pai havia mobilizado a família para ajun-
tar as folhas secas que se acumulavam na calçada, e limpar a 
garagem. Seu irmão Tony, de três anos, carregava folhas em 
seu carrinho-de-mão de brinquedo, adorando a oportunidade 
de "ajudar". O Mark, de treze, estava ajuntando as folhas com 
um ancinho e colocando-as em um grande saco plástico, e sua 
mãe e a irmã de dez anos, Rachel, estavam varrendo a gara
gem e reorganizando as prateleiras. O Tony passava mais tem
po brincando com seu carrinho de bombeiros do que "traba
lhando", e a Rachel aproveitou a hora de mudar as bicicletas 
de lugar para ir dar uma "voltinha". Todos estavam ajudando 
de alguma forma e se sentindo importantes na realização da 
tarefa, em família. 

"Deus", disse Leanna para si mesma, "é como um pai cheio 
de sabedoria. Ele ama seus filhos a ponto de querer ter um 
relacionamento profundo com cada um deles. Seria muito mais 
fácil e eficiente para ele, fazer tudo sem nossa ajuda, mas ele 
prefere nos incluir em seus planos de uma forma bem real. E 
como ele quer que oremos para a realização de nossos dese
jos, temos a oportunidade de conhecê-lo mais e mais. Os cren
tes que ainda são crianças espirituais, agem mais ou menos 
como o Tony. Mas à medida que vão tendo comunhão com 
Deus, tornam-se mais úteis no reino dele." 

Parecia inacreditável, mas Deus tinha um plano para ela, 
uma tarefa especial que iria aumentar o alcance de seu reino, 
e a parte mais importante dessa tarefa, seria realizada através 
da oração. 

"Puxa!" concluiu Leanna, "sou mais importante do que 
pensava!" 



3 
Orando com determinação 



O avô de Mike ainda estava no hospital, lutando pela vida. 
Mike não podia nem imaginar como seria a vida sem as 

pescarias, sem as longas caminhadas com aquele que lhe era 
mais chegado que seus pais - sem falar no seu grande senso 
de humor. Todas essas características faziam do vovô Claussen 
o exemplo perfeito de um homem de Deus. 

E a única coisa que o garoto podia fazer era orar. Embora 
tivesse aceitado Jesus como Salvador, suas orações consisti
am apenas em agradecer pelo alimento antes das refeições 
com a família, orar entre os dentes antes do almoço na escola 
- e de olhos abertos, para que ninguém notasse que estava 
orando - e o ritual noturno de repetir sua lista de petições tipo 
"Deus, por favor abençoe...", e em seguida introduzir um ou 
outro pedido pessoal. 

Agora, porém, sentia uma responsabilidade grande de orar 
pelo avô Claussen. Ao voltar do hospital, decidiu ir para o quar
to e passar quinze minutos conversando com o Senhor. 

"Querido Deus", principiou ele, meio incerto, sem saber 
o que dizer em seguida... Então uma voz que vinha de seu 
interior o interrompeu dizendo: 

"Ontem você estourou com sua mãe, e agora tem a cara-
de-pau de começar a orar?" 

Verdades que ele havia aprendido vieram-lhe à mente. 
" Você tem de orar de acordo com a vontade de Deus. Faça a 

oração da fé. Antes de orar tem de acertar as contas com Deus." 
Um sentimento de temor tomou conta do seu ser. Sentiu-se 

muito inseguro. Não tinha muita prática na área de oração, e a 
situação era de vida ou morte. Tinha a impressão de que tudo 
dependia dele. Mas isso era o mesmo que escolher uma pes
soa que fazia musculação de vez em quando para representar 
seu país nas Olimpíadas. E se ele orasse errado? Provavelmen
te não tinha fé suficiente. Sabia que não era um crente muito 
bom. Se pelo menos tivesse a fórmula mágica! Entretanto agora 
não havia tempo para fazer um curso intensivo de oração! 

A palavra "fórmula" fê-lo lembrar-se da aula de Química. 



Seu colega de grupo havia bagunçado o experimento e a com
posição química efervescera. Talvez a oração também fosse 
assim. Se ele cometesse um erro, seus pedidos resultariam em 
nada. Ou será que orar era como operar a máquina de vender 
balas? Na época em que instalaram uma nova na lanchonete 
da escola, ele não sabia direito como mexer nela, e teria comi
do até entupir se não fosse pelo Jason, que chegou e lhe mos-
trou como fazer para pará-la. E se Deus já tivesse resolvido o 
que iria fazer, e as orações dele não adiantassem mais nada? 

Em seguida Mike recordou as maravilhosas respostas de ora
ção que alguns televangelistas estavam sempre relatando. Será 
que as promessas de Deus eram como leis científicas cujas cau
sas sempre produziam o mesmo efeito? Será que tudo dependia 
de sabermos manipular essas leis? Não sabia. Seria mais fácil se 
pudesse ficar recitando uma petição mil vezes, vendo o tempo 
passar. Se se pusesse a observar rituais como acender velas, pra
ticar certos ritos, cantar como os monges, meditar sobre o nada, 
isso poderia implicar em que não encarasse a realidade. 
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Sem querer, olhou para o relógio. Seu tempo estava aca
bando e ainda não havia dito nem uma palavrinha a Deus so
bre o avô. Mas agora estava com vergonha de falar com Deus -
o que é que ele vai achar de mim, que na hora de orar fico 
pensando em experiências químicas? 

Você se vê na mesma situação de Mike? Duvida de que orar 
tenha valor? Acha que orar é complicado demais e nunca vai 
aprender a fazer tudo certinho? Ouve vozes de acusação impe
dindo-o de abrir-se com Deus? Pois saiba que seus irmãos e 
irmãs em Cristo enfrentam o mesmo problema. Você não é o 
único. Não permita que as mentiras divulgadas pela 
"Corporação Para a Condenação de Cristãos", cujos donos e 
empregados são demônios, o levem a parar de orar. Se você 
entender melhor essas questões, vai parar de se culpar por es
ses pensamentos que, na verdade, procedem de Satanás. En
tão, aprenderá a usar as armas espirituais para resistir a esses 
ataques. 

Orar não é fácil porque... 
1. O diabo possui uma estratégia bem elaborada para nos 

impedir de orar. Às vezes acho que Satanás tem uma latinha 
de spray cheia de "medo líquido", que ele usa para poluir a 
atmosfera toda vez que um crente pensa em dar um passo de 
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fé. Aquilo que não vemos ou que desconhecemos às vezes pa
rece ameaçar-nos, mas Deus quer que ajamos em fé. Isso quer 
dizer que temos de ignorar nossos sentimentos. A Bíblia diz 
que Gideão teve medo antes de sua grande batalha. Tenho 
certeza de que Abraão tremeu quando colocou seu filho Isaque 
no altar, e que Davi sentiu os joelhos bambos quando se viu 
frente a frente com Golias. Daniel deve ter sentido um frio no 
estômago quando abriu a janela do seu quarto para orar, desa
fiando a nova lei que o rei havia assinado. O fato de sentirmos 
medo não nos desqualifica para o serviço de Deus - desde que 
não deixemos que ele nos domine. 

A oração nos coloca no âmbito do sobrenatural - em ter
ritório desconhecido, onde acontecem coisas que nunca 
conseguiremos entender completamente. Nunca devemos 
sentir medo de conversar com nosso amado Pai celestial, 
que vive repetindo que devemos contar-lhe tudo. E, no 
entanto, muitos crentes sentem um medo inexplicável, logo 
que pensam em passar algum tempo orando. Se isso lhe 
acontece, meu jovem, lembre-se de que é Satanás quem 
está fazendo isso e você precisa rejeitá-lo com a autoridade 
do nome de Jesus. 

Ninguém precisa ter medo de orar. Orar é tão natural e sim
ples como respirar. Deus deseja envolver-se em nossa vida. 
Portanto é tão acessível a nós quanto o ar que nos rodeia. As
sim como pelo simples fato de querermos respirar, inspiramos, 
o mero desejo de buscarmos o auxílio de Deus nos leva à 
oração. É mais difícil prender o fôlego do que respirar. Assim 
também é mais difícil resistir a Deus e tentar fazer tudo sozinho, 
do que orar! 

"Orar é simplesmente deixar Jesus saber do que precisa
mos..." É "colocar diante dele as nossas necessidades e permi
tir que ele exerça seu poder para supri-las".1 Não permitamos 
que ataques de pânico nos impeçam de orar. 

2. Às vezes não temos confiança em nós mesmos. A maio
ria das pessoas não entende que muitos dos pensamentos que 
Satanás assopra em nossos ouvidos estão relacionados com 
sentimentos de inferioridade. Por que será que quase todo 
mundo está sempre com medo de que os outros pensem que 
eles são uns fracassados - mesmo naquilo em que eles são 
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ótimos? A Bíblia diz que o diabo acusa os crentes dia e noite 
(Ap 12.10). Ele adora nos torturar com auto-condenação. 

Como a oração é uma das coisas que o diabo mais detesta, 
ele tenta impedir-nos de orar, dizendo: 

"Você não vale nada; por que acha que Deus vai te ouvir?" 
É importante que não caiamos na armadilha dos seus tru

ques sujos. Depois que pecamos e confessamos o nosso peca
do, ou mesmo que estejamos apenas chateados, ele procura 
convencer-nos de que não merecemos conversar com Deus 
(Não lhe dê ouvidos porque todos pecaram e ninguém merece 
nada de Deus - quanto mais uma entrevista pessoal com o 
Criador do universo. Contudo o Deus todo-poderoso ordena 
que compareçamos diante do seu trono de graça. Como é que 
temos a coragem de deixar Satanás nos convencer a não ir?) 

Outro artifício que ele usa é a fita de vídeo dos nossos peca
dos passados, que já está até gasta, com uma palavrinha do 
patrocinador, informando-nos que Deus está bravo conosco e 
não quer conversar. (Mas Deus não é como a tia Matilde, que 
se ofende toda vez que dizemos alguma coisa de que ela não 
gosta!) Se você tem algum pecado a confessar, confesse-o, pois 
Deus está esperando para ser fiel e justo e perdoar-lhe seu pe
cado e purificá-lo de toda injustiça (1 Jo 1.9). Se nos arrepen
dermos de nossos pecados, o Senhor se esquecerá deles com
pletamente. Quando nos sentimos meio desajeitados ou 
incapazes, ou se aprontamos a maior, ele não grita conosco. 
Ele nos compreende, pois nos ama mais do que qualquer ou
tra pessoa. Ele tem compreensão, paz e perdão, e responde 
nossas orações. Quer-nos dar mais coisas do que imaginamos 
- basta que queiramos nos comunicar abertamente com ele. 

3. É fácil se distrair. Por que é que assim que fechamos os 
olhos para orar, de repente nos lembramos de que hoje é o dia 
do aniversário de nossa mãe e que ainda não compramos o 
presente dela? De alguma forma, acabamos embolando o pe
dido para Deus abençoar o pastor, com a encomenda do bolo 
e complicamos mais as coisas tentando lembrar o nome do 
perfume que ela disse que gostava. Como é que vamos poder 
fazer um devocional de manhã, se nossa cabeça está cheia de 
idéias boas para o trabalho de Ciências que temos de fazer? 
Ou se não conseguimos tirar da cabeça aquele garoto ou aquela 



Orando com Determinação n 

garota por quem estamos apaixonados, ou as férias de dezem
bro na praia? Não dá para entender como é que confessar o 
pecado do orgulho e comprar um maio novo entram em nossa 
cabeça ao mesmo tempo. Precisamos estar alerta, porque par
te do plano de Satanás para sabotar as comunicações entre o 
céu e a terra, é interromper a conversação, lançando em nós 
pensamentos sobre o cotidiano. 

A dificuldade de concentração é um problema que todo 
mundo enfrenta. Precisamos aprender a "levar cativo todo pen
samento à obediência de Cristo" e continuar orando. Vamos 
desenvolver uma mentalidade de combate, uma atitude de 
"mais que vencedor", e nos armar da determinação de quem 
gosta de uma corrida de obstáculos. No final das contas, a ora
ção não é para fracos. É um trabalho importante no reino de 
Deus, executado por aqueles que decidem ser os campeões, 
que obtêm a vitória depois de superar muita oposição. 

4. Por vezes desanimamos. Uma das práticas mais comuns 
do diabo para fazer-nos parar de orar, é levar-nos a acreditar 
que Deus não está nos atendendo, o que prova que ele não 
está ouvindo; então é melhor desistir de uma vez. A realidade, 
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porém, é que primeiro as mudanças ocorrem "... contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiri
tuais do mal, nas regiões celestes" (Ef 6.12), para depois rece
bermos respostas visíveis aqui na terra. Ocorrem muitas coi
sas no mundo espiritual sem que a gente tenha a mínima idéia 
de que elas estejam acontecendo.2 Só porque não enxergamos 
os resultados, isso não significa que eles não estejam aconte
cendo! 

George Miller orou pela conversão de um amigo durante 50 
anos e esse homem continuou desinteressado do evangelho. 
Pouco tempo depois da morte de Miller, ele entregou a vida a 
Cristo. As parábolas bíblicas sobre oração enfatizam esse tipo 
de persistência. A Bíblia ensina que devemos orar e não desa
nimar (Lc 18.1). Duas coisas nos ajudam nessa tarefa: 

1) Manter os olhos em Deus, que nos instrui a orar e pro
mete atender-nos, e não nos preocupar com o que parece es
tar acontecendo à nossa volta; 

2) Lembrar que através da oração entramos em outra di
mensão - onde as coisas não acontecem da mesma forma 
que na terra. 

Ao invés de ficar frustrado, anime-se! O mundo em que vi
vemos é uma confusão. A oração pelo menos oferece um refú
gio e uma forma de escaparmos da idéia de que "a vida é as
sim mesmo, e não há nada que possamos fazer". Em outras 
palavras, escapemos da desesperança! 

5. Não sabemos lidar bem com os mistérios não resolvidos. 
Nas estórias de Sherlock Holmes, todos os acontecimentos apa
rentemente estranhos têm uma explicação racional no final. 
Pouco antes do fim, todas as pistas se encaixam perfeitamen
te. Os sociólogos e psicólogos têm explicações para os com
portamentos mais bizarros e criminosos. Deus sabe que nós 
precisamos de senso de segurança e por isso criou um univer
so previsível. Ele não muda a cor do céu e das árvores de mi
nuto em minuto, ou faz a água congelar em temperaturas dife
rentes dependendo do dia da semana, e nem nos castiga fa
zendo o sol desaparecer até prometermos nos comportar bem. 
A ciência moderna é baseada nesse universo racional. 
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Isso não significa, porém, que tudo no mundo físico ou es
piritual seja previsível e explicável no nível humano. Há misté
rios que nosso cérebro não compreende. Qualquer cristão sin
cero, que estuda cuidadosamente tudo que a Bíblia tem a di
zer sobre oração, tem de admitir que a oração opera misterio
samente. 

Já ouviu falar do cara que se recusou a comer enquanto 
não entendesse perfeitamente cada detalhe do seu aparelho 
digestivo? Pois é, ele morreu. E já ouviu falar do crente que se 
recusou a orar enquanto não entendesse perfeitamente como 
a oração funciona? Bom, ele se enfraqueceu e "adoeceu" espi
ritualmente. Sabemos que temos de nos alimentar e por isso 
sempre comemos bastante. E sabemos também que a oração 
é o nosso alimento espiritual. Às vezes, a necessidade de orar 
é como a fome que sentimos quando o nosso estômago ronca. 
Assim como precisamos nos alimentar regularmente, precisa
mos orar também. 

Não é necessário sabermos tudo sobre oração para poder
mos orar, da mesma forma que um rapaz não precisa enten
der tudo sobre a mente feminina para se casar. A mente de 
Deus, além de ser diferente da nossa, é infinitamente maior. 
Mesmo quando nos apropriamos das promessas de Deus e as 
recebemos, não podemos esquecer que sendo a Bíblia divina
mente inspirada, nossa inteligência ínfima é incapaz de analisá-
la completamente. 

Acima de tudo, a oração é um relacionamento. Em qualquer 
amizade, especialmente entre pessoas do sexo oposto, existe 
esse aspecto que é curtir as surpresas da personalidade um do 
outro. Se tentarmos fazer da oração uma prática mecânica, va
mos ficar perdidos. Se virmos Deus meramente como uma 
espécie de "serviço de atendimento ao consumidor", ficaremos 
aborrecidos se ele não nos atender. Outro erro é nos concentrar
mos em nós mesmos, preocupando-nos em orar bastante tem
po, em falar bonito ou estar na posição correta. É que assim 
deixamos de focalizar nossa atenção em ouvir a Deus, em 
conhecê-lo e amá-lo. Em vez de pensar nele, preocupamo-nos 
com nosso desempenho, e isso, caso nosso pedido não seja ateu 
dido ou a resposta não seja como queríamos, pode nos levai a 
crer, erroneamente, que somos um fracasso em matéria de 
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oração. A oração nunca é improdutiva, porque sempre vale a 
pena passar tempo na presença daquele que amamos. 

"Todos os que procuram conhecer a Deus, mais cedo ou mais 
tarde, descobrem que nunca o entenderão completamente."3 A 
característica de Deus que nos parece mais problemática é o 
fato de ele não se revelar totalmente a nós. Às vezes até pode
mos suportar muita coisa ruim se entendermos o motivo por 
que elas acontecem, mas na maioria dos casos, ele não nos dá 
nenhuma explicação. A verdade é que, mesmo que ele desse, 
não conseguiríamos entender. E ficamos indagando: 

"Por que Deus permite que eu sofra desse jeito? Por que 
não responde minha oração? Como é que Deus permite tanta 
guerra, fome, ou o jeito que o professor de Educação Física me 
trata?" 

Nesse ponto talvez resolvamos que já que Deus não se en
caixa na nossa fôrma, também não queremos nada com ele. 
Ou então talvez decidamos continuar perseverando, buscan
do conhecê-lo cada vez mais, acreditando que o Pai sabe o 
que é melhor para nós. E à medida que nos entregamos a ele e 
nos firmamos nos braços fortes daquele que é todo-poderoso, 
super sábio, onipresente, e cheio de amor, nossas indagações 
vão perdendo importância. Então aprendemos a curtir o cará
ter de Deus, e a adorá-lo como o apóstolo Paulo, que escreveu: 
"Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do co
nhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e 
quão inescrutáveis, os seus caminhos!" (Rm 11.33.) 

6. Ternos a tendência da natureza pecaminosa de querer ter 
controle absoluto do nosso próprio destino. Todos temos um 
pouco daquela atitude: "Ninguém vai me dar ordens, e vou 
conseguir o que quero do meu jeito." Às vezes chegamos ao 
ponto de tentar manipular Deus e de querer ser como ele. Em 
nossa sociedade, notamos que esse comportamento se mani
festa de duas maneiras: 

1) Tudo funciona de acordo com leis científicas imutáveis 
e que o homem é capaz de descobrir; 

2) Existem certas fórmulas mágicas que podem controlar 
os poderes do universo ou as forças da natureza que "determi
nam nosso destino". 
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Existe uma teoria segundo a qual a ciência e a inteligência 
humana podem resolver todos os problemas, obterão conhe-
cimento suficiente para controlar todas as forças da natureza, 
bem como o comportamento humano, e criarão uma nova or-
dem mundial, que tornará a vida na Terra incrivelmente me-
lhor. Essa linha de pensamento agrada a muita gente. Alguns 
dizem até que não precisaremos mais de Deus. 0 homem do 
minará o universo. 

Por outro lado, há a mentalidade da magia, a idéia de que 
através do uso de encantamento, fórmulas, ou técnicas como 
pensamento positivo, conversação positiva, rituais, magia, 
patuás, cantos, velas, etc, o homem pode manipular certas 
forças, espíritos ou outros recursos ainda não explorados. 

Ambos os métodos têm tentado infiltrar-se no cristianismo 
bíblico, especialmente na área da oração. É dessas filosofias 
que vêm os seguintes conceitos distorcidos sobre a comunhão 
com Deus: 

A oração é um meio pelo qual convencemos Deus a fazer o 
que queremos, de modo que nós, e não Deus, estejamos no 
controle da situação. - Falso. 

A única função da oração é conseguir alguma coisa de Deus 
e só devemos orar depois que os médicos, a inteligência hu
mana e meios naturais falharem, pois "Deus só ajuda, aqueles 
que se ajudam primeiro". - Falso. 

A oração é meramente uma linha de emergência entre o 
céu e a terra. - Falso. 

O elemento mais importante da oração é aquele que está 
orando, porque tudo depende inteiramente do seu desempe
nho. - Falso. 

Tudo depende da nossa fé. Se não recebermos respostas 
imediatas, isso significa que nossa fé é fraca. - Falso. 

Essas teses não têm nenhuma base bíblica e apresentam 
Deus como uma máquina automática, um mordomo, ou um 
Papai Noel. Tiram dele o primeiro lugar e o controle de tudo e o 
transferem para os homens. Além disso, dão a impressão de 
que a oração é um bicho de sete cabeças e que, se não fizer-
mos tudo certinho, não conseguiremos nada. E cada pessoa 
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tem uma fórmula diferente. Quem ora, sente-se muito pressio
nado. Como ninguém consegue os resultados esperados 100% 
das vezes, aqueles que pensam que podem mandar em Deus, 
mais cedo ou mais tarde chegam à conclusão de que a oração 
não funciona. 

Quem espera que Deus opere da mesma forma que uma 
máquina de vender refrigerante, vai se decepcionar. Vai con
cluir, erroneamente, que fez sua parte, mas Deus não atendeu. 
Se tratarmos Deus como a um robô, veremos que ele não se 
deixa programar. 

Mas se quisermos de fato um relacionamento com o Pai 
celeste, que tem prazer em ouvir os pedidos de seus filhos e 
em atendê-los de acordo com o que é melhor para eles, tere
mos uma vida de fé cheia de aventuras maravilhosas. 

7. Estamos acostumados a julgar tudo de acordo com nos
sos sentimentos e experiências. No mundo físico, sempre po
demos ver os resultados dos nossos esforços. Se seguirmos 
uma receita de bolo ao pé da letra, por exemplo, obteremos 
um bolo delicioso. Se consertarmos nossa bicicleta ou carro, 
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nosso transporte ficará garantido. Se decorarmos todos os ver
bos, as capitais do país e as partes do corpo humano, obtere
mos boas notas. O que colocarmos no computador sairá im
presso do outro lado. 

É incrível como às vezes esperamos que a oração 
funcione da mesma forma, mesmo sabendo que amor, 
lealdade e outros fatores que afetam um relacionamento 
não são mensuráveis e nem podem ser vistos. Os 
relacionamentos não seguem padrões previsíveis. A oração 
não é como uma fórmula científica. Não é mágica. Também 
não depende do nosso desempenho, do nosso esforço para 
impressionar a Deus. 

A oração é comunicação, que opera dentro de um relacio
namento que está sempre crescendo. É o meio de receber
mos o que Deus tem para nos dar, tanto para nosso próprio 
bem como para sua glória. É a maneira pela qual conhecemos 
melhor o maravilhoso Pai celeste, que é maior que nossos sen
timentos e nossos poderes sensoriais. Se não sentimos a pre
sença de Deus, isso não significa que ele não está ao nosso 
lado! E o fato de ele não responder nossa oração do jeito que 
queremos, não anula a validade dela. 

A oração na verdade é apenas uma mistura de entrega e fé 
Enquanto agirmos como se não precisássemos de Deus, 

enquanto nos recusarmos a aceitar a solução dele para 
nossos problemas, enquanto insistirmos em fazer tudo do 
nosso jeito, não poderemos orar com liberdade. A oração é 
a porta que abrimos para deixar Jesus entrar em nossa vida 
e cuidar de nossas ansiedades, dilemas e das circunstâncias 
difíceis que nos rodeiam. A oração tem origem no reconhe
cimento de nossa falta de poder, em uma entrega pessoal. 
Mas isso, por si só, não nos leva a orar. Para começarmos, 
temos de crer que Deus está presente, que ele vai nos ouvir 
e que irá ajudar-nos. 

Às vezes a palavra "fé" nos assusta porque temos medo de 
que nunca conseguiremos "ter fé e não duvidar". (Veja Mateus 
21.21,22.) Afinal de contas, estamos sendo constantemente 
bombardeados com pensamentos do tipo: 
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"Se Deus não está me ouvindo, é possível que nada aconte
ça e que eu esteja mesmo é perdendo meu tempo." 

A palavra "crer", do grego, usada no Novo Testamento, sig
nifica: "estar convencido de certa verdade, ter certeza da vera
cidade de Deus, ter confiança em algo que se acredita". Por 
outro lado, a palavra "dúvida" tem raízes em uma palavra que 
significa: "separar-se totalmente de, retirar-se de, opor-se e 
decidir-se contra". Isso quer dizer que duvidar significa decidir 
não acreditar. Existem outros termos que designam "dúvida" 
no grego, e significam "estar perplexo ou confuso". As Escritu
ras que ordenam que oremos sem duvidar, usam as palavras 
gregas que indicam orar sem adotar deliberadamente o senti
mento de descrença. 

Por causa disso creio que O. Hallesby estava perfeitamente 
certo ao escrever: 

"Nós temos mais fé do que imaginamos. Temos fé suficien
te para orar, para crer que Deus nos atenderá... a essência da 
fé é ir a Jesus"4 - e ele diz: "... o que vem a mim, de modo 
nenhum o lançarei fora." (Jo 6.37.) 

Estou convencida de que uma das principais estratégias 
do diabo para impedir que os crentes orem, é fazer com 
que eles fiquem a "medir" sua fé, ou a criar técnicas 
especiais para "sentir" fé. Ele gosta ainda de inspirar outras 
pessoas a "contar vantagem" sobre a "fé" delas. Se os 
crentes se cansarem de tanto tentar produzir fé, ou se 
acharem a oração muito complicada, difícil de aprender, 
acabarão desistindo. Todavia orar é simplesmente buscar a 
Deus e apresentar-lhe nossas necessidades. O diabo injeta 
medo e dúvida em nossa mente, e depois nos acusa de estar 
duvidando. Então nos sentimos inseguros e não oramos. Isso 
é mentira. Meu amigo, não caia na armadilha de "não orar 
enquanto não se sentir cheio de fé". 

Orar não é complicado. É buscar a Deus na angústia. É sim
plesmente crer que ele nos dará sabedoria e usará seu poder 
miraculoso para modificar situações em que tudo parece im
possível. 

Bom, até aqui procuramos entender de onde vêm algumas 
de nossas idéias errôneas sobre oração e por que elas são fal
sas. Agora, vamos dar uma olhada nos fatos. 
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Orar com a atitude certa 
• "Há coisas (e eu diria até muitas coisas) que Deus só Fará 

Se lhe pedirmos, e que ele não fará se não pedirmos.""... Nada 
tendes, porque não pedis." (Tg 4.2.)5 

• "Não precisamos saber tudo sobre oração para orarmos."11 

• "A oração é idéia de Deus. Ele a criou para homens que se 
acham enfraquecidos pelo pecado, que vacilam em seu com
promisso com ele, que às vezes ficam dominados pela dúvida, 
ou se sentem desanimados e confusos."7 

• "Se o problema é complicado o bastante para nos preo-
cupar, é complicado o bastante para nos fazer orar. Paulo diz: 
'Não se preocupe com nada, ore por tudo'."8 

• "A oração é o principal fator humano na realização da von-
tade de Deus."9 

• Poder orar significa que nunca estaremos desamparados 
possuímos a arma que pode transformar nossa vida, nossa 

família, a vida de nossos amigos, nossa igreja, e a política mun-
dial. 

Comece a orar agora mesmo - e torne-se uma grande po
tência para o bem, como Deus deseja que você o seja! Orando 
com atitude, com a atitude certa, deixamos de ser vítimas de 
um mundo cruel e injusto. A oração nos dá poder para amar 
nossos inimigos e outras criaturas anti-sociais. Ela nos ajuda a 
mudar a situação em nossa casa e do outro lado do mundo e 
nos dá a chave para vencermos maus hábitos e melhorarmos 
nossa personalidade! 

Então, não fique aí parado, ore alguma coisa! 



4 
Libertação pela oração 



O mar não queria admitir para si mesmo, mas estava com 
medo de sair de casa, mesmo de dia. O homem tem de 

ser corajoso, heróico e à prova de choque. Mas desde o dia em 
que vira seu amigo ser baleado, passara a viver com muito 
medo. E se ele fosse parecido com algum cara que alguma 
gangue estivesse querendo eliminar? E se algum maluco qui
sesse usá-lo para praticar tiro ao alvo? E se...? 

Sua escola era situada num bairro da pesada e tinha até 
detector de metais na porta, mas isso não era suficiente para 
deter a violência. Outro dia mesmo, um aluno do terceiro ano 
havia espancado uma ex-namorada. Todos estavam tensos. 
Agora os professores se mostravam hostis e sem motivação 
para dar aula. Os alunos estavam arrogantes e preguiçosos. 
Sua única opção era agüentar, ou então matar aula e ouvir re
clamação da mãe todos os dias. Não tinha como mudar as 
coisas. 

Ficar em casa também não era mole. 
A mãe morava com o namorado dela e não tinha tempo para 

conversar com ele, a menos que ele fizesse algo de que ela não 
gostasse. Aí ela não largava do seu pé. A irmã dele passava a 
maior parte do tempo na casa dos avós. Era bom para ela porque 
era a neta preferida deles - e sempre tinha sido. Mas o avô não 
gostava nem de ver Ornar porque ele se parecia com seu pai, e o 
velho havia proibido a filha de se casar com aquele homem. E o 
garoto não via o pai havia 5 anos. Também não tinha certeza de 
que quisesse vê-lo de novo. E detestava quando alguém dizia que 
ele se parecia com o pai. Agora, tanto seu pai como sua mãe 
tinham filhos de outro casamento. Mas eles ainda eram peque
nos, engraçadinhos e fáceis de dominar. 

Ornar tinha a sensação de que não era querido por ninguém. 
Sua casa era apenas o lugar onde ele tinha uma cama e podia 
abrir a geladeira ou ligar a televisão se quisesse. Estava até 
pensando em entrar para uma gangue. Talvez assim viesse a 
ter uma família de verdade. Mas seu irmão mais velho já esta
va preso por causa de um crime cometido pela gangue dele. 
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"Qualquer coisa é melhor que a gaiola", dissera o irmão. 
"Faça o que fizer, procure ficar longe da polícia." 

Ornar se sentia como um ratinho preso num labirinto. Pare
cia que não havia meio de escapar. 

Talvez você more em um bairro nobre, tenha uma família 
razoavelmente unida, freqüente uma escola que não seja um 
campo minado. Embora sua situação possa ser diferente da 
de Ornar, é possível que se sinta perdido e desamparado como 
ele. Pode ser que seu problema seja que você está sempre ten
tando desesperadamente agradar seu pai, ou se esforçando 
para se encaixar na turma, ou se sentindo sozinho, ou exausto 
de tanto estudar, ou já não agüenta mais continuar vivendo no 
mesmo nível de sua turma "chique". Será que sua vida lembra 
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uma roda-gigante de parque de diversões, que te deixa tonto e 
com o estômago embrulhado, mas não consegue "pular fora"? 

Há algo que você pode fazer 
A síndrome da falta de poder é muito comum. Todo mundo 

reclama do governo, mas parece que ninguém pode fazer nada 
para modificar a situação. A economia mundial parece gover
nar-nos como um monstro incontrolável. É difícil superar a in
capacidade humana de tomar uma atitude decisiva, quer seja 
tentando controlar a epidemia da AIDS, parar de fumar, termi
nar com um namorado ou namorada que exerce uma influên
cia negativa em nós, ou combater a inércia que nos domina. 

Você sabia que existe um jeito (independente dos fatores 
que estão contra nós, independente da nossa falta de talento 
ou de liderança), de causarmos um forte impacto no mundo? 
Você pode mudar a História. Pode ligar-se ao poder que trans
forma o homem, revoluciona as circunstâncias e pode fazer 
de nós uma nova pessoa. Esse poder é a oração. 

Você pode até tomar-se um integrante dos "vencedores anô
nimos"! Faça sua inscrição hoje mesmo! Você derrotará o de
sânimo, a apatia e poderá unir-se ao grupo dos que estão apren
dendo a vencer através da oração. 

Não sei por que Deus permite o mal, mas acho que é por
que ele quer dar vida eterna aos vencedores. (Se o céu fosse só 
para robôs, seria um lugar chato demais.) Não sei por que ele 
não acaba de uma vez com a raça do diabo e põe uma argola 
no focinho da influência maligna. Creio, porém, que deve ser 
porque, assim como uma borboleta tem de lutar para sair do 
casulo - um esforço que é essencial para seu desenvolvimen
to - o caráter humano precisa resistir ao mal para ser comple
tamente formado. O sofrimento também é um mistério mas 
há muitos exemplos demonstrando que, quando lidamos com 
os problemas da forma como Deus ensina, nossas aflições pas
sam a servir para nosso crescimento espiritual. 

Acredito que Deus põe dentro de nós o desejo de vencer, a 
habilidade de curtir uma luta difícil cujo resultado é a vitória, 
um espírito de competição e um anseio de triunfar. Esse dese-
jo nos serve em muitas situações óbvias, que vão desde a vou 



50 Me Dá Mais Uma Chance, Senhor 

tade de nos sair bem nos esportes à simples sobrevivência. 
Mas acho que o principal objetivo de sentirmos tanta vontade 
de vencer é nos envolvermos em oração. Deus decidiu não 
criar fantoches. Por isso, além de nos dar livre arbítrio, ele nos 
alista como seus soldados na guerra espiritual. Ele colocou em 
nossa vida a possibilidade de sentirmos um enorme prazer ao 
derrotar, por meio da oração, os obstáculos difíceis que esta
mos sempre encontrando. 

Apesar de ele determinar tudo que vai acontecer (e há coi
sas que ele faz que nunca iremos entender), nossas orações 
realmente têm poder. Podemos, sim, orar para nos livrar de 
certas situações. Mas atenção! Eu não disse que podemos con
seguir que as coisas sejam do nosso jeito através da oração. 
Deus às vezes decide transformar-nos, em vez de mudar as 
circunstâncias que nos rodeiam, como fez com Joni Eareckson 
Tada. O Senhor não a livrou de ter de viver numa cadeira de 
rodas depois do acidente que sofreu. Mas deu-lhe uma atitude 
de vitória, que a capacitou a ajudar muita gente. 

Não há situação irremediável 
Nunca estamos num beco sem saída. Sempre podemos orar. 

A oração não tem contra-indicação e ninguém precisa ter medo 
de orar. Se nossa oração for sincera e concordarmos em dei
xar Deus fazer as coisas à maneira dele, podemos ter certeza 
de que ele nos dará respostas específicas; ou então nos muda
rá, ou mudará nossa oração. Um pastor muito famoso, chama
do R. A. Torrey, disse: 

"Temos de tomar certo cuidado com o que pedimos a Deus. 
Todavia quando começarmos a orar por alguma coisa, não 
devemos desistir nunca, mas continuarmos orando até a rece
bermos, ou até que ele deixe bem claro que não é da sua von
tade conceder-nos o que pedimos."1 

0 desafio da oração 
Uma coisa que torna as competições esportivas tão emoci

onantes é o fato de que não é possível nos autoprogramarmos 
para marcar 1.000 gols, ou saltar de um trampolim sem come-
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ter um errinho, ou ainda acertar em cheio toda vez que arre
messarmos a bola ao cesto. O treinamento não nos torna atle
tas perfeitos, mas ajuda demais! A oração se assemelha ao es-
porte, no sentido de que nunca saberemos todos os detalhes 
tintim por tintim. Deus é grande demais, e não se encaixa em 
nenhum sistema ou raciocínio humanos. Mas quanto mais orar
mos e o conhecermos, melhores serão os resultados de nossas 
orações. Então, continuemos orando e aprendendo! 

Por vezes Deus nos dá exatamente o que pedimos, na mes
ma hora. Um dia desses eu me encontrava no supermercado 
quando, ao pagar as contas, percebi que havia comprado mui
ta coisa, e que teria dificuldade em levar tudo para casa, pois 
estava a pé. Então orei: 

"Senhor, sei que o que fiz foi burrice, mas será que o Senhor 
poderia mandar alguém aqui para me dar uma carona?" 

Em menos de trinta segundos, uma amiga minha que tam
bém estava fazendo compras, me chamou e se ofereceu para 
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me levar de carro para casa. Esse é um exemplo de uma res
posta instantânea e específica. 

Em muitos casos, precisamos orar durante um bom tempo 
e com persistência sobre determinadas questões para rece
bermos a resposta. Certa vez orei a Deus pedindo para morar 
num lugar mais seguro, mais próximo da igreja, onde eu pode
ria servi-lo melhor. Recebi a resposta quase um ano mais tarde, 
sendo que nesse período me mudei duas vezes. 

Às vezes Deus não muda as circunstânicas, mas a nós. Quan
do comecei a dar aula, alguns alunos rebeldes resolveram me 
dar trabalho. Minhas primeiras orações eram como um S.O.S. a 
Deus. Naqueles dias, ficava só imaginando que alguns dos 
estudantes se mudariam para outra cidade, dois ou três parari-
am de estudar e outros mudariam de turma. Mas nada disso 
aconteceu. Foi aí que descobri um segredo. Comecei a orar por 
cada um deles pelo nome. Percebi que orando por eles era 
impossível deixar de gostar deles. Em vez de me dar uma turma 
cheia de alunos "bonzinhos", Deus me deu amor pelos meninos 
que testavam minha paciência, atrapalhavam a aula e até 
começavam brigas. E eles sentiram meu amor. Até se acalmaram 
(um pouco) e passei a apreciar as aulas que dava ali. 

Se Deus não mudar a situação nem nos mudar, mudará 
nossa oração. Alguma vez você já orou pedindo a Deus para 
fazer um menino ou menina gostar de você, e depois de algum 
tempo a situação mudou e você ficou feliz por Deus não ter 
respondido do jeito que queria? A esposa de Billy Graham, uma 
vez, disse que se Deus tivesse atendido todas as suas orações, 
ela teria se casado com o cara errado sete vezes! Deus muda 
as orações daqueles que estão dispostos a ouvi-lo de verdade. 

"Não sei explicar direito não, mas você sabe o que quero 
dizer!" 

Você já teve de dizer isso para explicar alguma coisa que 
quis dizer, mas não conseguiu se expressar direito? É um alívio 
saber que Deus sempre entende os desejos do nosso coração. 
Às vezes Deus muda a nossa oração porque estamos orando 
pela coisa errada. Isso acontece até com crentes que têm mui
ta experiência em oração! Há casos em que Deus atende uma 
oração que fazemos meio desajeitadamente. Ele vê nossa in
tenção e responde ao que está em nosso coração. 
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A mãe de Santo Agostinho, por exemplo, estava preocupa 
da com o filho, porque ele levava uma vida pecaminosa. Então 
orou pedindo a Deus que não permitisse que ele fosse para 
Roma, a "capital" do pecado naquela época. Mas Agostinho 
mudou-se para Roma - e ali teve um encontro com Jesus Cris
to, que mudou drasticamente a sua vida. As orações daquela 
mãe foram atendidas de um jeito bem diferente do que ela 
esperava. 

É assim que Deus opera maravilhas! 
Vou repetir. Podemos orar para que Deus nos livre de qual

quer situação. Talvez leve algum tempo e tenhamos de perse-
verar, mas funciona. Os irmãos que contrabandeavam bíblias 
para países comunistas ficaram surpresos ao ver que muitos 
crentes ali eram alegres e brincalhões. É que esses irmãos ha
viam pedido a Deus que lhes desse liberdade de espírito, mes
mo em meio a tanta repressão. Há pessoas cujo passado é cheio 
de muita dor e sofrimento, mas seu rosto hoje reflete o amor e 
a alegria de Jesus. Elas oraram pedindo libertação. Há heróis 
da fé que conseguiram perdoar àqueles que cometeram peca
dos terríveis contra eles, e agora não sentem rancor nem amar
gura... tudo graças à oração. 

Decida-se a tornar-se um vencedor, com uma longa lista de 
orações vitoriosas. 

Lembre-se: o poder se acha ao nosso alcance; basta que 
oremos! 



5 
Como mudar para nunca mais ter 
de dizer: "não sei se agüente mais 

um dia dessa vida!" 



C lark já não agüentava mais. Seu pai - que era separado 
de sua mãe - havia decidido casar-se de novo e esqui-

cer-se de suas responsabilidades para com a família, obrigan-
do-o a tornar-se o homem da casa. Ele tinha de preocupar-se 
com a mãe, que estava profundamente deprimida; com a irmã, 
cujo namorado estava envolvido com drogas, e com o irmão 
que estava na sétima série, e ia tomar bomba em todas as 
matérias. Cada dia que passava sentia menos vontade de le
vantar de manhã. As coisas na escola para ele também não 
estavam nada interessantes. E na loja onde trabalhava qual
quer robô poderia fazer seu trabalho. Não havia nada na vida 
dele que valesse a pena. Ele até agia sempre direitinho, como 
um bom crente, mas tudo parecia uma farsa. Freqüentava os 
estudos bíblicos, tentava orar um pouco e participava das ativi
dades da igreja, mas seu coração estava vazio. 

Nada estava indo bem. Ele não conseguia se concentrar para 
estudar e suas notas estavam piorando. Como passava uma 
fase ruim no basquete, o técnico o havia colocado na reserva. 
Karen parecia não estar gostando mais dele, e por isso estava 
sem coragem de convidá-la para sair. E para completar, sua 
avó havia comentado: 

"Clark, você anda e fala como um velho. Quando eu tinha 
sua idade, sentia-me cheia de energia e esperança. Nunca vou 
entender esta geração mais jovem." 

Parecia que ninguém lhe dizia uma palavra de incentivo. 
Certo dia, após enfrentar uma série de dificuldades, ainda 

teve de ficar depois do serviço para arrumar uma bagunça no 
estoque. Estava tão exausto que achava que não tinha condi
ção de encarar outra crise familiar em casa. Mas assim que 
abriu a porta de entrada viu a irmã gritando com a mãe, que 
por sua vez chorava descontroladamente. Na sala de televisão, 
seu irmão assistia a um filme pornográfico na TV a cabo, como 
se isso não tivesse nada de errado. Clark percebeu, com des
gosto, que a mãe, diante de tantos problemas pessoais, nem 
se importava mais com o que os filhos faziam. Só às três da 
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manhã é que foi dormir. Quando apagou a luz, tinha a impres
são de que a escuridão era palpável. Sentia uma presença te
nebrosa no quarto. Era uma sensação ruim. Pela primeira vez 
na vida, era como se uma voz estivesse sussurrando ao seu 
ouvido: 

"A única saída é o suicídio. Você não tem nenhum motivo 
para viver." 

Os problemas que você enfrenta talvez sejam bem diferen
tes dos de Clark, mas a verdade é que essa trama sinistra de 
Satanás pode atacá-lo também, a menos que use a poderosa 
arma da oração para destruir as bombas que o inimigo usará 
para tentar arruinar sua vida. Nenhum crente nascido de novo 
precisa viver como se fosse uma vítima. Em Oséias 4.6, lemos: 
"O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o 
conhecimento." 

De vítima a vencedor 
Nós vivemos em um mundo grande e ímpio. Por isso preci

samos saber algumas coisas para evitar que nos machuque
mos a ponto de não nos recuperarmos mais. 

O que vou dizer em seguida poderia ter transformado mi
nha adolescência. É uma coisa que pode mudar sua vida tam
bém, por mais difícil que seja a sua situação. Ninguém precisa 
viver como um fatalista que fica parado vendo a vida passar. 
Ninguém precisa se juntar aos cristãos derrotados que ficam 
apenas reclamando que o diabo está sempre atrapalhando a 
vida deles, morrendo de medo do que ele vai fazer. A mentali
dade daqueles que pensam que o mundo está só piorando e 
que eles não agüentam mais é contagiosa. Não deixe que ela o 
pegue. Neste capítulo vamos dar as informações de que você 
precisa para se unir à turma dos que crêem que somos mais 
que vencedores por aquele que nos amou. 

Fique esperto 
1. Não deixe que Satanás o faça sentir-se culpado. Era uma 

vez um príncipe muito charmoso que se apaixonou por uma 
empregada muito simples, chamada Maria. Pouco depois de 
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ele pedir a mão da jovem em casamento, seu pai mandou-o 
comandar um batalhão, para controlar uma revolução na pro
víncia mais distante do reino. Durante anos, ninguém recebeu 
notícitas dele. Enquanto isso, seu rival, um homem muito rico e 
de grande influência, ficava dizendo à Maria que era tolice dela 
acreditar que o príncipe queria mesmo casar-se com ela. Ele 
até inventou a mentira de que o príncipe tinha-se casado com 
uma mulher de outra família real. Mas Maria nunca perdeu a fé 
no seu verdadeiro amor. E o príncipe voltou e fez dela a sua 
princesa. Entretanto o rival derrotado nunca desistiu. Continuou 
atormentando-a, mandando-lhe cartas em que dizia que ela 
não tinha cultura suficiente para tornar-se rainha, que não tinha 
gabarito para ser uma boa esposa para um príncipe e que devia 
desistir de vez, fugir e se casar com ele. Assim pelo menos não 
teria de fingir ser algo que não era. Se ela ficava chateada, 
cometia um erro ou dizia algo impróprio, as acusações 
aumentavam. Quando ela não agüentava mais e queria contar 
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para o seu marido o que estava acontecendo, o rival criticava: I 
"Que é isso? Ele nunca vai te dar ouvidos. Você não passa 

de uma serva!" 
Deus permite que Satanás seja como esse rival. Ele é o "... 

acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de I 
noite, diante do nosso Deus" (Ap 12.10). O que a princesa da 
nossa história tem a fazer é dizer: 

"Você tem razão. Não sou princesa por meus próprios méri
tos. Foi o príncipe que me escolheu; foi ele quem me conside
rou digna. E se você não concorda, vá reclamar com ele." 

Por outro lado, ela poderia permitir que as acusações lhe 
roubassem a alegria de sua posição de esposa do príncipe, a 
quem ela muito amava. 

Quando o diabo nos faz sentir culpados, a única coisa que 
temos de fazer é reconhecer que Jesus é quem nos purifica e 
nos justifica, e deixar que Deus se encarregue de Satanás. Mas 
como isso é muito difícil de ser colocado em prática, vamos 
dar uma boa olhada no problema examinando outro exemplo. 

Quando você fecha os olhos para orar, logo se lembra do 
comentário sarcástico que fez entre os dentes, quando sua mãe 
se recusou a emprestar-lhe o carro. Em seguida, começam a 
vir-lhe à mente algumas cenas de um filme a que você nunca 
deveria ter assistido. Depois, uma voz lhe sussurra: 

"Você está doido em querer orar! Deus nunca ouvirá uma 
pessoa como você!" 

Isso não acontece apenas com você, mas com todos os cren
tes. Como o diabo tem medo de nossas orações, adora atormen
tar-nos e gozar da nossa cara, fazendo-nos sentir culpados. 

Então é isso aí, o diabo está-nos acusando. O que vamos 
fazer em seguida? Preste bastante atenção porque é aqui que 
a situação complica. 

Parece que o diabo sabe que quando ele nos ataca, nossa 
primeira reação é nos defender. E se nos defendemos, caímos 
na armadilha dele. Temos apenas três opções: 

• Se ainda não confessamos o pecado de que ele nos acu
sa, devemos confessá-lo imediatamente, receber o perdão de 
Deus e continuar orando com a consciência limpa. 

• Se já o confessamos, vamos ficar firmes como um gene-
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ral na batalha e resistir-lhe, com base em 2 Coríntios 5.21: "Aque
le que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para 
que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus" (grifo nosso) e con
tinuar: orando com a consciência limpa. 

"Assim que tivermos entendido que fomos justificados pela 
justiça de Cristo, o diabo não poderá deixar nossa consciência 
pesada por causa de sentimento de culpa. Desse modo, ele 
perderá sua principal arma."1 Nenhum pecado do passado pode 
destruir nosso poder de oração. 

* Se for uma acusação sobre nosso caráter ou fraqueza 
humana, vamos responder mais ou menos assim: 

"Você acertou em cheio, diabo. Sou fraco, mas o Senhor é 
a minha força. Sozinho, eu não sou nada, mas Jesus é a minha 
fortaleza. Não sou muito inteligente, mas o Senhor é a minha 
sabedoria. E vou orar e orar e orar. Suas tentativas de me fazer 
sentir culpado não me farão parar." 

2. Nao dê ouvidos à mentira do diabo que diz: 
"Não tem mais jeito, é melhor desistir." 
Ele está decidido a roubar-nos a esperança. Se conse

guir com que desistamos, estaremos acabados. Mas como 
podemos orar sempre a um Deus que é todo-poderoso, ne
nhum problema é insolúvel. Muitas pessoas se desviam 
porque se esquecem de orar pedindo por sabedoria em pri
meiro lugar. 

Quatro perguntas que devem» fazer ao orar por uma situação difícil 
1. Isso é conseqüência de um pecado meu? Certa vez ouvi a 

história de uma menina - que se dizia crente - que estava com 
raiva de Deus por ter permitido que ela engravidasse quando 
desobedeceu a Deus mantendo relação sexual com o namo
rado. Temos de assumir a responsabilidade por nossas atitu
des. A Bíblia ensina que nosso pecado nos há de achar (Nm 
32.23). 

As vezes a conexão entre o problema e o pecado não é muito 
óbvia. Deus pode decidir não abençoar sua vida financeira 
enquanto você não devolver para a loja a blusa que roubou 
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Ou, sua falta de respeito para com seus pais pode dificultar seu 
crescimento espiritual. 

Se o problema é causado por nosso pecado, temos de pedir 
perdão. Consagre sua vida a Deus novamente e decida-se a 
obedecer-Ihe de todo o coração. Peça-lhe para guiá-lo e 
abençoá-lo daqui para frente. (Deus usa de forma gloriosa aque-
les que, como Davi, voltam para ele depois de pecar feio.) 

2. Será que fiz alguma besteira e o Senhor está querendo 
me ensinar alguma lição? Deus é Deus e pode fazer o que qui
ser, mas nunca ouvi nenhum caso em que ele curou queima
dura de um rato de praia, que abusou do sol e poderia ter to
mado precauções. Nunca ouvi dizer que ele ajudou um estu
dante que não pegou no livro o ano todo, a tirar nota máxima 
na prova final. Mas mesmo que pisemos na bola, nosso próxi
mo passo deve ser orar. Vamos perguntar a Deus: 

"O que faço agora?" 
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Em seguida, recebamos a sabedoria dele para tomar a de-
cisão mais certa para remediar a situação. Estabeleçamos o 
habito de pedir a Deus para nos guiar os passos diariamente, e 
de conversar com ele e com crentes fiéis antes de tomarmos 
decisões sérias. 

3. O Senhor permitiu que isso acontecesse para chamar 
minha atenção para alguma coisa? Um motorista descuidado 
talvez sofra muitos acidentes porque o Senhor quer que ele dê 
bom testemunho ao volante, assim como quando dirige o perí

odo de louvor da reunião da mocidade. Uma menina arrogan
te, que usa seu charme e beleza para manipular as pessoas, 
talvez tenha de passar algumas humilhações. Às vezes Deus 
usa as circunstâncias para mudar nosso caráter e personalida
de. Conheço uma garota que é muito legal e crente sincera, 
mas um dia pensei: 

"Se ao menos ela pudesse aprender a não falar tão alto!" 
Aconteceu que ela teve um problema nas cordas vocais e o 

médico disse que ela teria de abrandar mais a voz! Ela está 
aprendendo e agora é bem mais fácil conversar com ela. E não 
foi só eu quem notou não. Um cara muito simpático que sem
pre conversava com ela, agora está gostando muito de passar 
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mais tempo em sua companhia. Deus nos ama tanto que quer 
usar nosso potencial ao máximo - e às vezes temos de passar 
por uns maus pedaços para aprender! Mesmo que o problema 
surja por outra razão, sempre é bom orar e perguntar: 

"Pai amado, o que é que o Senhor quer me ensinar com 
isso?" 

4. Senhor, isso é um ataque direto de Satanás? Em vez de 
nos desesperarmos pelo medo, precisamos aprender a agir 
corretamente. 

a. A autoridade de Satanás é limitada. Sem autorização de 
Deus ele não pode fazer nada contra nós. Deus não o deixaria 
tocar em nós a menos que isso servisse para nos trazer cresci
mento espiritual, bênçãos e recompensas eternas. 

b. Satanás tem conhecimento e poder limitados. Ele come
te muitos erros. Ele fica na dependência dos seus demônios 
para obter informação, e os ensina a enganar. Satanás não tem 
poder e nem autoridade para fazer promessas. 

c. Ele não é onipresente. Como todos os outros seres viven-
tes, ele nunca pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. 
Ele tem de depender constantemente de seus demônios. 
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d. O futuro de Satanás é certo. Ele foi derrotado na cruz e 
passara a eternidade no inferno, Certa vez ouvi uma boa pia-

da 
"Se o diabo vier lembrá-lo do seu passado, lembre-o do fu-

turo dele!" 
e, "Não há nada na terra de que Satanás tenha mais medo 

do que de oração."2 "Satanás foi totalmente vencido por Cristo, 
para sempre, mas Deus planejou tudo para que eu e você re
mos essa vitória através da oração."3 Com esse sistema, 
temos de depender do Senhor a cada momento, e o objetivo 
disso é nos tornarmos amigos íntimos de Deus. 

O diabo é como um trapaceiro muito esperto cuja história 
ouvi há certo tempo. Ele trabalhou como médico sem nunca 
ter feito Medicina, falsificou documentos para conseguir em
pregos muito bem pagos, extorquiu dinheiro, em suma, fez e 
aconteceu... e afinal foi pego. É através da oração que pega
mos os blefes do diabo, que o chutamos para escanteio e re
cuperamos o que ele nos roubou. Quando o inimigo manipu
lar as circunstâncias fazendo parecer que tudo está dando er
rado, ou usar a natureza pecaminosa de outros para fazê-lo 
sofrer, usar eventos do passado tais como seu envolvimento 
no ocultismo para atormentar-lhe a vida, ou conseguir deixá-
lo deprimido, ore a Deus buscando libertação. 

Então, agora, acerte o passo com Deus. Confesse seu orgu
lho, hipocrisia, intenções erradas e atitudes pecaminosas, mes
mo que sua culpa no cartório seja pequena. 

fome posição contra Satanás. Em uma das traduções da Bíblia, 
encontramos, em Tiago 4.7, o seguinte:"... resisti ao diabo, e ele 
fugirá de vós.". No grego, esse versículo traz a idéia de "se opor". 
Isso é uma ordem. Se ficarmos esperando em Deus passivamen
te, não conseguiremos vencer o diabo.4 Não precisamos gritar 
nem usar nenhuma fórmula especial, mas temos de nos firmar 
naquele que é "maior do que o que está no mundo" (1 Jo 4.4) e 
recusar a recuar. É como se disséssemos: 

"Diabo, me desculpe, mas nessa você dançou. Não vou re
cuar um milímetro e não vou desanimar enquanto espero pela 
vitória porque 'todas as coisas cooperam para o bem daqueles 
que amam a Deus' (Rm 8.28), e 'esta é a vitória que vence o 
mundo: a nossa fé' (1 Jo 5.4)." 
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Mas a melhor defesa é um bom ataque. Comecemos o dia 
orando. Vamos pedir a Deus para nos dar sabedoria e nos guiar 
em todas as atividades. Pecamos que ele nos ajude a lidarmos 
com as pessoas difíceis e situações complicadas. Oremos por 
nossa vida social, pelos estudos, pelo divertimento e por nosso 
relacionamento com os nossos pais. Não esperemos que o pro
blema apareça. Protejamos o dia com orações. 

Só então saberemos viver uma vida de vitória e superar a 
mentalidade: "Não sei se agüento mais um dia dessa vida!" 



6 
Abençoe meu gatinho 

e tudo o mais! 



Brandon estava em um auditório com mais 2.000 jovens. O 
louvor tinha sido incrível e agora um pregador muito famo

so estava-lhes falando. Dizia ele: 
"Tenho a impressão de que estou me dirigindo a um bando 

de ladrões. Não que eu ache que vocês estejam batendo car
teiras ou bolsas, mas estão privando-se de muitas coisas boas. 
Um homem, que viveu há cem anos, disse: 'Aquele que não 
ora, rouba de si mesmo.'1 Quem sabe quantas tentações já os 
derrubaram só porque vocês não oraram? Vocês ficaram sem 
a solução para seus problemas, sem a restauração de suas 
amizades, não aprenderam melhor quando estudaram e não 
tiveram paz, só porque não oraram. Deus tem muito para dar 
àqueles que oram. 

"Disse Jesus: 'Sem mim nada podeis fazer'. Quer dizer, nada 
de valor para o reino de Deus. No entanto, os jovens crentes 
namoram, decidem o que vão estudar, o emprego que que
rem ter, gastam dinheiro e tudo o mais, sem perguntar nada a 
Deus. Quem não ora sobre cada detalhe de sua vida, também 
não precisa fingir que está interessado em fazer a vontade de 
Deus." 

Você está-se roubando? 
Brandon sentiu-se culpado. Ele quase nunca orava. Como 

era tímido, estava super sem jeito de convidar a Lillian para ir à 
pizzaria com ele. Lillian era uma ruiva muito bonita que tinha 
começado a participar do grupo de jovens. Entretanto ele nun
ca pensou em orar e pedir a Deus para ajudá-lo a vencer a 
timidez. Depois lembrou do jogo de tênis na sexta-feira. Se con
seguisse ganhar do Kevin Kramer, ia subir na vida. Será que 
podia pedir a Deus para ajudá-lo a vencer? Ou seria melhor 
pedir a Deus que o ajudasse a ser menos nervoso? A firma onde 
o pai dele trabalhava e ganhava um ótimo salário fechara. Isso 
significava que Brandon teria de arranjar um bom emprego 
para ajuntar dinheiro para a faculdade. Ele estava preocupado, 
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mas ainda não tinha orado. Alem do mais, gaguejava. E para 
piorar as coisas, nem uma vez na vida ele havia conversado 
com Deus sobre isso. 

Como os domingos eram dias cheios, resolveu que passa-
ria algum tempo orando na segunda-feira. Mas orar em silên
cio, por dez minutos, era mais difícil do que ele tinha imagina
do. Tantas coisas lhe vinham à mente! Será que devia orar pe
dindo coragem para convidar a Lillian para sair com ele, ou 
será que era melhor perguntar a Deus se ele queria que isso 
acontecesse? Só de imaginar sua foto no jornalzinho da escola 
e todo mundo lhe dando os parabéns por ter acabado com a 
raça do Kevin, no tênis, ficou com vergonha de pedir a Deus 
para vencer o jogo. Não seria melhor pedir que o jogo fosse 
para a glória de Deus? Seria bom se um anjo aparecesse e lhe 
dissesse que nunca mais iria gaguejar na vida - mas e se ele 
orasse pedindo para ser curado e nada acontecesse? 

Brandon olhou o relógio. Mais uma vez havia esperdiçado a 
hora de oração. E agora tinha de ir para a escola senão chega
ria atrasado. Sentia-se meio confuso e desanimado. Como é 
que o entusiasmo do sábado tinha morrido tão depressa dian
te das realidades da segunda-feira? 

Naquela semana, Brandon viveu a rotina de sempre: estu
dar, treinar tênis, fazer tentativas de impressionar a Lillian e 
arranjar desculpas para não ter de arrumar seu quarto. 

Mas o pastor Greg, o líder da união de jovens, era o tipo de 
cara que falava de consagração total a Deus e vivia o que pre
gava. Quando ele falou com o grupo que planejava reunir-se 
individualmente com cada um deles, para conversar sobre ora
ção, Brandon quase teve um ataque cardíaco. Resolveu pres
tar bastante atenção na palestra que o pastor estava apresen
tando, para ver se aprendia alguma coisa. E naquela noite, o 
pastor acertou em cheio. 

Ele começou contando uma história. 
"Havia um robô chamado Rico, que achava que sabia de tudo, 

mas estava completamente enganado. 
"É verdade que as pilhas do Rico tinham garantia para toda 

a vida e que ele era capaz de fazer muita coisa, mas não con
seguia obedecer a todas as regras que o Rei Robô tinha esta
belecido para a Sociedade de Robôs Comuns. E devido a pro-
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blemas como medo, frustração, falta de manutenção e abuso 
ele não funcionava normalmente. 

"Um dia, seu amigo Ringo apresentou-o ao Rei Robô (um 
gigante que era dez vezes mais alto que eles), o rei de todos os 
robôs. Rico ficou muito surpreso ao saber que o Rei Robô ha 
via criado todas as leis para o bem dos robôs e que o rei o 
amava pessoalmente. Ele queria dar ao Rico poder real, para 
que ele pudesse viver mais feliz e tivesse uma vida mais pro
dutiva, obedecendo às leis. Ficou sabendo ainda que o Rei Robô 
tinha uma bateria solar de poder ilimitado. E ficou abismado 
quando compreendeu que o rei sabia de tudo, inclusive o futu
ro. Mais tarde soube também que o Rei Robô podia dar poder 
solar e conselho perfeito para quem pedisse. 

"Mas Rico", continuou ele, "estava tão preocupado com sua 
vidinha frustrada, que não tinha tempo para pedir muita coisa 
ao Rei Robô. Houve um dia em que achou que sua pilha ia 
acabar para sempre e ficou com medo. Então pediu ajuda para 
o Rei Robô. Entretanto assim que se sentiu melhor, voltou a 
fazer o que queria. 

"Mas Ringo era mais esperto. Ele se encontrava com o Rei 
Robô quase todos os dias. E Rico tinha de admitir que Ringo 
era mais realizado e cometia menos erros. Rico, porém, era 
meio preguiçoso. E aquele negócio de ter de marcar um perío
do diário para se encontrar com o rei dava muito trabalho e 
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exigia disciplina - que palavrinha enjoada! E assim ele nunca 
tomava posição. 

"A pessoa que mais impressionara o Rico era um jovem 
chamado Ronei. Como Ringo, ele também se encontrava dia-
riamente com o Rei Robô, mas o relacionamento deles era 
especial. Ronei se segurava no Rei Robô igual cola. É fato que 
ele tinha de estudar, trabalhar, dormir e relacionar-se com os 
outros robôs, por isso não podia dar ao Rei Robô atenção total 
o tempo todo. Mas sempre que começava a fazer alguma coi
sa perguntava a opinião do rei e lhe pedia um pouco mais do 
seu super poder solar para recarregar suas pilhas. 

"E você", perguntou o pastor, "é um Rico, um Ringo ou um 
Ronei? Recorre a Deus só em momentos de emergência? É do 
tipo que passa um pouco de tempo com ele diariamente, mas 
vive do jeito que quer? Ou vive na presença de Deus o tempo 
todo, confiando nele para tudo - que é o que a Bíblia chama 
de 'esperar em Deus'?" 

Brandon teve de admitir que era um "Rico". Voltando a aten
ção para o pastor, ouviu-o dizer: 

"Eu gostaria de dar a vocês alguns conselhos práticos para 
que vivam como o Ronei. Se querem parar de roubar de si 
mesmos e começar a orar, a primeira coisa que têm de fazer é 
mudar de atitude." 

Em seguida passou a explicar qual era a atitude certa para 
incorporar a oração à sua vida. 

Em primeiro lugar, o mundo não gira ao seu redor! Gira em 
torno de Jesus, o Filho de Deus. Se nossa atitude for a de um 
menino mimado, que sapatearia até conseguir o que quer, a 
oração não funcionará. Também não dará certo pedir: 

"Muda tua vontade, Senhor!" 
A atitude certa em oração é aquela em que dizemos: 
"Seja feita a tua vontade, Senhor." 
E devemos ser gratos a Deus por permitir que nossas ora

ções sejam respondidas de acordo com a vontade dele. Já pen
sou se um engraçadinho resolvesse orar pedindo que caísse 
uma nevasca no Brasil? Ou que a professora de Ciências ficas
se doente toda vez que ela marcasse prova? Ou que ele mar
casse um gol toda vez que colocasse o pé na bola? 

Nosso manual de oração é a Palavra de Deus. Os princípios 
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nela contidos ensinam sobre o que não devemos pedir. A Bí
blia explica que Deus não mente. Quando diz, em Mateus 24.36, 
que Jesus vai descer nas nuvens para levar seus santos aos 
céus, declara: "... daquele dia e hora ninguém sabe, nem os 
anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai". Então, por mais que 
oremos a esse respeito, Deus nunca vai nos revelar quando 
será a volta de Cristo. 

Em Números 32.23 lemos:"... e sabei que o vosso pecado 
vos há de achar". Esse versículo sozinho já explica que não 
adianta uma jovem orar pedindo a Deus que não permita que 
ela engravide, se está envolvendo-se com sexo antes de casar-
se. E se alguém está roubando mercadoria de uma loja, não 
adianta pedir para não ser descoberto, ou para que ninguém 
descubra que está falando mentiras. 

A Palavra de Deus é clara em Romanos 12.19: "... não vos 
vingueis a vós mesmos..." Isso quer dizer que Deus não vai nos 
dar ouvidos se orarmos pedindo: 

"Senhor, ajuda-me a me vingar do Fulano." 
Oremos sempre ao Pai, pois ele sabe mais que qualquer ou

tro. Oremos ao Deus que governa o universo, e o faz muito bem. 
Em segundo lugar, a oração tem de ser real. É incrível como 

a gente arranja tanto argumento quando discute com alguém 
só na nossa imaginação. E sempre vencemos esse tipo de dis
cussão e conseguimos impressionar o outro - porque ninguém 
pode reagir ou discordar. Quando estamos cara a cara com 
nosso pai, porém, a realidade nos acerta em cheio e a conver-
sa fica bem diferente do que havíamos imaginado. 

Quando estamos na presença de Deus, os seus olhos vêem o 
fundo do nosso coração, enxergam todos os nossos pecados e 
hipocrisia. Precisamos corrigir esses erros e adotar a atitude cer
ta para depois continuar orando. Alguém pode conversar horas 
a fio "com Deus" sem deixar que ele seja o Senhor da sua vida e 
sem querer obedecer-lhe de verdade. As vezes tudo não passa 
de um papo imaginário com um deus que nós mesmos criamos, 
e que está sempre concordando com a gente. Esse deus sempre 
nos dá razão quando a gente diz coisas assim: 

"Minha mãe é tão cruel! Ela quer que eu arrume meu quar
to toda semana e que leve o lixo para fora todo dia. Isso não é 
justo." 
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Ou então: 
"Eu não posso viver sem o Carlos; então, por favor, faca 

Janete se mudar para outro país." 
Ou: 
"A briga que tive com minha irmã foi culpa dela. Se você 

não fizer com que ela me peça desculpas, não vou mais con
versar com ela." 

A verdadeira oração é feita ao Deus da Bíblia, com a inten-
cão de deixar que ele solucione o problema, do jeito dele, não 
do nosso. 

Em terceiro lugar, a oração não consiste de um monte de 
técnicas a se aprender. É um relacionamento com Deus -
interação com um Pai que é melhor que o melhor pai que se 
possa imaginar. Esse Pai ideal nunca faz promessas mal calcu
ladas esperando que seus filhos as esqueçam. Ele nunca está 
ocupado ou cansado demais para nos ouvir. Pelo contrário, cada 
promessa que ele faz é muito bem pensada e ele se alegra em 
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ouvir seus filhos mencioná-las para ele. Ele gosta de dar pre
sentes aos que os pedem. A Bíblia é cheia de promessas feitas 
especialmente para nós. 

Mas e quando não conhecemos bem a Bíblia e por isso não 
encontramos as promessas? E o que fazer com os problemas e 
dificuldades da vida que as Escrituras não mencionam? Que 
tipo de bicicleta devemos comprar? Será que podemos partici
par do time de atletismo da escola? Que roupa devemos usar 
no banquete de final de ano? Qual a faculdade que devo fazer? 
E tem também todas aquelas orações do tipo: 

"Senhor se me deres o que estou pedindo, vou usar para 
tua glória." 

Mas será que sabemos mesmo avaliar nossas próprias in
tenções? Jeremias 17.9,10 diz que não. "Enganoso é o coração, 
mais do que todas as cousas, e desesperadamente corrupto; 
quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu 
provo os pensamentos..." Nem sempre temos condições de 
saber com clareza se nossas orações sobre problemas pesso
ais profundos são ou não de natureza egoísta, e se estão ou 
não de acordo com a vontade de Deus. Mas ninguém precisa 
se preocupar com essas coisas, porque Deus tem a solução. 

Quando enxergamos nossa fraqueza e dependência total de 
Deus, nosso Pai, nosso relacionamento de oração com ele torna-
se especial e emocionante. Foi Deus quem inventou a oração. 
Como ele é muito mais inteligente que nós, nunca poderemos 
entendê-la completamente. Em João 14.6, Jesus diz:"... Eu sou o 
caminho, e a verdade, e a vida..." Ele é o caminho que nos leva a 
Deus, e nós andamos por esse caminho através da oração. O 
cristianismo não é um conjunto de regras, doutrinas e histórias. É 
uma pessoa - Jesus Cristo. Ao compartilharmos com ele o que 
está em nossa mente, dizendo: "Senhor, ensina-me a orar", damos 
início a um relacionamento baseado na oração real - que é 
comunhão constante com Jesus, o caminho; é dependência diária 
de Jesus, a verdade; é contato vital com Jesus, a vida. 

Conte para Jesus todos os seus desejos. Procure conhecê-
lo melhor, e permita que ele prove suas intenções e molde suas 
orações de acordo com a vontade dele, pois ele é quem sabe o 
que é melhor para você. Converse com Deus como conversaria 
com seu melhor Amigo. 



Abençoe Meu Gatinho e Tudo o Mais , | 

"Deus, tu sabes que eu queria muito que aquele garoto(a) 
gostasse de mim, mas sei que tu sabes o que é melhor. Então, 
por favor, mostre-me tua vontade." 

Ou: 
"Senhor, seria muito legal ir para a praia, mas estou quebra 

do. Por favor, se for da tua vontade, dá um jeito nessa situação." 
"Senhor, quero muito ter umas roupas novas. Vou colocar 

esse problema nas tuas mãos e confiar que o Senhor provera." 
"Pai, ajude-me a estudar e concentrar para que eu tire uma 

boa nota na prova de Ciências." 
Todos sabemos muito bem que por nós mesmos não temos 

força suficiente para resistir às tentações. Por isso temos de 
estar sempre mandando um S.O.S. para Deus. Convidemos 
Jesus para estar ao nosso lado quando estivermos passando 
por apertos! 

"Deus, aquela propaganda indecente não me sai da cabe
ça. Está difícil tirar da mente os pensamentos impuros - ajuda-
me!" 

"Senhor, estou super orgulhoso porque tirei nota máxima 
naquela prova de Biologia, mas quero aprender a te dar toda 
glória e te agradecer por ter-me dado uma mente legal." 

"Pai, todo mundo está gozando com a cara do nosso dire
tor. Acabei de pensar numa coisa muito engraçada para dizer, 
que iria acabar com a raça dele. Por favor, me ajude a não cair 
na tentação de fazer todo mundo rir ainda mais às custas dele." 

Pecamos a Deus para nos guiar o tempo todo. "Deus, mos
tra-me como devo fazer o melhor uso das minhas férias. Sei 
que no ano passado desperdicei muito tempo grudado na tele
visão." 

"Deus, fico tão sem graça quando sou apresentado a alguém 
Por favor, revela-me o que tenho de dizer para que não fique 
tão nervoso." 

Lembre-se de que servir a Deus é fazer o que ele nos diz, e 
não usá-lo para alcançar nossos próprios objetivos. 

"Senhor, dá-me sabedoria para ensinar-a classe de escola 
dominical do jeito que tu queres." 
"O Pedro está tão perdido e não tenho nem idéia de como 
posso falar de Jesus para ele. Coloque as palavras certas na 
minha boca, Senhor." 
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Permitamos que Deus influencie todas as nossas atitudes. 
"Senhor, sinto-me tão estressado e deprimido. Dá-me paz, Pai!" 

"Deus, preciso aprender a amar o Roger e mais um monte 
de pessoas que são difíceis de engolir." 

"Deus, me dá paciência para esperar minha vez nessa fila 
sem desonrar o teu nome. Senhor, ajuda-me a terminar esse 
trabalho chato, como um presente de amor a ti." 

Quando a Bíblia diz: "Orai sem cessar" (1 Ts 5.17), está nos 
instruindo a fixar a mente em Jesus o tempo todo, isto é, quan
do não temos que nos concentrar numa prova de Matemática, 
ou prestar atenção no jogo de xadrez, ou atender a um cliente 
em nosso emprego. Um ingrediente indispensável no relacio
namento com outros é tempo - conversas estruturadas sobre 
tópicos específicos, bate-papos e estar na companhia um do 
outro. A oração incorpora esses três elementos. 

À medida que passamos mais tempo com Jesus, ele vai 
mudando nossos desejos e petições conformando-os à vonta
de de Deus. Mas se decidirmos não orar, estaremos privando-
nos de muitas coisas que poderíamos alcançar através da ora
ção. Acima de tudo, porém, estamos privando-nos do relacio
namento mais bonito e mais importante que se pode imagi
nar: a amizade com Deus. 



7 
A família que ora unida, 

não é a minha 



Daniela viu uma torta de cereja em cima da mesa da cozi
nha e sentiu o cheiro do assado no forno. Isso só podia sig

nificar uma coisa: a vovó viria visitá-los novamente. Quando 
ela vinha, seus pais ficavam irritados um com o outro pois a 
avó tomava conta da televisão, passava sermões em todo mun
do, enfatizando que quem já passou por muitas coisas na vida 
tinha mais sabedoria. Ainda por cima queria que todo mundo 
sentisse dó dela, uma pobre viúva. Sua mãe tinha de ficar por 
conta da avó. 

Quando seu pai, um cara normalmente muito tranqüilo, 
soube da notícia, explodiu: 

- Marilyn, nem me diga que sua mãe vai vir de novo. Ela 
passou um mês há pouco tempo e além disso a Copa vai co
meçar essa semana e não quero perder nem um jogo. Se sua 
mãe vier, vou para a casa do meu irmão e só volto quando ela 
for embora. 

- Mas minha mãe está sozinha e ela precisa da gente, res
pondeu a mãe da Daniela. Como é que você pode ser tão cru
el? 

Ela nunca tinha visto o pai tão bravo. 
- Se o que você queria na vida era tomar conta da mamãe-

zinha, não devia ter-se casado. Sua mãe é a pessoa mais sem 
consideração que conheço. Quando ela vem para cá, torna-se 
a "dona" da casa. Não é bom para as crianças tê-la por perto 
mandando em todo mundo. 

- Mas Henry, suplicou ela desesperada, ela já está no avião. 
Não posso mandá-la para um hotel. 

- Se é assim, já estou indo fazer minha mala, gritou ele su-
bindo a escada. 

A mãe começou a chorar. Na mesma hora, o telefone to
cou. Daniela atendeu e nem acreditou no que estava ouvindo. 
() Irmão dela, Dale, de treze anos, estava na delegacia. 

"Ele foi preso em flagrante, roubando numa loja, com um 
grupo de meninos", disse o policial. "E ficará aqui até que seus 
pais venham buscá-lo." 
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Por causa do problema, os pais se esqueceram momenta
neamente da briga e foram para a delegacia. Daniela olhou no 
relógio. Era só o que faltava! Ela tinha ensaio para uma peça 
dentro de vinte minutos. Desligou o forno, fez um sanduíche 
com um pedaço do assado, deu uma arrumadinha na 
maquiagem e correu para a escola. 

Quando o jornal das 22:00 começou, cinco pessoas de cara 
amarrada estavam sentadas na frente da televisão, comendo 
torta com sorvete. A avó ainda estava fuzilando porque tivera 
de pegar um táxi e esperar do lado de fora da casa quarenta e 
cinco minutos. A situação era complicada porque ninguém 
queria contar-lhe o motivo pelo qual eles não tinham ido ao 
aeroporto. O pai dela não fora para a casa do tio porque não 
podia deixar o filho sozinho num momento como aquele, e 
estava resignado a agüentar tudo. A mãe estava queixando-se 
de uma forte dor de cabeça e Daniela só queria poder trocar 
de família. 

Você já se sentiu assim? Talvez os problemas que a Daniela 
considera tão graves, pareçam insignificantes para você. Pode 
ser que seu pai seja alcoólatra, ou seus pais estejam se divorci
ando, ou sua mãe tenha problemas mentais, ou sua irmã seja 
viciada em drogas, ou sua avó esteja com câncer e quase à 
morte. Talvez sua vida em casa seja tão tumultuada, que você 
prefere ficar fora o máximo de tempo possível. A verdade é 
que os problemas de família são uma das principais preocupa
ções da maioria dos jovens. 

Se você ainda não está orando por sua família, comece já! 
Não importa se nossa vida em família é tranqüila ou proble

mática. Nós podemos causar diferença positiva na situação se 
conversarmos com Deus sobre nossos pais, irmãos e irmãs. 
Nossas orações podem remover os tapa-olhos e as cadeias de 
Satanás e dar a cada membro da família a oportunidade de 
escolher o que é certo. E mesmo que todos se recusem a obe
decer a Deus, se continuarmos a orar, Deus nos dará forças 
para termos uma vida de vitória em meio a circunstâncias ca 
óticas. 

Aqui vão algumas sugestões de oração. 
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Agradeça a Deus por sua família. Precisamos expressar uma 
sincera gratidão por tudo que nossos pais fazem por nós. Além 
disso, devemos expressar essa mesma gratidão diretamente a 
eles. Agradeçamos a Deus por nossa mãe ter feito macarronada, 
por nosso pai ter conversado conosco sobre o trabalho de Bio
logia, pela blusa de frio que nossa mãe comprou (mesmo que 
não seja muito do nosso gosto), por nossos pais terem pago a 
conta de luz, por eles nos levarem de carro para a igreja, por 
nossa mãe limpar a bagunça que fizemos e por nosso pai ter 
passado o fim-de-semana de bom humor. A Bíblia ordena que 
cantemos e louvemos "... de coração ao Senhor com hinos e 
cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso 
Deus e Pai..." (Ef 5.19,20). Se tivermos essa atitude em casa, 
muita coisa vai mudar. 

Mesmo que nossos pais tenham feito coisas terríveis contra 
nós, aprendamos a agradecer a Deus pelo fato de eles nos te-
rem dado a vida. Lembremo-nos de que Deus tem um plano 
espetacular para nossa vida, e de que ele usará a situação da 
nossa família para a glória dele. Conheço um líder de jovens 
muito famoso cujos pais se divorciaram, e depois se casaram 
muitas vezes. Esse rapaz escolheu o Salmo 27.10 como seu 
versículo preferido. "Porque, se meu pai e minha mãe me de
sampararem, o Senhor me acolherá." Ele havia aceitado a Cristo 
como Salvador quando ainda era adolescente. Na época, tinha 
de dormir no bar da mãe, porque o padrasto não queria nem 
ver a sua cara em casa. Mas pelo que Deus operou nele, por 
causa do seu passado, o ministério dele foi uma bênção! Jovens 
com problemas o ouvem com prazer porque ele é a prova viva 
de que suas palavras são verdade. Agradeçamos a Deus agora 
pela forma com que ele usa as dificuldades que enfrentamos 
com nossa família, para nos tornar mais eficazes no seu reino, 
no futuro. 

Enfrente cada crise, ou problema, com oração. Se sua mãe 
acaba de descobrir que está com câncer, seu pai foi demitido, 
sua irmã de quinze anos está grávida, sua casa foi destruída 
por um furacão, ou você já tentou de tudo mas não consegue 
se dar bem com seu padrasto, está na hora de utilizar a artilha-
ria pesada da oração, para dar jeito nos problemas. 

Em primeiro lugar, devemos nós mesmos orar pelos pro-
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blemas. Em seguida, procuremos alguns guerreiros de oração, 
de confiança, para nos ajudar a colocar a situação diante de 
Deus. Deixemos Deus nos usar para orarmos pelo membro de 
sua família que está mais necessitado. 

"Papai, quero orar com você ou por você para que encontre 
outro emprego." 

"Mamãe, vamos orar por sua próxima consulta médica." 
Se o fizermos em amor e com jeitinho, eles provavelmente 

aceitarão. Até pessoas que não são crentes, geralmente ficam 
muito felizes quando ficam sabendo que nos importamos com 
elas e oramos por seus problemas. Se for possível, tomemos a 
iniciativa de reunir a família toda para orar pela situação. 

É bom saber que nosso Deus é capaz de resolver todos os 
problemas, até os mais complicados do mundo. Contudo não 
deixemos para orar só em casos de emergência. A oração deve 
ser tão natural para nós quanto respirar. Se a usarmos "confor
me as indicações", o Deus que cuida dos passarinhos e conta 
os cabelos que temos na cabeça, entrará em ação para soluci
onar até mesmo os probleminhas do dia-a-dia. Ore por sua mãe, 
quando vir que ela saiu de casa nervosa para fazer compras, e 
você está com medo de que ela gaste muito dinheiro, e seu pai 
brigue de novo. Ore quando seu irmão mais novo o irritar e seu 
pai fizer piada sobre o seu cabelo. 

Se seu irmão usar sua camisa sem pedir, ore. Se sua mãe 
não faz comida durante uma semana por estar sem tempo, 
ore. Se sua irmã não desgruda do telefone e seu pai não larga 
do seu pé com sermões do tipo "quando eu era da sua ida
de..." ore. Se você é acusado de algo que não fez, e sua mãe 
está irritada por algum motivo e desconta em você, ore. Se orar
mos sobre esses tipos de problemas, eles não vão estragar nos
so dia. 

Ore pelos relacionamentos da família. Morar debaixo do 
mesmo teto traz consigo seus próprios problemas. A receita 
para se ter uma família unida é oração constante pedindo a 
Deus sabedoria."... Se, porém, algum de vós necessita de sa-
bedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e nada 
lhes impropera; e ser-lhe-á concedida." (Tg 1.5 Isso é uma 
promessa; temos de pô-la em prática para nos relacionamos 
bem com nossa família. Não aceitemos o mito de que qual 
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quer adolescente normal tem problemas com os pais. Se deci
dirmos a orar diariamente pedindo a Deus para nos ensinara 
honrar nossos pais, os amigos vão ficar surpresos ao perceber 
que nossa família não vive em conflito. 

Veja aqui algo importante que você precisa saber: Provérbi-
os 16.1 diz: "... a resposta certa dos lábios vem do Senhor", 
mas é claro que a gente tem de pedir isso a ele antes de abrir a 
boca! Quem é respondão, peça a Deus para lhe dar sabedoria 
no falar. Se permitirmos que Deus nos ensine o método "da 
resposta branda que desvia o furor" evitaremos muitos confli
tos. Se nossos pais agirem injustamente, oremos por eles e pela 
reação que teremos. E vamos continuar orando para que Deus 
dê sabedoria a nossos pais. Afinal de contas, criar-nos não é 
nada fácil! 

()re pelo casamento de seus pais, mesmo que tudo pareça 
estar indo bem. Ore para que eles aprendam a amarem-se 
incondicionalmente e a se respeitarem, de fato. Quem vive 
apenas com um dos pais, peça a Deus para não permitir que 
de ou ela se case de novo com alguém que não seja da von-
tade dele. Como conhecemos bem as dificuldades de nos-
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sos pais e seus defeitos, somos os mais indicados para orar 
por eles. Pecamos a Deus para dar-lhes forças e para mostrar-
lhes suas fraquezas. Acima de tudo, oremos para que eles 
obedeçam a Deus e o coloquem em primeiro lugar em sua 
vida. 

Só Deus sabe ensinar-nos a nos dar bem com nossos fami
liares. Já está mais que na hora de pedir-Ihe conselho. E 
disponhamo-nos a obedecer se ele nos mostrar que nós é que 
precisamos mudar primeiro. Peça a Deus para ensiná-lo a ser 
uma bênção e uma influência positiva na vida de seus irmãos. 

Ore pela salvação de seus familiares. Se ainda não notou, 
vou lhe dizer: aqueles que não conhecem a Jesus, não gostam 
nadinha de sermões, de explicações sobre a doutrina do cristi
anismo e das insinuações de que eles deveriam ir a igreja com 
você. As pessoas a quem é mais difícil testemunhar são nossos 
familiares. Mas podemos orar por eles. Ninguém pode escapar 
aos efeitos da oração, pois não pode sair, nem mudar de as
sunto, nem começar a discutir. É muito melhor passar mais 
tempo conversando com Deus sobre nossa família, do que 
conversar com nossa família sobre Deus. 

Ore quando alguém de sua família magoá-lo profundamen
te. Como nossos familiares são mais chegados a nós, as mago
as que nos causam doem mais fundo. A oração é a forma mais 
maravilhosa de curar essas feridas. "Quando estamos desilu
didos, magoados ou até mesmo horrorizados com as palavras 
ou ações de um membro da nossa família, a melhor coisa a 
fazer é manter os olhos em Jesus. Ele nunca nos dá um conse
lho errado. E ele sempre nos concede aquilo de que precisa
mos para nossos problemas familiares."1 Damos, a seguir, na 
ordem de prioridade, uma lista2 com os tipos de oração que 
devemos fazer quando alguém de nossa família nos magoar. 

Oração número 1 - "Senhor, muda-me!" 
Provavelmente não existe ninguém tão espiritual ao ponto 

de passar no teste divino de "ação e atitude", depois de ter 
sido tratado injustamente. Por causa disso, temos de começai 
pedindo perdão pelo que nós dissemos, pensamos ou fizemos 
errado. Algumas das coisas que fazemos são: retaliação ver-
bal, ter amargura, guardar rancor ou desejar mal a outros. 
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Oração número 2 - "Senhor, ajuda-me a perdoar!" 

"Mas eu não posso perdoar uma coisa dessas!" 
Essas palavras não são ditas apenas por crianças abando

nadas, filhas de um alcoólatra, vítimas de incesto ou pelo ado
lescente que só ouve críticas. São ditas também por alguém 
que acaba de ouvir que ele é um zero à esquerda, pelo cara 
que foi proibido de sair de casa por um mês por causa de uma 
coisa que o irmão dele fez. O perdão não é algo fácil e natural. 

Na maioria dos casos, é impossível perdoar de verdade usan
do apenas recursos humanos. Mas Deus ordena a nós, cris-
taos, que sejamos benignos e compassivos, perdoando uns aos 
outros, como também Deus em Cristo nos perdoou (Ef 4.32). 
Ele deseja dar-nos poder para perdoar. Lembre-se: é com a 
própria vontade que perdoamos, não com as emoções, Nin-
guem pode controlar completamente suas emoções, e leva 
limpo para nossos sentimentos acompanharem nossa deci
são de perdoar, Quando nos lembrarmos nitidamente da dor 
que nos causaram, vamos orar assim: 
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"Senhor, tu sabes que decidi perdoar-lhes. Ajuda-me a agir, 
falar e pensar como quem deu perdão completo." 

Oração número 3 - "Senhor, ajuda-me a consolar àqueles 
que me magoam!" 

Quando alguém nos inflige dor, nosso impulso é revidar au
tomaticamente, e até conseguimos pensar em como fazê-lo 
de forma discreta e "espiritual". José é um ótimo exemplo para 
todos nós. Teria sido tão fácil para ele fazer os irmãos pagarem 
pelo que lhe fizeram; mas não agiu assim. Pelo contrário, em 
vez de deixá-los passarem apertados, consolou-os prometen
do que não ia vingar-se. Oremos para que Deus nos oriente em 
cada palavra que dissermos àquele que nos magoou. 

Oração número 4 - "Senhor, capacita-me a orar por 
aqueles que me magoam." 

Disse Jesus:"... orai pelos que vos caluniam." (Lc 6.28.) Às 
vezes temos de começar mais ou menos assim: 
"Senhor, não estou com a menor vontade de orar por 
(a pessoa que o magoou). Dá-me forças para 
fazer a oração que o Senhor faria por ela, se estivesse em meu 
lugar." 

Oremos para que ele ou ela venha a conhecer a Jesus. Se a 
pessoa já é crente, oremos para que Deus supra as necessida
des dela de forma a resolver o problema que a levou a mago
ar-nos. 

Oração número 5 - "Senhor, ajuda-me a amar!" 
Deus diz para amarmos nossos inimigos, e às vezes, nossos 

inimigos são nossos parentes. Inicialmente vamos pedir a Deus 
que encha nosso coração de amor, para que possamos 
transmiti-lo àquele que nos feriu. Um jeito legal de sentir o 
milagre de Deus, dando-nos amor por uma pessoa difícil, é fa
zer a experiência de "amar pela fé". É pedir a Deus para nos 
dar amor por aquele que nos magoou e nos mostrar uma for-
ma de expressá-lo, ainda que não o sintamos emocionalmen-
te. Em seguida vamos dar um passo de fé. Pecamos a Deus 
que nos ajude a fazer algo de especial por aquela pessoa, como, 
por exemplo, comprar um presentinho para ela, mandar um 
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cartão especial, oferecer-nos para fazer algum serviço para que 
ela possa descansar - o que Deus nos mostrar. É incrível como 
Deus abençoa esse amor que é "andar a segunda milha". 

Oração número 6- (Se a pessoa que nos magoou for 
crente.) "Senhor, capacita-nos a orar Juntos!" 

Se sentirmos que é possível, tentemos combinar com esse 
familiar, uma hora para orarmos juntos. 

Oração número 7- "Senhor, toca no coração de outras 
pessoas para que orem por mim e por nós!" 

Há momentos em que estamos tão magoados pelo que um 
parente nosso disse ou fez, que nem conseguimos orar. As pa-
lavras parecem não querer sair. É nessas horas que temos de 
orar a Deus, pedindo que outros orem pela situação. 

Oração número 8- "Senhor, liberta-me da cadeia da 
vitimização" 

Às vezes o ressentimento ou mágoa não são causados por 
uma ação ou palavras ditas na hora da raiva, mas pelo jeito de 
ser da pessoa. Exemplos disso são um pai que trabalha demais 
e nunca tem tempo para nós, uma mãe com problemas emo
cionais que depende de nós, em vez de nos proporcionar se
gurança, ou um pai viciado em quem não podemos confiar. 
Sentimo-nos vítimas da situação - e se verificarmos a história 
da família, entenderemos por que nosso pai e mãe têm proble
mas. Eles também são vítimas - e tudo começou com Adão! 

A oração é o fator mais forte para se romper esse ciclo vici
oso. 

1. Se você é vítima, peça a outros crentes para orarem por 
você. 

2. Ore para que Deus lhe dê conforto, amor e coragem para 
enfrentar o problema. 

3. Acima de tudo, ore para que Deus lhe dê poder para per-
doai de verdade a pessoa que está magoando-o, ou que o te
nha magoado. 

Esse processo geralmente leva muito tempo. Quanto mais 
profunda a mágoa, mais tempo precisaremos. Muitas vezes, 
vamos removendo as mágoas uma de cada vez. Sempre que 
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lembrarmos de alguma coisa que nos causa dor, pecamos a 
Jesus para nos sarar e depois resolvamos conscientemente 
perdoar ao ofensor aquilo que ele fez. Continuemos orando e 
perdoando - e assim vamos sendo cada vez mais libertos. 

Não importa se nossa vida em família é um caos absoluto, 
ou apenas ligeiramente problemática... a oração é o projeto de 
reforma da casa que temos de assumir. Transformemos nossa 
família através da oração. 

Se não orarmos, nossa família continuará lutando para so
breviver. Se orarmos, veremos a diferença. 



8 
Tentando entender 

as amizades 



Mara enfrentou a fila da cantina igual um robô, e foi auto
maticamente para a mesa onde ela e os amigos sempre 

ficavam na hora do recreio. Sentou-se e agradeceu a Deus pela 
comida com os olhos abertos, o que não deu nem para inter
romper Winonna, que contava o que aconteceu quando ela 
passou a noite de sábado na casa do Eric. 

- Quando sua mãe telefonou para checar se você estava na 
minha casa, disse Barbara, interrompendo-a, respondi que es
tava no banho. 

- Bem, isso foi só o começo, continuou Winonna. Os pais 
do Eric voltaram de Dallas antes do esperado. Como ele estava 
proibido de trazer meninas para casa, tive de esconder até ele 
me dar o sinal de que a barra estava limpa. 

Depois Nora contou sobre a festa a que ela fora, onde 
todo mundo ficara bêbado. Michelle estava contando o 
maior papo sobre a blusa chique que havia roubado de uma 
loja e a Jeannie cantou vitória sobre uma briga com a mãe. 
Mara não quis comentar sobre o fim-de-semana dela. As 
meninas gozariam a cara de qualquer um que no sábado a 
noite tivesse ido à reunião dos jovens da igreja, e ao culto 
duas vezes no domingo. 

Quando a sineta tocou, Mara e Winonna foram para a aula 
de Educação Física. No vestiário, Mara reparou que a colega 
estava quase chorando. 

- Qual é o problema? perguntou. 
- Acabo de perceber que tenho me esquecido de tomar o 

anticoncepcional. E estou com medo. 
Mara teve vontade de dizer-lhe que Jesus podia mudai sua 

vida, mas as palavras não saíam. 
Após a aula, o Brent acompanhou-a pelo corredor da esco-

la e convidou-a para um concerto dos Death Metal. Ele era um 
cara legal e um bom aluno. Mara nunca imaginiou que ele gosta 
tasse desse tipo de música. Sentiu que devia ler dado a ele um 
testemunho firme, mas em vez disso, agradeceu educadamente 
pelo convite e falou que ja tinha compromisso. Como tinha de 
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ir direto da aula para a sorveteria onde trabalhava, era fácil sair 
sem ter de conversar com muito gente. 

Mas a noite, que estava esperando ser tranqüila como sem
pre, para ela poder pensar em coisas melhores que os proble
mas da escola, foi muito agitada. Como de costume, a sorvete
ria estava cheia de jovens, a maioria dos quais ela conhecia. 
De repente, quatro carros de polícia pararam na porta e leva
ram um dos caras, que era suspeito de fazer parte de uma 
gangue que matara uma pessoa. 

Quando chegou em casa, telefonou para Jill, sua melhor 
amiga da igreja. Ela contou o que lhe acontecera, mas o único 
comentário que a Jill fez foi: 

"Mas esse é o mundo real! Você sempre viveu dentro de 
uma concha!" 

Era mais uma prova de que, desde que a Jill tinha começa
do a namorar um cara que nem acreditava em Deus, ela havia 
mudado radicalmente. Para dizer a verdade, o fim-de-semana 
dela parecia uma estória de novela vulgar. Mara percebeu que 
a Jill que conhecia estava desaparecendo. 

Quando desligou, Mara teve vontade de chorar. Não gosta
va de se sentir "por fora", mas, mais duro ainda era sentir-se 
incapaz de ajudar as pessoas de quem gostava. Desejou que 
essa impressão de que o mundo estava perdido não passasse 
de um pesadelo. 

Você alguma vez já se sentiu como a Mara - mesmo que 
tenha sido só um pouquinho? Já parou para pensar que tem 
poder para ajudar seus amigos, as coisas na sua escola e a 
atmosfera do seu trabalho? A oração pode transformar seu 
mundo, literalmente. Continue a leitura e verá como podemos 
usar o poder da oração na área de amizades. 

Seus amigos precisam de você 
Nenhum de nós escolheu quem seriam nossos pais, a cor 

da nossa pele, o Q.I., os talentos naturais, ou classe sócio-eco-
nómica. Nesse contexto, sempre podemos resolver dar o me
lhor de nós mesmos, perdoar, e aceitar o que é impossível 
mudar - e esses são os ingredientes do sucesso. Existem ainda 
outras limitações que não podemos alterar. Mas quando se tra-
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ta de escolher nossos amigos, temos total liberdade de deci
são. Mesmo que nossos pais sejam muito severos, na maioria 
dos casos podemos andar com quem quisermos. 

Por causa das pressões que os amigos exercem sobre nós, 
uma das decisões mais importantes do jovem é escolher os 
amigos. Precisamos orar bastante a esse respeito. 

1. Peça a Deus para dar-lhe amigos crentes - e não pare 
enquanto Deus não atender essa oração. Alguém disse que 
não devemos orar por nada, a menos que estejamos dispostos 
a deixar que Deus nos use para responder nossa oração. Tal
vez leve tempo e esforço para encontrarmos um bom amigo 
crente, e, mesmo assim, se essa pessoa não morar perto de 
nós, não freqüentar a mesma igreja, nem for da mesma esco
la, será mais difícil nos relacionarmos. Mas vale a pena investir 
tempo e energias, para procurar fazer amizade com um crente 
firme. 

2. Tome a decisão de não deixar que não-crentes se tornem 
seus melhores amigos. "Bem-aventurado o homem que não 
anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos 
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores." (Sl 
1.1.) A Bíblia ensina que não é certo pedir conselho para incré
dulos ou estar com eles enquanto eles gozam a cara de todo 
mundo. (É claro que todo mundo tem alguns amigos que não 
são crentes.) Quem tem amigos chegados que não são cren
tes, deve pedir a Deus para lhe mostrar como tornar a amizade 
menos íntima. (Deus é muito sábio e ele vai mostrar como 
podemos fazer isso sem magoar ninguém.) 

Vamos pedir a Deus também para nos mostrar se temos al
gum amigo que ele considera uma influência negativa para nós, 
de modo que devamos por um fim a essa amizade imediata
mente. Mas ao pedir, precisamos estar prontos a obedecer. 

3. Se você tem dificuldade em fazer amizade com outros, 
continue pedindo a Deus que o ajude a ser menos tímido, o 
ensine a ser mais aberto e compassivo pois assim todos quere
rão ser seu amigo, e que ele o ensine a dizer as palavras cer-
tas. 

4.Pergunte a Deus com quem ele quer que você ande na 
escola, na igreja e no trabalho. 

5. Não faça planos para sábado à noite, ou para algum ou-
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tro dia, sem primeiro orar. Muita gente "fina" se dá mal ao se 
juntar à turma do ôba-ôba. Vamos orar e planejar bem nossa 
vida social. Só assim ficaremos satisfeitos com os resultados. 

O que um garoto ou garota deve fazer quando se apaixona 
pela maior gata ou gato da escola? 

A) Telefonar para o melhor amigo para contar-lhe todos os 
detalhes? 

B) Preparar uma armadilha para "pegar" aquela gata ou gato 
e poder, pelo menos, impressioná-la/Io com seu papo? 

C) Orar! Se os jovens aprendessem a orar antes de namorar 
e orar mais ainda durante o relacionamento, evitaríam muitos 
problemas. 

Veja alguns pontos pelos quais devemos orar: 
• Ore pelo "gato(a)". Peça a Deus para abençoá-lo(a) e para 

que a vontade dele seja feita na vida dessa pessoa 
• Ore para que a vontade de Deus seja feita em sua vida. 

Ore até ser capaz de dizer, de todo coração, que não quer sa
ber dele(a), se não for da vontade do Senhor. Peça-lhe que o 
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guie e lhe dê sabedoria, cada vez que vir essa pessoa ou con 
versar com ela. 

• Ore para que a vontade de Deus seja feita quanto a seu 
futuro. Ore diariamente pedindo sabedoria e forças para se 
manter puro até o casamento. E peça a Deus para ajudar-lhe a 
não se apaixonar por alguém que o afastaria dele. 

Seu círculo de relacionamento precisa de muita oração 
Ore por sua escola, pelo diretor, professores e alunos. Seria 

ainda melhor se reunisse um grupo de colegas crentes para 
orar pela escola. Ore pelos professores ateus; para que o pro
grama de Educação Sexual mude; para conseguir organizar um 
clube bíblico; para que o cara que se assenta ao seu lado pare 
de falar palavrões. Tome a decisão de mudar seu local de tra
balho também. Ore por seu patrão encrenquinha, pelos clien-
tes, pelo cara do caixa que nunca o cumprimenta, e para Deus 
ajudá-lo a lavar o chão direitinho. 

As pessoas que conhecemos estão passando por muitos pro
blemas e a maioria delas não tem um relacionamento pessoal 
com Jesus. É fácil esquecer que o melhor jeito de se ajudar 
uma pessoa é orar por ela. E a oração mais importante que 
podemos fazer é que ela aceite a Jesus como Salvador. 

Andrew Murray escreve o seguinte sobre George Müller, o 
grande homem de fé que recebeu, pela oração, tudo o de que 
precisava para ajudar milhares de órfãos. 

"Müller afirmou que acreditava que o Senhor lhe havia dado 
mais de 30.000 almas em resposta à oração."1 

Ele atribui o sucesso de suas orações pela salvação de ou
tros, a cinco fatores. 

l.Não duvidar de que é vontade de Deus salvá-los. "... Deus, 
nosso Salvador... deseja que todos sejam salvos é cheguem ao 
pleno conhecimento da verdade." (1 Tm2.3,4) Gosto do jeito 
que Ronald Dunn explica como a oração opera no caso de al 
guém que ainda não é salvo. Uma pessoa sem Jesus está nus 
"... laços do diabo, tendo sido feito cativa por ele..." (2 Tm 2.26) 
Esse indivíduo geralmente acha-se tão envolvido pelo diabo, 
que nem quer se livrar de seu laço. "Quando oramos pelos 
perdidos", afirma Müller, "não estamos forçando o livre arbi-
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trio deles, mas, sim, libertando-o de Satanás... Para que uma 
pessoa possa ser salva, primeiro temos de livrá-la da cegueira 
e do laço em que o diabo a prendeu."2 

2. Rogar pela salvação deles no nome de Jesus e somente 
pelos méritos dele. "Se me pedirdes alguma cousa em meu 
nome, eu o farei." (Jo 14.14.) 

3. Acreditar sempre, firmemente, na vontade de Deus em 
ouvir nossa oração. "Por isso, vos digo que tudo quanto em 
oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." 
(Mc 11.24.) 

4. Confessar todo pecado que tivermos consciência de ha
vermos cometido. "Se eu no coração contemplara a vaidade, o 
Senhor não me teria ouvido." (Sl 66.18.) 

5. Perseverar em oração. "Houve algumas pessoas pelas 
quais perseverei na oração da fé por mais de 52 anos," decla
rou Müller, "e continuarei, até que a resposta do Senhor ve
nha."3 

Todos nós queremos resultados instantâneos, e, com isso, 
perdemos muitas chances de receber as respostas de oração 
porque desistimos antes da bênção chegar. A vida de George 
Müller é uma prova viva de que ele sabia do que estava falan
do. Precisamos aprender com ele. 

Ore pelos problemas de seus amigos. Ore para que os pais 
da Débora parem de brigar, que o irmão da Amanda pare de 
mexer com drogas, que a perna quebrada do Mateus sare de
pressa e volte a ser como antes, e que o Derik se dedique mais 
aos estudos. Ore para que a Sara termine com o namorado, 
que não é crente, que a Cíntia pare de reclamar do pastor; que 
o Greg passe a freqüentar o estudo bíblico, que o Kevin pare 
de tentar viver duas vidas. Ore com seus amigos quando eles 
estiverem passando por situações difíceis. Quem está passan
do por problemas jamais recusará seu oferecimento: 

"Quer que eu ore com você por esse problema?" 
(Mas nunca ofereça se o cara está no McDonald's, com to

dos os amigos... use a cabeça!) 
Uma boa idéia é convidar nosso melhor amigo para ser nos-

so parceiro de oração, ou formar um grupo de amigos que orem 
uns pelos outros, uma ou duas vezes por semana. Se não for 
possível ir orar na casa de alguém, vamos arranjar um canti-
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nho em um parque, ou uma das salas da escola, após as aulas. 
Orar pelo telefone também funciona. Nada fortalece mais uma 
amizade do que orar juntos. (A união que sentimos quando 
oramos junto com alguém é tão real que se estivermos namo
rando, precisaremos ficar alerta e ser muito cautelosos para 
evitar tentações sexuais, depois de orar com o namorado(a). 
Para se evitar esse problema, podemos chamar outras pessoas 
para orarem conosco, ou podemos orar pelo telefone. 

Nosso relacionamento com os amigos será muito melhor 
se orarmos juntos. Você e seus amigos verão respostas incrí
veis de oração. Quando o pai do Chuck aceitar a Cristo, ou a 
Carla tirar nota 10 na prova de Química, talvez até façam uma 
festa! 

Ore pelas pessoas que são irritantes também 
Orar pelos que nos rodeiam também implica em interceder 

pelos que nos causam problemas. Se conseguirmos "esque
cer" o sofrimento, poderemos captar a emoção que esse tipo 
de oração traz. 
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Através da oração, podemos ter força emocional suficiente 
para amar um inimigo, perdoar um professor injusto, ou andar 
a segunda (ou centésima) milha para reatar um relacionamen-
to. Mesmo que soframos, sintamos rejeição e tristeza causa-
das por gente mal-intencionada ou que não pensa antes de 
agir, temos a vantagem de poder receber, através da oração, a 

dádiva da cura que Deus oferece. Wesley Duewel diz o seguinte, 
sobre esse assunto: 

1. Voltemos nossa atenção para Deus, agradecendo-lhe pe
los seus planos para aquela pessoa. 

2. Agradeçamos a Deus pela vida dela. Não reclamemos 
dessa pessoa com ele. Pecamos a Deus para frustrar os planos 
de Satanás em relação a ela e fortalecer as boas qualidades 
que ela possui." 

Uma boa amizade pode ser a melhor coisa do mundo. Mas 
às vezes são os amigos que nos causam sofrimento. Os ami
gos de Jó, por exemplo, quando ele mais precisava deles, só 
procuraram afundá-lo ainda mais . 

Tente orar por seus amigos. Peça a Deus que lhe dê sabedo
ria para escolher os amigos certos e a capacidade de ser um 
bom amigo para outros. Peça-lhe sabedoria para evitar proble
mas nas suas amizades. Busque a ajuda de Deus para formar 
boas amizades. 

Uma das grandes bênçãos da vida é um bom amigo crente. 
Um amigo que ora por nós é um tesouro de valor incalculável. 
Todos podemos ser amigos assim para alguém. Tenho certeza 
de que Deus quer arranjar amigos desse calibre para você. 



9 
A igreja pela qual 

ninguém orava 



Tamara ainda estava em estado de choque. Não queria acre
ditar no que tinha ouvido. O pastor Joe sempre organizara 

programas tão legais para os jovens da igreja! As reuniões eram 
sempre diferentes e animadas. Eles faziam piqueniques, iam à 
praia, tinham um campeonato anual de vôlei, faziam caminha
das e participavam de concursos de memorização de versículos 
bíblicos. Com isso, os amigos dela que freqüentavam outras 
igrejas, ficavam morrendo de inveja. Além do mais, o pastor 
Joe era muito amoroso e amigo. Sabia fazer com que cada um 
deles se sentisse muito querido. Ele era tranqüilo e calmo, e 
dava ótimos conselhos aos que lhe falavam de seus proble
mas. Mas agora... 

Pelo que algumas pessoas diziam, estava claro que o pastor 
Joe, um homem casado com dois filhos, estava tendo um caso 
com uma jovem da União de Mocídade. 0 pastor titular estava 
defendendo o pastor Joe, mas grande parte da congregação 
desejava que ele fosse mandado embora. 

A igreja estava dividida - um grupo apoiava o pastor Joe e o 
outro queria que ele fosse demitido. Tamara sentia a tensão do 
ambiente assim que entrava na igreja. Muitos pais não permiti
am que seus filhos participassem mais das reuniões dos jo
vens e a atmosfera parecia pesada. Ela resolveu ir porque ti
nha quase certeza de que o pastor Joe era inocente e ficara 
com dó dele. Contudo seu coração estava cheio de dúvidas e 
não estava aprendendo nada. Os cultos não eram mais os 
mesmos e após a reunião quase ninguém ficava conversando. 
Parecia que todo dia surgiam novos boatos que logo circula
vam entre o pessoal. 

Afinal a história foi publicada num dos jornais da cidade. 
Tamara ficou com a sensação de que todo mundo na escola 
eslava taxando-a de hipócrita só porque ela era daquela igreja. 
Sentiu vergonha. E ainda havia a Júlia, uma menina que ela 
convidara para freqüentar as reuniões de jovens e estava qua
se aceitando a Jesus - mas agora, o que é que ia dizer-lhe? 

A jovem estava confusa e desiludida. Como poderia saber a 
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verdade? Será que o pastor que lhe havia ensinado tanto sobre 
a Bíblia tinha mesmo pecado daquela forma, e depois negado 
tudo? Ou será que a mãe do garoto, que foi expulso do retiro 
por haver desobedecido às regras, tinha inventado tudo só para 
se vingar? Será que o pessoal que dissera que tinha visto os 
dois juntos estava mentindo? 

0 pior é que ela sabia de algumas coisas bem desagradá
veis. Três famílias, entre as quais os Bakers, haviam saído da 
igreja antes de saber se as alegações eram de fato verdadeiras. 
Brittany Baker sempre fora sua melhor amiga, mas como 
Tamara se recusava a condenar o pastor Joe enquanto não ti
vesse certeza dos fatos, o relacionamento delas não ia lá mui
to bem. Conversavam um pouco na escola, mas as coisas já 
não eram como antes. Duas amigas da mãe dela haviam para
do de conversar uma com a outra por causa da divergência de 
opinião sobre o assunto. Certo dia houve uma reunião na igre
ja, que durou até meia-noite, com bate-boca e palavras duras. 
Pela constituição da igreja, todas as decisões importantes só 
poderiam ser aprovadas se recebessem os votos de setenta 
por cento, mas a congregação estava dividida bem ao meio. 
Portanto a situação não iria se resolver tão cedo. 

E tudo foi piorando ainda mais. Como o pai da Tamara fazia 
parte do comitê que recomendara o pastor Joe, estava sendo 
acusado de não ter checado as referências dele direito. A úlce-
ra dele começou a incomodá-lo de novo. Tim, seu irmão de 
quatorze anos, não quis mais ir à igreja, e os pais concordaram 
que, enquanto a situação não mudasse, era melhor não forçá-
lo. 

Tamara começou a ter dúvidas que nunca havia tido antes. 
Será que o que ela tinha aprendido desde criança era verdade? 
ou não? Os crentes eram mesmo diferentes dos incrédulos? 
Será que ela devia parar de ir a igreja, como o Tim? Estava co
meçando a entender o que significava "perder a fé". Mas o que 
é que ela podia fazer? 

Um projeto de oração para crentes radicais 
Há uma coisa que a Tamara pode fazer: pode orar e pedir a 

outros para orarem também. A oração dá resultados. A ques-
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tão é que por trás de todo problema da igreja e todo desenten
dimento entre os filhos de Deus, está o diabo. Primeiro, ele 
tenta fazer com que alguns pequem. Depois tenta persuadir 
outros a agir erradamente para com esses pecados como, por 
exemplo, espalhando fofocas, usando o erro dos outros para 
justificar seu comportamento impróprio, recusando-se a per
doar, ou defendendo o pecado. Parece que uma das priorida
des do diabo é criar conflitos entre os cristãos. Mas se orarmos 
com sinceridade e poder, tudo isso mudará. 

O problema é o seguinte: parte da estratégia demoníaca é 
entristecer, chocar e confundir as pessoas para que se sintam 
incapazes de orar. O que temos a fazer, então, é mostrar que o 
diabo está blefando, e apropriar-nos das promessas da Bíblia e 
orar, orar e orar. Mas não esperemos a bomba estourar para 
começar a orar por nossa igreja. 

Como diz o ditado: "Mais vale um grama de prevenção que 
um quilo de solução," Mas provavelmente muita gente não sabe 
0 quanto a oração é eficaz para destruir os planos do diabo. 
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(Se soubessem, orariam mais!) Certa vez, ouvi um pastor co
mentar: 

"Alguns dizem: 'Nós oramos, e olha só o que aconteceu! 
Imagine o que teria acontecido se não tivéssemos orado?!'" 

E. M. Bounds explica: 
"A oração abençoa todas as coisas, faz tudo acontecer, acre

dita em tudo e prevê todas as coisas."1 

Qual é sua contribuição para sua igreja? Geralmente o crente 
que vai à igreja com freqüência, que leva dízimos e ofertas e 
participa de algumas atividades é considerado "um bom mem
bro". Aposto que, de acordo com isso, você é considerado uma 
bênção em sua igreja. Mas se sua contribuição para a igreja 
fosse avaliada de acordo com o quanto você ora por ela, qual 
seria o seu valor? 

Não orar é pecar. Mas não adianta nos sentir mal, ranger os 
dentes, tentar novamente e falhar, e sentir-se ainda pior. Um 
dos principais motivos por que não oramos é que precisamos 
de "uma convicção mais profunda de que Deus quer fazer e 
fará tudo".2 Jesus é a videira e nós os ramos. Quando os ramos 
se desligam da videira envolvendo-se "no trabalho de Deus", 
não conseguem nada de valor eterno. É através da oração que 
Deus revela o que ele quer que façamos e nos dá os recursos 
espirituais para fazê-lo bem. 

O mais legal é que pelas nossas orações, também podemos 
transmitir a direção de Deus para outros ramos. Precisamos 
orar pelos líderes para que eles possam tomar decisões sábias 
e resistir às pressões que sofrem devido à sua posição. Quan
do um "ramo" está quase incapacitado de orar por causa de 
experiências emocionais devastadoras, os outros podem emi
tir ajuda de emergência através da oração. Todas as igrejas 
deveriam ser assim. Aqueles que oram mais estão contribuindo 
imensamente para o poder e força do corpo de Cristo. A me
lhor e mais importante contribuição que podemos dar à nossa 
igreja é orar. 

Tudo bem, eu acredito, mas... 
Talvez nós até acreditemos em oração, mas é fácil também 

pensar que nossas idéias são tão boas que nem precisamos 
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mencioná-las para Deus. Que arrogância! Achar que somos tão 
inteligentes que nem precisamos pedir a Deus sabedoria! Que 
besteira! Achar que nossa incrível capacidade de planejamen
to e excelente organização beneficiarão mais as pessoas do 
que nossa oração! Essa errônea auto confiança nos leva a crer 
que o que podemos fazer pelos outros é mais importante do 
que o que Deus pode operar em favor deles através das nossas 
orações. 

Deus me ensinou uma lição maravilhosa a esse respeito. Um 
cara do clube bíblico da escola onde eu trabalhava, alistou-se 
no exército e foi embora sem mesmo terminar o ano escolar. 
Fiquei muito preocupada com a sua vida espiritual. Mas como 
eu não podia fazer nada, orei feito louca e pedi a todo mundo 
que eu conhecia para orar por ele também. Foi demais! Mais 
tarde ele contou que, por todo lugar aonde ia, encontrava um 
capelão que se interessava por ele de maneira especial e sua fé 
se fortaleceu. (Eu devia era ter passado todo aquele tempo oran
do pelo pessoal do clube bíblico que havia ficado na escola!) 

Andrew Murray explica isso desta forma: 
"Se acreditarmos em Deus e em sua fidelidade, a primeira 

coisa que faremos quando quisermos que Deus abençoe a 
outros será interceder. Sempre encontraremos tempo para orar. 
E a intercessão nos trará muitas alegrias e esperanças."3 

Veja o que podemos fazer. 

Orar pelo pastor e pelos outros líderes da igreja. Há quem 
diga: 

"Se você não gosta do seu pastor, modifique-o orando por 
ele." 

Em vez de criticar as suas fraquezas, lembre-se delas em 
oração. Uma vez ouvi o testemunho de um homem que, junta
mente com mais duas pessoas, transformaram a igreja deles 
através da oração, e o pastor começou a pregar doutrinas ver
dadeiramente bíblicas. Todo pastor tem um trabalho super di-
ficil. Ser pastor é uma das ocupações mais estressantes que 
existem. Os líderes espirituais precisam do nosso apoio em 
oração. 

Vamos orar: 
• para que Deus dê sabedoria à liderança da igreja; 
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• para que Deus os proteja nas áreas da saúde, das finan
ças e abençoe suas famílias; 

• para que tenham uma vida devocional regular, com um 
bom equilíbrio entre a oração e o estudo bíblico; 

• por situações e necessidades especiais. 

Orar pela união espiritual dos membros da igreja. A Bíblia 
diz que: "Como o ferro com o ferro se afia, assim, o homem, 
ao seu amigo." (Pv 27.17.) Quando temos de nos explicar me
lhor, ou defender nossas idéias perante um amigo, ou temos 
de parar para ouvir alguém que discorda de nós, somos força
dos a pensar mais claramente. Provérbios 18.17 também diz: 
"O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o 
examina." Nunca conseguiremos que todos pensem do mes
mo jeito, mas todos podem aprender a viver em harmonia e 
amor, apesar de terem algumas diferenças de idéias. Muitos 
acham, por exemplo, que os jovens são a locomotiva da igreja 
e que os mais idosos são os freios. É óbvio que ambos são 
necessários para que assim haja um bom equilíbrio e a igreja 
prossiga no ritmo certo. 

Quando Jesus orou por "aqueles que vão crer em mim atra
vés da mensagem deles (dos apóstolos)", o que inclui também a 
nós, crentes de hoje, estava pedindo "...que todos sejam um, e 
como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti..." (Jo 17.21). Orar pela 
união do povo de Deus é um ensinamento bíblico. Orar para que 
um irmão se recupere, para que consigamos arrecadar dinheiro 
suficiente para a construção do novo templo e para que muitas 
pessoas venham ao congresso dos jovens, são petições válidas e 
importantes. Mas muitas vezes nos esquecemos de orar pela 
unidade da igreja, que é, provavelmente, o pedido de oração 
mais importante que devemos fazer. 

Ore: 
• para que boatos, fofocas ou maledicências não tenham 

mais lugar na igreja e para que a verdade venha à luz; 
• para que o espírito de crítica seja derrotado e Deus o trans-

forme em espírito de gratidão; 
• para que, se há alguém cuja única intenção é criar pro-

blemas, que isso venha a ser reconhecido e que as medidas 
certas sejam tomadas; 
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• para que as pessoas defendam questões claramente cor
retas, como o ensino da verdadeira doutrina bíblica. 

Orar para que haja na igreja um espírito de evangelização e 
de amor uns para com os outros. Comece por você mesmo. 
faça uma lista de pessoas que pode ganhar para Cristo - ami
gos, professores, vizinhos, colegas de trabalho, o pessoal do 
seu time. Ore por elas diariamente. Peça a Deus para ajudá-lo 
a saber como deve agir para mostrar-lhes que se interessa por 
elas individualmente. Ore para que Deus lhe dê oportunidades 
de testemunhar para elas e de convidá-las para ir à sua igreja. 
Ore pedindo coragem para deixar sua turminha, fazer amiza
des com outras pessoas e ajudar as que tiverem problemas. 
Sua vida vai mudar completamente se começar a orar assim. 
Deixará de ser egocêntrico e terá muitas aventuras de fé. As
sim que você "pegar o vírus" do "vamos ganhar almas para 
Cristo e fazer com que os outros sintam que são amados e im
portantes", ficará ansioso para "contagiar" seus colegas. 

Ore: 
• para que as pessoas de sua igreja se esforcem para ga

nhar os perdidos; 
• para que convidem outros a virem ao culto; 
• para que a igreja esteja disposta a fazer o máximo para 

acolher bem os visitantes, e ajudar àqueles que estiverem pas
sando por dificuldades. 

Orar pelo grupo de jovens da igreja. As reuniões de jovens 
são sempre sem graça e cansativas? Ore. Sempre as mesmas 
pessoas fazem tudo? Ore. (Em vez de reclamar!) O pessoal anda 
desinteressado? Ore. Há um grupo de esnobes que não quer 
se misturar com a "ralé"? Ore. Há um grupo de "fariseus", que 
0 pastor considera gigantes espirituais, mas que vivem duas 
vidas? Ore. O líder dos jovens está por fora? Ore. Ele é irrespon
sável e age de forma artificial, querendo parecer mais jovem? 
Ore. 

Você ficou sabendo que a Tina fez um aborto? 
Depois de ouvirmos algo assim, nunca comentemos: 

Quando vi a maneira que ela e o Rick estavam, sabia que 
uma coisa dessa ia acontecer. 
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O que devemos fazer é não dizermos nada e, sim, orar por 
eles. 

Se alguém diz: 
- O pai do Bob está sendo acusado de roubar do patrão. 
Uma boa resposta é: 
- Seja verdade ou mentira, a melhor coisa a fazer é orar 

por ele. Vamos parar e orar por ele agora mesmo. 
Em vez de reclamarmos da situação da União de Jovens, 

vamos chamar o pessoal para orar. Ore para que a turma que 
perdeu o interesse volte a freqüentar as reuniões. Peça a Deus 
que haja criatividade, para que o ensino da Bíblia seja dado de 
uma forma legal, de modo que todos aprendam de verdade. 
Não apresentemos pedidos de oração de forma que eles ve
nham a virar fofoca. Se determinada situação é delicada, ore
mos em termos gerais. Ao orar, não espalhemos informações 
confidenciais ou fofocas. Uma boa maneira de empregar o tem-
po é abrir o coração para Deus e conversar com ele sobre os 
problemas do grupo de jovens da igreja, confiantes de que ele 
vai operar maravilhas e dar a sua solução. 
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Pense em algumas pessoas da sua igreja - líderes ou não -
e ore especificamente por elas. Peça a Deus para mostrar-lhe 
por quem você deve orar. Os novos convertidos, por exemplo, 
precisam muito de nossas orações. Use as orações do apósto
lo Paulo como modelo. (Dê uma olhada em Efésios 1.17-19; 
3.14-19; Filipenses 1.3-6, 9-11; Colossenses 1.9-12 e 2 
Tessalonicenses 3.1-3.) Aqui estão algumas idéias tiradas des
ses versículos, de como devemos orar por outros crentes. 

1. Agradecer a Deus pela vida deles. 
2. Que eles continuem seguindo a Jesus e crescendo espiri

tualmente. 
3. Que Deus os proteja contra indivíduos enganadores e de 

más intenções. 
4. Que tenham maior capacidade de amar- orientados pela 

sabedoria de Deus - e maior capacidade de discernir entre o 
que é certo e errado. 

5. Que eles entendam como é maravilhosa a esperança que 
temos em Cristo. 

6. Que eles saibam que o mesmo poder que ressuscitou 
Jesus da morte, opera em nós hoje. 

7. Que recebam a força interior que vem do Espírito Santo. 
8. Que nada os impeça de receber todo o amor de Deus e 

que o Senhor possa preencher seu vazio interior. 
9. Que venham a saber qual é a vontade de Deus para sua 

vida. 
10. Que eles agradem a Deus em seu viver. 

Fique na expectativa das respostas 
Você pode ter certeza de que os resultados que esse tipo de 

oração traz são melhores que os de uma petição generalizada: 
"Abençoa o pessoal da minha igreja." E por falar nisso, enquanto 
estiver orando por sua igreja, peça isso para você também. Verá 
que é muito mais gostoso orar livremente do que repetir peti
ções de forma mecânica. 

Ore pelos missionários que a igreja sustenta. 
• Para que Deus os proteja física e emocionalmente. A falta 

de saneamento, governos instáveis, a pobreza, e o estresse de 
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estar lidando com pessoas de cultura e língua diferentes, às 
vezes se constituem um peso terrível. 

• Para que se lembrem de passar algum tempo buscando 
as bênçãos de Deus através de estudos bíblicos e oração diá
ria. Como trabalham muito e estão sempre a serviço de ou
tros, é importante que tenham condições de buscar forças em 
Deus. 

• Para que o Senhor lhes dê sabedoria para lidar com as 
situações complicadas que invariavelmente aparecem. 

• Ore pelas pessoas com quem eles trabalham e pelos pe
didos especiais de oração que eles apresentam. 

Se sua igreja estiver passando por uma crise parecida com 
a que passa a igreja da Tamara, precisa desesperadamente de 
guerreiros de oração que se disponham a enfrentar uma dura 
batalha. Orar numa situação dessas é muito difícil porque, de 
modo geral nos envolvemos emocionalmente. Às vezes isso 
implica em conversar com Deus sobre crentes que agem como 
traidores da fé e cujas ações pecaminosas nos afetam direta 
mente. Sejamos verdadeiros heróis anônimos que ajudam a 
salvar a igreja, ou que tomam a ofensiva. Pense nas sugestões 
seguintes. 

1. Peça a Deus para fazer a verdade vir à tona. Muitas vezes 
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nossas próprias emoções impedem que vejamos as coisas do 
jeito que elas são de fato. Tome a resolução de não fazer nada 
enquanto não tiver orado o bastante para se acalmar. Peça a 
Deus para expor toda falsidade e revelar tudo com a maior cla
reza, e para todo mundo. Continue pedindo a Deus sabedoria 
e orientação em cada uma de suas ações. 

2. Ore pelas pessoas que causam problemas. Às vezes nos
sas críticas, nossa opinião da situação, e tentativas de "conser
tar" os outros, podem trazer mais mal do que bem. Mas se de
cidirmos orar por eles, crendo que Deus vai operar indepen
dentemente do modo como enxergamos a situação, as coisas 
vão mudar. Andrew Murray dá alguns conselhos excelentes para 
esses casos. 

"Tomemos a posição de esperar no Senhor (isto é, ficar na 
expectativa de receber a resposta, até ela chegar) em favor 
dos seus filhos que estão em pecado. Em vez de julgá-los e 
condená-los, de entristecermos e desesperarmos, entendamos 
que Deus quer que esperemos nele. Se outras pessoas não 
conseguem esperar nele, vamos dedicar-nos ainda mais a isso. 
Quanto mais profunda a escuridão, maior é a necessidade de 
clamar ao Único Libertador."4 

3. (Em circunstâncias especiais): Pergunte a Deus se o espírito 
de transigência, de doutrinas falsas, ou se a falta de obediência a 
Deus acham-se tão firmados na sua igreja, que a única solução é 
procurar outro lugar para servi-lo. Quem ainda mora na casa dos 
pais, está sob a autoridade deles. E se insistem em que você 
continue indo a essa igreja com eles, Deus vai lhe abençoar por 
estar honrando e obedecendo a seu pai e a sua mãe. Se sentir 
que não está sendo alimentado espiritualmente nessa igreja, peça 
a Deus para guiá-lo a um estudo bíblico ou atividade com grupos 
de jovens crentes que supram essa necessidade. Continue oran
do para que Deus mude o coração de seus pais, ou sua igreja. 

É muito perigoso se juntar aos "borboletas" da igreja, que 
não são leais a nenhuma congregação, ou que mudam de igreja 
toda vez que descobrem alguma coisa de que não gostam, 
Contudo há igrejas cujos ensinamentos são tão contrários aos 
da Bíblia, que temos de sair delas pelo bem de nossa vida espi
ritual. Nessa situação temos de orar muito para recebermos a 
orientação de Deus. 
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4. Pergunte a Deus se você é a pessoa que ele escolheu para 
organizar um pequeno grupo de pessoas dedicadas a se reuni
rem regularmente para orar por sua igreja. Se receber o "sinal 
verde" do céu, peça ao Senhor para mostrar quem ele quer 
que você convide para ir à sua casa, ou a outro lugar, para ora
rem uma ou duas vezes por semana. Em vez de começar con
versando sobre os problemas, é melhor primeiro dar graças e 
louvar a Deus (mesmo que tenham de cantar com playback) 
para depois orar. Se, ao iniciar, se puserem a falar sobre os 
problemas, sua fé estará em perigo e a conversa pode virar 
fofoca. Estando sempre de olhos fixos no poder e propósito de 
Deus, temos capacitação para orar esperando a resposta. 

Se encararmos o desafio de orar por nossa igreja, iremos 
tornar-nos uma das pessoas mais importantes de nossa con
gregação, do ponto de vista celeste. 

Orando, podemos impedir que nossa igreja vá na mesma 
direção que as igrejas pelas quais ninguém orou. 



10 
O mundo está acabando ou o quê? 



Foi por pouco. Brock ainda tremia ao pensar no que passara. 
Ele já havia ouvido falar de assaltos desse jeito na televisão, 

mas nunca esperava que isso acontecesse na sua tão pacata 
cidade. 

Estava voltando para casa sábado à noite, mais ou menos 
23:30, quando parou no sinal, num lugar ermo. De repente, qua
tro caras armados apareceram gritando: 

"Sai do carro, senão a gente atira!" 
Eles atiraram para o ar e o líder gritou de novo: 
"Se sair agora você não vai se machucar." 
Obedeceu e viu-os indo embora no velho carrinho que ti

nha ganhado de presente dos avós, havia pouco tempo. 
Nervoso e com raiva, correu à procura de um "orelhão", na 

intenção de ligar para a polícia, mas o telefone tinha sido que
brado. Entrou em um restaurante onde telefonou para a polí
cia, mas parecia que eles não se importavam muito com o que 
lhe tinha acontecido. 

"Com esse já são quatro", disse o policial que o atendeu. 
"Ou será que são cinco? Nós já temos muitos arrombamentos 
para investigar também. Talvez demore um bocado para você 
rever seu carro, a menos que eles o larguem nalgum canto." 

Na segunda-feira de manhã a polícia ainda não tinha en
contrado nada. Depois de ter andado de carro por mais de um 
mês, era duro pegar ônibus novamente. Se depressão fosse 
considerada uma doença, Brock estaria gravemente doente. 

Só de pensar que iniciaria mais uma semana de aula, sen
tia-se pior ainda. Ele sempre estudara num colégio evangélico, 
e agora que estava nessa outra escola, nem conseguia acredi
tar nas coisas que via e ouvia. Não agüentava mais os pala
vrões, as gozações que eles davam em quem fazia o que era 
certo, os papos sobre sexo, drogas e bebidas, e a colação na 
sala de aula. Os jornais tinham acabado de publicar uma re-
portagem sobre um escândalo envolvendo o prefeito. Muitos 
acreditavam que ele teria de renunciar. O meio político estava 
tão corrupto que ele entendia perfeitamente por que algumas 



110 Me Dá Mais Uma Chance, Senhor 

pessoas não tinham nem um pingo de respeito às autoridades. 
0 que havia acontecido nesse país, que, segundo os livros de 
História, tinha um espírito fortemente democrático? Será que 
ainda havia alguém disposto a se sacrificar pelo país; alguém 
que cria que ser íntegro era mais importante que dinheiro, fama 
OU posição social? 

As notícias mundiais pareciam uma grande lista de crises e 
problemas. Além disso ele já estava cheio de ouvir crentes fa
lando que o mundo estava acabando e que as coisas iam ficar 
cada vez piores. É claro que sabia que estava salvo e que Jesus 
voltaria um dia. Mas isso não fazia diferença nenhuma na hora 
da prova de Química. Ele sabia que depois da prova suas notas 
seriam comparadas com as notas dos "caxias" da sala, e isso 
não era fácil. Tinha de viver em uma sociedade onde qualquer 
pessoa poderia se tornar vítima de um crime violento, ou ser 
tachado de "pré-histórico" por acreditar na Bíblia. Ele espera
va poder agüentar o sufoco até Jesus voltar, e estava torcendo 
para que ele voltasse... e logo. 

Como romper a síndrome do "e daí"? 
O Brock, igual a muitos outros crentes, não tem a menor 

idéia do que a oração pode fazer. É possível até que ele diga 
que a oração transforma as coisas, recite dois ou três versículos 
que afirmam que Deus atende nossas orações, e inclusive se 
sinta culpado por não orar o suficiente. Mas a verdade é que 
ainda não teve a visão das bênçãos ilimitadas que a oração 
pode trazer. 

Talvez o motivo pelo qual você não ora muito seja que, como 
Brock, você acha que orar é uma perda de tempo. Talvez nun
ca tenha participado de um projeto de oração que culminou 
com um milagre. Tudo que posso dizer é que sua opinião mu
daria para sempre se você aprendesse a se tornar um verda
deiro guerreiro de oração. 

Aqueles que acreditam mesmo que o Deus que opera mila-
gres, atende nossas orações, começam a mudar interiormen
te, com o nascer de uma nova esperança. Não temos que pas
sai a vida discutindo se devemos ou não roubar comida para 
uma criança faminta. O nosso Deus, que supre, não muda nun-
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ca. E se houver um quebra-quebra, um furacão nos assolar, ou 
o país entrar em guerra, sabemos que para nós a morte signifi
ca o começo da vida eterna. E mesmo nesta, o Deus a quem 
oramos, pode fazer qualquer coisa. 

É verdade que Deus pode punir os pecados de uma nação 
fazendo-a passar por dificuldades. E também é verdade que as 
profecias do final dos tempos vão-se cumprir. Mas, pela ora
ção, nós nos colocamos dentro da "arca de segurança" onde 
os filhos de Deus podem se proteger do "dilúvio". Através dos 
séculos, Deus tem criado verdadeiras ilhas de paz no meio do 
caos, em resposta à oração dos seus servos. A situação no Egi
to, antes do êxodo dos hebreus, era terrível. A religião oficial 
era o ocultismo e o Faraó, um homem vingativo e teimoso, era 
adorado como um deus. Mas Moisés e outras pessoas oraram. 
E o resultado foi que não somente os israelitas foram resgata
dos, mas muitas outras pessoas foram com eles - aqueles que 
escolheram seguir ao Deus vivo, em vez da religião idolatra de 
sua gente. 

E há muitos outros exemplos bíblicos. Na época dos juizes, 
quando "todo mundo fez o que queria", houve uma terrível 
queda moral e o pessimismo tomou conta de muitos. Não 
havia um único homem temente a Deus, com coragem sufi
ciente para tentar livrar o povo de seus inimigos. Mas Débora 
orou e recebeu uma palavra profética de Deus. Deus atendeu 
à sua oração e usou-a para conduzir o povo à vitória. Outro 
exemplo é o de Eliseu, que orou quando os sírios avançavam 
na tentativa de dominar o país, numa época em que os filhos 
de Israel não estavam seguindo a Deus. Eliseu era um homem 
odiado e caçado, mas orou e Deus o atendeu e cegou 0 
exército sírio inteirinho, e fez com que o rei de Israel 
obedecesse às suas ordens e lhes preparasse um grande 
banquete. Os inimigos nunca mais voltaram. Deus planejava 
destruir os babilônios por causa da iniqüidade deles e no 
final das contas, isso aconteceu mesmo. Mas Daniel, 
Sadraque, Mesaque e Abedenego oraram fielmente e acaba-
ram sendo nomeados para posições de comando, e sendo 
libertos de perigos como a cova dos leões e a fornalha de 
fogo ardente. Por causa da influência e orações deles, ate o 

orgulhoso rei Nabucodonosor exclamou: 
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"Louvores sejam dados ao Deus de Sadraque, Mesaque e 
Abedenego!" 

Todas as vezes que o povo de Deus ora, a luz brilha nas 
trevas. Nossas orações não têm nenhum limite geográfico, o 
podemos orar, tanto pela liberdade religiosa de pessoas de lu
gares longínquos, como a China, como de nossa própria cida
de. 

Deus entendia que provavelmente nós não saberíamos nem 
começar, e por isso ensina o seguinte, através do apóstolo Pau
lo: "Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, 
orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os 
homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investi
dos de autoridade, para que vivamos vida tranqüila e mansa, 
com toda piedade e respeito." (1 Tm 2.1,2-grifo nosso.) Repa
re que para vivermos em tranqüilidade, temos de orar. Muitos 
crentes talvez achem que têm mais o que fazer do que orar 
pelas autoridades, e com isso todos nós sofremos. Mas o certo 
é que podemos mudar a situação. Você pode orar. Aqui estão 
algumas sugestões. 

Um ótimo lugar para se começar 
1. Ore pelo diretor da escola e pelos professores. Ore para 

que eles tomem decisões sábias e justas. Respeite-os. Ore 
para que Deus mude a atitude de rebeldia que pode haver no 
campus, criando uma atmosfera de respeito pelas autorida
des. Peça a Deus segurança; um jeito de fazer com que todos 
os crentes da escola se reúnam para realizar estudos bíblicos 
e orar; que as aulas sejam bem dadas. Ore contra qualquer 
parte do currículo que não corresponda aos ensinamentos 
bíblicos. A oração pode mudar uma escola. Eu já vi isso 
acontecer. 

2. Ore por seu patrão e pela firma onde você trabalha. José, 
por exemplo, aonde quer que ia, levava bênçãos consigo. Quan
do ele trabalhou para Potifar, a casa desse prosperou. Depois 
foi injustamente mandado para a prisão e organizou direitinho 
a cadeia. Mais tarde até ajudou Faraó durante um terrível perí
odo de fome. Sua vida e suas orações marcaram fundo. Você 
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também pode ser assim. Ore pelos "chefões", bem como por 
seus companheiros de trabalho. Peça a Deus para fazer de você 
um empregado exemplar, do tipo que não "enrola" o patrão. 
Ore para que saiba mostrar com suas ações que serve "ao Se
nhor e não a homens". 

3. Ore pelo governo e pelas lideranças locais. Pegue os no
mes do pessoal da diretoria da sua escola e ore por cada um 
deles. As decisões deles afetam sua vida! Ore pelo superinten-
dente das escolas. Ore pelo prefeito, pelos vereadores, pelos 
líderes locais, pelo governador e pelos deputados. 

Hoje em dia, os policiais e os juizes precisam muito de nos 
sas orações. É possível que Deus o oriente a orar por duas ou 
três dessas pessoas de uma forma bem específica. Se deseja-
mos que nosso bairro melhore ou tenha mais segurança, nos-
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sas orações e as ações por elas inspiradas darão esses resulta 
dos, e não precisaremos nos mudar! 

4. Ore pelas autoridades federais. Quando Paulo exortou o 
povo a orar "em favor dos reis e de todos os que se acham 
investidos de autoridade" (1 Tm 2.2), quem ocupava o trono 
do Império Romano era o neurótico do Nero, matador de cris
tãos. Quer concordemos com o presidente ou não, temos de 
orar por ele. Oremos para que Deus o cerque de homens sábi
os e tementes a Deus, que o influenciem a tomar boas deci
sões para o país. Oremos pelos senadores, pelo Congresso Na
cional, pelos que ocupam cargos de confiança, como os mi
nistros e os membros do Supremo Tribunal Federal. 

Acima de tudo, oremos para que os cristãos creiam, de fato, 
na seguinte promessa de Deus: "Se o meu povo, que se chama 
pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se conver
ter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, per
doarei os seus pecados e sararei a sua terra." (2 Cr 7.14.) Nos
sas orações podem ajudar a mudar o país. 

5. Ore pelos líderes mundiais que Deus lhe indicar. Nem to
dos nós podemos viajar pelo mundo afora - mas podemos orar 
pelos muçulmanos para que eles venham a ouvir a mensagem 
de Cristo no rádio, pela salvação das tribos hostis da África e 
por uma cruzada evangelística para os jovens de Moscou. 

Lloyd Ogilvie dá a seguinte "receita para intercessão": 
1) Procure ouvir atentamente o que Deus lhe diz. (Assim 

como Deus dá dons diferentes aos crentes, também distribui 
projetos de oração entre seus filhos. Há milhões de coisas pe
las quais podemos orar, mas à medida que esperamos nele, 
notaremos que algumas coisas precisam de mais oração que 
outras.) 

2) Peça com intrepidez. 
3) Confie plenamente. 
4) Saiba que a resposta estará inserida no contexto do gran

de plano de Deus. 
Anos atrás, um homem na Inglaterra aplicou essas leis da 

oração a sua vida. Orou fielmente pelas missões que sua de
nominação mantinha na China. Depois da sua morte, algumas 
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pessoas leram seu diário e viram que todas as vezes em que 
ele orou especificamente por uma das missões, pelo avivamen-
to espiritual delas, Deus respondeu de forma bem específica. 
Aposto que a recompensa dele no céu será tão grande quanto 
a de um missionário que desbrava novas fronteiras! 

Mesmo com esforço, só conseguimos contribuir financeira
mente por um número limitado de projetos. Mas nossas ora
ções podem fazer parte do projeto de evangelização de uma 
gangue em Los Angeles, da tradução da Bíblia em diversas lín
guas e do discipulado de novos convertidos no Brasil. A Jocum 
(Jovens com Uma Missão) distribui um calendário de orações 
pelos missionários para o ano todo. 

Às vezes Deus coloca em nosso coração orarmos por deter
minado país. Se esse for o seu caso, é legal procurar conhecer 
alguns dados a respeito daquela nação para que sua oração 
acerte o alvo. Às vezes o noticiário internacional nos deixa de
primidos. Em vez de ouvi-lo, ouçamos a voz de Deus e faça
mos petições que mudarão a situação do outro lado do mun
do! 

Certa ocasião houve uma série de explosões de gasolina 
em Guadalajara, no México, e muitos de nós oramos pela situ
ação, pedindo a Deus que essa tragédia fizesse com que as 
pessoas abrissem o coração para o evangelho. Dessa vez, pude 
ver a resposta dessas orações. Um dia, uma amiga minha, da
quela cidade, veio almoçar comigo. Ela ainda estava muito aba
lada com o acontecido. Disse que fora terrível; fora do jeito 
que ela imaginava o fim do mundo. Embora tivesse resistido 
bastante à idéia de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal, 
agora estava muito interessada. Afinal, quando ela orou acei
tando a Cristo, fiquei muito alegre por estar participando da 
resposta de uma oração minha. 

Está na hora de pôr um fim na síndrome do "E daí?". Você 
pode mudar as coisas neste mundo que está caindo aos peda
ços se tomar uma posição, de joelhos, pedindo a Deus a inter
venção dele. E assim que começar a ver as respostas, ficará 
viciado em oração. Uma vez Andrew Murray declarou que a 
maioria das pessoas não sabe que Deus controla o mundo atra-
vés das orações dos crentes.1 Mas agora você já sabe desse 
segredo e pode ajudar a transformar o mundo. 
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E se você pedir a Deus 1.487 

vezes e não receber resposta? 



A lice olhou para a tigela cheia de sorvete de chocolate que 
ela se serviu. Se havia um dia em que tinha uma boa 

desculpa para sair do regime era hoje. Mas comer nem a inte
ressava tanto assim. Os pais tinham dado boa-noite e ido para 
o quarto deles. Era quase meia-noite, mas ela sabia que não 
conseguiria dormir. 

O jornal matutino dera a notícia. Seu irmão mais velho ti
nha sido preso por envolvimento com tráfico de drogas e esta
va aguardando julgamento. O que é que os colegas da escola, 
os vizinhos, o pessoal que trabalha com o pai dela, e o pessoal 
da igreja iam pensar? É se o Brendon fosse mesmo culpado e 
tivesse de passar alguns anos atrás das grades? O que tinha 
acontecido com ele? Ele tivera as mesmas oportunidades que 
ela - pais crentes, escola dominical, acampamentos para jo
vens crentes nas férias e muito mais. Mas as ações dele havi
am causado muitas crises familiares. O primeiro golpe foi quan
do acharam maconha no seu quarto. Depois ele roubou dinhei
ro da carteira da mãe; mais tarde saiu de casa para morar com 
a namorada; participou de um protesto para legalização de 
drogas, e daí para mais. 

Como na igreja dela havia muitos grupos de oração, assim 
que os problemas começaram, Alice automaticamente come
çou a orar. E Deus havia lhe dado algumas respostas espetacu
lares. Certo dia esqueceu o relógio novo no vestiário. Orou para 
encontrá-lo e encontrou. Ela e as amigas também haviam ora
do pela D. Fernanda, a pessoa que mais criticava os crentes na 
escola, e pouco tempo depois ela se converteu. Orou para que 
tivesse a oportunidade de passar o verão num projeto missio-
nário, e pouco depois foi chamada para ir à Costa Rica e tomai 
conta dos filhos de um casal da igreja que foram lá, para apren 
der espanhol. 

Mas o Brendon, seu irmão, sempre era o primeiro da sua 
lista de orações. Orava mais por ele do que por qualquer outra 
pessoa. Quando ele estava no segundo grau, comecou a to 
mar drogas que afetaram sua cabeça e sua saúde. Os amigos 
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dele só arranjavam confusão e ele nem terminou os estudos. 
Depois saiu de casa, e não parava em nenhum emprego. Além 
disso estava sempre mudando de endereço. Seu pai desconfi
ava de que ele estava roubando para arranjar dinheiro para 
comprar drogas. Toda vez que ela recebia outra notícia ruim, 
orava mais ainda. Telefonou para o pessoal da corrente de ora
ção e pôs todo mundo para orar. Estava decidida a bater na 
porta do céu até conseguir a vitória. 

Mas agora era diferente. Tinha a impressão de que toda sua 
fé e esperança haviam acabado. Nem tinha mais vontade de 
orar. Parecia que Deus estava a milhares de quilômetros. Quan
to mais ela orava, mais a situação piorava. Achava que o único 
jeito era desistir... 

No quarto dela, olhou para a taça de sorvete vazia. Tinha 
tomado tudo, mas estava tão preocupada que nem o curtira. 
Sentia-se arrasada! E ela fora uma pessoa que sempre dizia: 

"Não importa o que aconteça, tudo está sob o controle de 
Deus." Agora nem tinha mais certeza se ainda acreditava nis
so. 

Muralhas de concreto, becos sem saída e neblina espessa 
Você já teve a impressão de que quando acabou de apren

der alguma coisa sobre oração, de repente, Deus pára de co
municar-se com você? Já orou e orou por uma situação e as 
coisas só pioraram, parecendo não ter solução? Já chegou ao 
ponto de achar que as coisas que Deus faz não têm nenhum 
sentido? 

Pois pode ter certeza de que muitos crentes já passaram 
pela mesma situação. Mesmo os chamados "gigantes espiritu
ais" chegaram a pensar que não davam mais conta. Talvez isso 
seja a estratégia do diabo para nos fazer sentir desespero. Quan
do não sentimos a presença de Deus, temos a sensação de 
que ele não está respondendo nossas orações, e aí o diabo 
parle para o ataque com força total. O fato, porém, é que Deus 
está no comando de tudo e vai responder nossas orações do 
jeito dele e na hora dele. Mas nosso inimigo é perito em fazer-
nos sentir que Deus nos abandonou. Entretanto por pior que a 
situação esteja, não temos de acreditar nas mentiras do diabo. 
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Contudo ternos de ficar alerta. Ele tem séculos de experiência 
na arte de enganar as pessoas e fazê-las pensar que está na 
hora de desistir. 

É verdade que o pecado pode separar-nos de Deus, mas é 
errado supor, como fizeram os amigos de Jó, que se tudo está 
dando errado a culpa é dos nossos erros. Deus mesmo decla
rou que Jó era um homem de bem, mas mesmo assim ele 
achou que Deus o havia abandonado. Com Elias se deu o mes
mo. Ele era uma pessoa que estava sempre orando. Mas um 
dia a rainha Jezabel ameaçou matá-lo e ele ficou tão transtor
nado que até se esqueceu de orar pedindo para Deus protegê-
lo. Achou que ele não iria atender. 

Talvez você nunca tenha sentido falta de fé ao orar. Sabe 
que Deus vai responder. Mas já vou avisar: mais cedo ou mais 
tarde isso vai acontecer na sua vida, e provavelmente, mais de 
uma vez! 

Se você guardar na mente as dicas que damos a seguir, 
poderá enfrentar sem problemas as correntezas da vida; isto 
é, os momentos em que perguntamos onde é que Deus está. 
E assim voltará para as "águas tranqüilas", onde verá clara
mente Deus operando em resposta a cada uma de suas 
orações. 

Preste atenção aos primeiros sinais de "correnteza forte" 
1. Deus é maior que nossos sentimentos. Quando um rádio 

pára de transmitir, não há nada errado com as ondas sonoras. 
O problema é que o aparelho não consegue capta-las, Se você 
sentir que Deus está muito longe e tem a sensação de que suas 
orações não passam do teto, saiba que Deus e os seus principi-
os eternos permanecem os mesmos. Sua conexão com ele 'e 
que está precisando de ajuste. 

2. Os caminhos de Deus ultrapassam o entendimento hu-
mano. À oração foi invenção de Deus e quem somos nos para 
entendê-la completamente. Eu não entendo, por exemplo 
como. é que a eletricidade funciona, e porque e que as vezes a 
gente fica sem luz. Mas não tenho a intenção de parar de assis-
tir a televisão nem de ouvir música, só por cansa disso!Sei que 
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Deus fará proezas em resposta às minhas orações, e isso é o 
suficiente para me dar vontade de orar. 

3. Temos de confiar em Deus e somente nele. J. Oswald 
Sanders, autor do livro Prayer Power Unlimited (0 ilimitado 
poder da oração), pergunta: "Sua fé está em Deus ou na ora
ção?" Às vezes criamos problemas para nós mesmos, quando 
deixamos o nosso orgulho nos convencer de que somos os 
mestres da oração. Então se orarmos pedindo a Deus que man
de sol no dia do passeio, mas ao invés disso cair a maior tem
pestade, com certeza alguém vai dizer: 

"Tá vendo, não adianta nada a gente orar." 
Com isso, essa pessoa demonstra que está confiando na 

oração e não em Deus. Talvez tenhamos de nos esforçar para 
aprender mais sobre a oração, mas não devemos permitir que 
isso abale nossa fé no Deus todo-poderoso e amoroso. 

"Deus não se espanta com nossa fraqueza e falta de jeito na 
arte da oração. Nunca foi sua intenção que aprendêssemos tudo 
sobre a oração sem sua ajuda."1 Deus é um Pai devotado, que 
quer ensinar seus filhos a orar. Tanto o crescimento físico quanto 
o espiritual ocorrem de forma gradual. Assim como um pai ama 
igualmente todos os seus filhos, embora tenham idades diferentes, 
assim também Deus presta atenção tanto à oração daqueles que 
estão apenas começando, quanto à dos que já são valorosos 
soldados de oração. Então podemos dizer com toda confiança: 

"Deus, eu nem mesmo sei orar nessa situação. Ajuda-me." 
Há momentos em que devemos nos lançar em seus amoro

sos braços com uma confiança muda. Acima de tudo, nossa 
confiança está em Deus - e não em nossa habilidade de orar. 

4. Jesus deu ênfase à persistência na oração. As duas ilus
trações que ele usou para explicar a oração, ensinam que de
vemos ficar pedindo a Deus até receber a resposta. 0 homem 
da primeira estória, que não tinha nada para oferecer ao hós
pede que chegou à meia-noite, não foi muito bem atendido 
quando pediu ao seu amigo para lhe dar alguns pães. Contudo 

não desistiu facilmente e, afinal, recebeu o que queria. Jesus 
completou: "Por isso, vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai, e 
achareis; batei, e abrir-se-vos-á." (Lc l 1.9.) 

E há também a parábola da viúva que perturbou o juiz iní-
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quo até que ele deu-lhe o que era justo. Nessa estória, Jesus 
explica que Deus fará justiça àqueles que clamam a ele dia e 
noite. Não há nenhuma fórmula de oração que seja rápida e 
fácil. Quem achar que só de mencionar uma necessidade em 
oração receberá uma resposta automática do correio celestial, 
como quando faz um pedido a uma loja, ficará surpreso de 
saber que a Bíblia não diz que a oração funciona desse jeito. 
Uma razão por que não recebemos muitas das bênçãos de Deus 
é que não persistimos em oração. Por outro lado, precisamos 
verificar se temos paz no coração. A falta de paz geralmente é 
indicação de que não estamos orando de acordo com a vonta
de de Deus. Ademais, fazer pirracinha ou fingir coisa que não 
sentimos não têm nada a ver com a verdadeira oração. 

Q certo é continuar orando até: 
a) recebermos o que estamos pedindo; 
b) termos a certeza de que vamos receber o que pedimos 

(o que pode até acontecer da primeira vez que orarmos, mas 
não é o mais comum); 



122 Me Dá Mais Urna Chance, Senhor 

c) Deus dizer "Não"; 
d) Deus mudar nossa oração. 

5. Muitas vezes Deus nos faz esperar a resposta à nossa 
oração para fortalecer nosso caráter cristão. Richard Trench 
diz: 

"Orar não é tentar vencer a relutância de Deus; é tomar posse 
da benignidade dele."2 

Se uma criança de quatro anos pede uma moto ao pai, esse 
pode até querer dar-lhe o presente, mas somente o dará quan
do ela tiver idade suficiente. As crianças cujos pais fazem to
das as suas vontades e lhes dão muito dinheiro, tornam-se mi
madas e pirracentas. Aprender a esperar com a atitude certa 
produz paciência e domínio próprio, tanto no mundo físico 
quanto no espiritual. 

6. Deus conhece todas as facetas da situação e do coração 
de cada pessoa envolvida em nossa oração, por isso pode rea
lizar tudo, na hora certa. As demoras que nos deixam desalen
tados e ansiosos são necessárias para produzir a resposta com-
pleta que Deus quer nos dar. Recentemente tive a oportunida
de de ouvir o testemunho de um escritor evangélico que es
creveu um livro muito importante. Durante certa fase da sua 
vida, ele teve de parar de escrevê-lo devido a inúmeros acon
tecimentos inacreditáveis. Mas durante essa espera ele obteve 
informações decisivas que tornaram o livro muito mais eficaz. 
A gente escuta esse tipo de história o tempo todo, porque "Deus 
nunca se adianta e nunca se atrasa". 

Deus tem de esperar até que estejamos preparados para 
receber o que ele quer nos dar. Deus quer mandar mais cem 
pessoas para a união de jovens da sua igreja, mas talvez pri
meiro ele queira ter certeza de que vocês estão suficientemen
te maduros para assumir tal responsabilidade. Muitas pessoas 
não podem ser abençoadas financeiramente enquanto não 
aprenderem a usar o dinheiro da forma que Deus quer. Só o 
Senhor sabe se o sucesso que tanto almejamos nos aproxima-
rá ou nos afastará dele. 

Andrew Murray explica que a necessidade de persistência 
na oração é um mistério, mas em algumas situações difíceis é 
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preciso que armazenemos grande estoques de oração. Aí, como 
um rio de águas turbulentas na época das cheias, a força de 
todas aquelas orações juntas rompe a resistência da represa. E 
tudo isso contribui para que, nesse momento, cada uma das 
pessoas envolvidas receba bênçãos especiais. É uma bênção 
ver a chegada de uma esperada resposta de oração. 

7. Às vezes Jesus nos dá mais de si mesmo, em vez de nos 
dar a resposta à nossa oração. E. M. Bounds afirma: 

"Cristo é tudo. Somos completos nele. Ele é o suprimento 
de todas as nossas necessidades." 

Por isso, em vez de pôr um fim à pressão, ele nos dá uma 
capacitação sobrenatural para suportá-la, dizendo-nos, o mes
mo que disse a Paulo:"... minha graça te basta, porque o poder 
se aperfeiçoa na fraqueza." (2 Co 12.9.) Como adquirimos o 
caráter de Jesus à medida que passamos mais tempo na sua 
presença creio que Deus usa o tempo em que temos de espe-
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rar as respostas às nossas orações, para nos tornar mais seme
lhantes a ele. Aprendemos muita coisa quando estamos na 
presença de Jesus e recebemos forças para persistir na fé até 
que venha a resposta. Inúmeras pessoas dão o seguinte teste
munho: 

"Passei por uma terrível tribulação, mas foi nesses dias que 
Jesus se tornou mais real para mim." 

8. Freqüentemente a situação piora antes de melhorar. Quan
do começamos a orar, freqüentemente desencadeamos uma 
série de eventos importantes. Quando Deus afirmou que ouviu 
o clamor dos israelitas, podemos deduzir que eles estavam pe
dindo para serem libertos da escravidão. Mas a primeira coisa 
que aconteceu depois que Moisés conversou com o Faraó, foi 
que o povo teve de trabalhar ainda mais e os capatazes foram 
açoitados. Contudo, em seguida vieram as pragas que foram 
sensacionais e talvez eles tenham tido alguns dias de folga do 
trabalho. Mas assim que escaparam, a situação piorou: viram-
se cercados de todos os lados e com o exército mais forte do 
mundo atrás deles. Mas tudo isso aconteceu para que atraves
sassem o mar Vermelho de forma milagrosa e fossem libertos 
do Egito para sempre! Lembremos que a Bíblia diz que nossa 
verdadeira luta é contra "os principados e potestades" do rei
no de Satanás. Nossas orações podem estar destruindo essas 
forças invisíveis mesmo quando o que estamos vendo parece 
pior que nunca! 

0 diabo vai falar besteiras como: 
"Tudo estava melhor antes de você começar a orar." 
Fique de olhos abertos para não cair nessa mentira. Tome a 

resolução de lutar e vencer. À resposta de suas orações já está 
a caminho, mas podem ocorrer circunstâncias negativas. Não 
deixe que elas atrapalhem tudo. E se você pedir a Deus 1,487 
vezes e ele não atender? Talvez na oração número 1.488 você 
veja o mar se abrir, e vai descobrir que Deus sabe a hora certi-
nha de agir! 

Aprenda a orar para vencer muralhas de concreto, becos 
sem saída e neblina espessa. Você nem vai acreditar nos resul-
tados 



12 
Talvez o de que o mundo precise 

seja alguns revolucionários 



H á muito tempo houve uma seca terrível no reinado de um 
monarca rico e poderoso. Por causa da falta de chuvas, as 

plantações não produziram nada. O rei, com grande sabedo
ria, havia feito planejamentos com antecedência para uma 
emergência dessas. Os seus armazéns estavam abarrotados 
de arroz, trigo, milho, carne seca e defumada. E as árvores fru
tíferas ainda estavam produzindo. Ele desejava distribuir os su
primentos entre os necessitados. 

Ele poderia ter ordenado ao seu poderoso exército que le
vasse grandes quantidades de produtos para cada região do 
reino, imediatamente, mas decidiu fazer outra coisa. Como não 
sabia quanto tempo a seca iria durar, não queria que nada fos
se desperdiçado. Além do mais, havia gangues de bandidos 
nas áreas rurais, e se eles colocassem as mãos nos suprimen
tos, certamente os venderiam por preços bem altos. Então, em 
vez de convocar a guarda nacional, resolveu convocar seus 
servos leais para fazer parte dos "Voluntários Reais". Embora 
os mais idosos achassem a idéia meio esquisita, muitas pesso
as se alistaram. Então ele enviou os voluntários a diversos pon
tos do reino, para verificar quais eram as maiores necessida
des de cada região. Depois eles voltavam para relatá-las pes
soalmente ao rei. Às vezes o rei, para testar a sinceridade e 
honestidade dos voluntários, fazia-os esperar e mandava espi
as verificar como eles estavam utilizando os suprimentos que 
haviam requisitado. Quando percebia que as frutas estragari
am antes de chegarem ao destino, ou que um pedido era gran
de demais, negava-se a liberá-lo. Alguns dos seus servos não 
entendiam por que ele não liberava imediatamente tudo que 
os voluntários requisitavam. 

Mas ninguém negava que o rei tinha um grande amor por 
seus servos e por seu povo. Muitas vezes ele convidava seus 
leais servos para comerem com ele. Para demonstrar seu amor, 
ensinava-lhes a expressar aquele amor, quando levavam, pes-
soalmenle, alimento para os famintos. Às vezes ele lhes dizia: 

"Os únicos braços com os quais posso abraçar meu povo 
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são os seus. 0 único sorriso que posso dar-lhes é o seu. A uni-
ca forma pela qual posso dar-lhes de comer com um toque 
pessoal é através de vocês." 

Ele compartilhava com eles seu anseio de um dia todas as 
pessoas do reino cooperarem e amarem umas às outras. Ele 
lhes ensinou a transmitirem esse anseio às pessoas. 

À medida que os servos iam conhecendo melhor o rei, 
aprenderam a pedir as coisas corretamente. E cada vez mais 
eles só recebiam respostas afirmativas. Com o passar do tem
po algumas pessoas começaram a perder tudo que tinham por 
causa da seca. Agora precisavam de coisas como sabão, sapa
tos e livros para a escola. Então os pedidos mudaram. E os la
drões também se tornaram piores. Toda vez que os servos iam 
fazer uma entrega, eles tinham de ser escoltados pela polícia 
militar e usar o emblema do rei. Às vezes tinham de lutar dura
mente contra os bandidos, para poder levar os suprimentos ao 
povo. 

O trabalho era árduo, e foi preciso muito tempo e esforço 
para aprenderem a entrar com os pedidos certos. Mas no final 
valia a pena. O povo esperava os alimentos com o coração cheio 
de gratidão. Muitas vidas foram salvas. Os servos do rei se tor
naram amigos íntimos do seu soberano. Eles transmitiam a paz, 
carinho, caráter e idéias dele, aonde quer que iam. 

Eles começaram a pensar e agir como o rei. Todos os reco
nheciam como embaixadores do rei. Até os criminosos reco
nheciam, ainda que com relutância, que eles eram dignos de 
todo respeito. À medida que passavam mais tempo em com
panhia do rei, absorviam mais sua compaixão pelo povo e sua 
disposição de se sacrificar por ele. Com o tempo, até os idosos 
notaram a atmosfera de amor e cooperação que imperava no 
reino. E algumas pessoas de meia-idade até se alistaram no 
programa dos "Voluntários do Rei". 

Uma nova revolução 
Deus é semelhante ao rei da nossa história. Embora ele te

nha poder suficiente para governar o mundo sem nossas ora
ções, prefere que participemos no seu trabalho. "Mesmo ten
do o direito soberano de fazer tudo sozinho, o seu plano nor-



128 Me Dá Mais Uma Chance, Senhor 

mal de ação é trabalhar com a cooperação e através da oração 
e obediência de seus filhos."1 

Talvez você já tenha pensado assim: 
"Por que é que a gente tem de orar? Se Deus sabe de tudo e 

tem todo poder, por que é que ele não cura a minha mãe auto
maticamente, sem que eu tenha de pedir-lhe isso? Por que é 
que ele não me diz o que quer que eu faça quando me formar, 
sem eu ter de perguntar? Por que ele não salva meu primo de 
uma vez, para que eu não tenha de ficar orando por ele?" 

Você não é o único. Tenho certeza de que foram perguntas 
como essas que levaram Charles Spurgeon a dizer: 

"Quer gostemos ou não, pedir é a lei do reino de Deus."2 

Mas Deus tem razões para querer que oremos. Algumas 
delas estão acima do entendimento humano, mas uma delas, 
é fácil de compreendermos. Ele quer ser nosso Pai. E como 
seria o relacionamento de um pai com um filho, se o pai dis
sesse: "Nunca peça nada para mim. Vou dar-lhe o que você 
precisa e pronto"? 

Assim como uma criança aprende a conhecer o coração do 
pai conversando com ele, a oração nos ajuda a formar um re-
lacionamento íntimo com Deus. 

É incrível como Deus nos inclui em seus planos! Você se 
lembra de como se sentiu importante quando era pequeno e 
seu pai lhe pediu para ajudá-lo? Deus também é assim. Ele nos 
diz: 

"Em muitos casos eu só agirei se você vier a conhecer mi
nha vontade e orar com fé." 

O resultado desse maravilhoso plano de Deus é que apren
demos a compartilhar dos seus desejos, dores, alegrias e pro
pósitos. Acredito que Deus permite que participemos de duras 
batalhas espirituais de oração, para concretizar nossa intimi
dade com ele. Da mesma forma que os homens que enfren
tam batalhas difíceis juntos se tornam muito unidos, nós nos 
apegamos mais a Deus durante as guerras espirituais, quando 
oramos intensamente. 

Muitas vezes não ficamos muito animados ao conversar com 
Deus, porque fazemos uma falsa oração pensando que é a ver
dadeira. Temos o hábito de ficar repetindo: 

" O Deus abençoe meu pai, minha mãe, a Paula e o Ricardo." 
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E em seguida recitamos nossa lista de compras, concluindo 
com um seco "amém". Isso não é falar ao coração de Deus. 
Rezar o Pai-nosso não é comunicar com o nosso Criador. Exi
gir coisas de Deus, como se nós fôssemos o patrão, é uma pe
tição que não chega nem ao teto. Lembremos que a oração 
verdadeira envolve comunhão com Deus. 

Na história narrada no início deste capítulo, se os servos do 
rei fizessem pedidos que não fossem bons para o povo, o rei 
não atenderia. Se tivessem pedido bombons e balas, ou dinhei
ro para "molhar" a mão dos bandidos, o rei não os teria conce
dido. Para a oração ser eficaz tem de estar de acordo com os 
planos do Rei para o reino (como os pedidos feitos pelos "Vo
luntários Reais"), e ser feita com o objetivo de conhecê-lo me 
lhor. 

Orar de verdade não é para qualquer um. Não é função de 
velhinhas aposentadas que não podem fazer mais nada, nem 
de crentes que parecem não ter nenhum outro dom especial. 
A oração é a força que muda as pessoas, remove obstáculos 
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impossíveis e realiza muita coisa. A oração verdadeira e como 
um trabalho pesado. Exige disciplina, sacrifício e coragem. E 
algo que só aprendemos com a prática. Quanto mais orarmos 
com sinceridade, com um desejo profundo e uma vontade de 
nos entregar completamente a Deus, melhor oraremos. Mas o 
fato é que nunca entenderemos tudo a respeito da oração. 
Haverá momentos em que não receberemos resposta de Deus 
e não compreenderemos o que ele está fazendo. Mas como eu 
já disse, oração não é para qualquer um. 

Uma vida que realiza algo no reino de Deus 
Quem quer realizar alguma coisa para Deus, ajudar as pes-

soas, e quer que outros vão para o céu, tem de aprender a orar, 
Quem deseja poder modificar as situações que vê no noticiário 
de televisão, deseja poder mudar o pai, e daria qualquer coisa 
para superar sua timidez e medo, tem de aprender a orar. A 
oração é a maior força da face da terra. Ela oferece proteção 
instantânea e contínua em um mundo cada vez mais perigoso. 
A oração transforma pessoas comuns - ou até mesmo as rejei
tadas pela sociedade - em homens e mulheres valentes para 
Deus. A coisa mais importante que alguém pode fazer na vida 
é aprender a orar de verdade. Não percamos os milagres que 
Deus tem para nós! 

Aprender a orar de verdade é como treinar para os jogos 
olímpicos. Não basta ler ou recitar algumas orações decora
das. Não é repetir uma lista de "abençoe Fulano e Beltrano, 
amém", toda noite antes de cair no sono. Orar de verdade é 
estarmos constantemente estudando a Palavra de Deus e con-. 
versando com ele para sabermos o que ele quer que façamos. 
É vivermos dentro dos padrões estabelecidos por ele. Requer 
tempo e energia que temos de tirar de outras atividades que 
em si mesmas talvez sejam perfeitamente boas. Orar exige co
ragem e força de vontade, porque o demônio morre de medo 
de pessoas que oram, E ele faz tudo que estiver ao seu alcance 
para impedir que oremos. Um pastor aposentado que ora mui-
to é uma bênção, mas por causa da idade talvez não tenha 
mais muito tempo de vida. Além do mais, por causa de proble
mas de saúde, ele pode não ser totalmente eficaz. Entretanto, 
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um adolescente que ama a Jesus de todo coração, e está de
terminado a orar e orar e orar, vai destruir os planos de Satanás 
por muitos anos. 

Você pode ajudar a mudar o mundo através da oração. O 
que acha de entrar para essa revolução? Você não vai precisar 
de armas, nem de desobedecer ao governo, nem de fazer greve, 
nem de organizar um grupo de resistência. Os primeiros cris
tãos viraram o império romano de cabeça para baixo. Martinho 
Lutero deu início à Reforma protestante e John Wesley mudou 
muita coisa na Inglaterra pelo poder da oração. 

Então, como é que é?! Ajude a começar esse novo tipo de 
revolução. O mundo está esperando! 



13 
Armas para se vencer a guerra 



T yler era o presidente do clube bíblico estudantil da sua 
escola. Ele e seu amigo, Ryan, organizaram duas reuniões 

de oração por semana, na sala 208, antes da aula, e às terças-
feiras à noite, na ACM que ficava pertinho da escola. Tinham 
tido muita dificuldade para conseguir autorização para usar 
uma sala da escola. Ele teve de convencer o diretor de que isso 
era um direito dele e pedir ao pessoal crente da escola para se 
unir e conversar com ele também. No final, tudo deu certo e 
um bom grupo de alunos compareceu. Bem, isto é, até aquele 
ponto. 

Tyler tinha ouvido falar muito sobre como Satanás se opu
nha ao trabalho dos crentes e sobre batalha espiritual, mas 
nunca havia pensado que aquilo iria acontecer com ele. Era 
meia-noite e estava sentado na cama tentando entender o que 
havia acontecido algumas horas atrás... 

Tudo havia começado muito bem. Eles oraram e convida
ram uma porção de gente para ouvir um preletor para jovens, 
muito conhecido, que viria falar na próxima reunião. Onze visi
tantes vieram, e entre eles o Garret. Garret era um cara meio 
esquisito, de quem o Ryan estava tentando aproximar-se. Ao 
final, ele foi à frente e parecia mesmo decidido a seguir a Je
sus. Tyler e Ryan haviam pregado para ele e tinham orado com 
ele para que aceitasse Jesus. Mas a certa altura, Garret disse: 

- Eu entrei para um grupo que pratica ocultismo. O Jack e 
o Brian também fazem parte dele. Entrei porque queria ter 
amigos, mas não sabia exatamente o que é que eles faziam lá. 
Agora quero pular fora, mas estou com medo. 

Tyler ficou sem saber o que dizer. Então começou a pergun
tar-lhe uma porção de coisas. Pelo que Garret disse, o líder es
piritual deles era um cara que havia sido expulso da escola no 
ano anterior. Eles estavam se metendo em coisas da pesada. O 
rapaz informou ainda que sua avó, que morava na Califórnia, 
era crente. 

Os três foram para um canto tranqüilo para conversar mais 
à vontade, e o papo só foi encerrado já bem tarde da noite. 
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Quando Tyler chegou em casa, estacionou o carro e foi an
dando em direção à porta, dois caras o pararam e lhe disse
ram com raiva: 

Tare de conversar com o Garret. Ele agora é um dos nos
sos. Se ele sair do nosso grupo, você vai pagar. E se não quiser 
ser vítima de um 'acidente estranho", sugiro que acabe com as 
reuniões do seu clubinho bíblico." 

E desapareceram em seguida. 
Era tarde demais para chamar os pais, ou telefonar para o 

Kyan e lhe contar o que havia acontecido. Estava com sono. 
Teve vontade de esquecer tudo, como se nada daquilo tivesse 
mesmo acontecido, e ir deitar-se. Esse tipo de coisa só existia 
em livros e pesadelos. Mas o cara o havia ameaçado. No dia 
seguinte ele teria de enfrentar aquela ameaça. 

Tyler reconhecia que tinha de orar como nunca antes. Arre
pendeu-se de não ter prestado mais atenção quando o pastor 
Evans pregou sobre "Como Orar Quando Você Está na Cova 
dos Leões e o Anjo Ainda não Chegou". Mas ele teria de contar 
com o que ele sabia. Então ajoelhou-se e começou a orar. 

Entre na guerra para vencer 
Mesmo que nossos problemas sejam bem mais simples, to

dos passamos por problemas que exigem que oremos deter
minada e firmemente. Há momentos em que não podemos 
perder nem um milímetro do campo de batalha, e o único meio 
de avançar é de joelhos! É claro que vamos ter emergências 
obrigando-nos a usar todas as armas da guerra espiritual que 
pudermos encontrar. Muitas pessoas talvez pensem que o que 
quero ensinar-lhe no próximo capítulo seja muito avançado 
para adolescentes. Discordo. Satanás está de olho nos jovens e 
você precisa aprender a usar todo o arsenal de armas espiritu
ais. 

Situações diferentes exigem orações diferentes. Às vezes 
estamos envolvidos em tanta confusão espiritual e emocional 
que só conseguimos clamar: 

"Senhor, não sei o que pedir, mas vou confiar em que o Se
nhor esclarecerá tudo." 

O que mais precisamos nesse ponto é de uma fé tranqüila. 
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Quando nosso coração está voltado para algo de âmbito hu
mano, temos de orar assim: 

"Senhor, revela-me tua vontade." Temos de estar prontos a 
fazer o que Deus deseja, e continuar orando até conseguirmos 
controlar nosso entusiasmo emocional, para que tenhamos 
certeza de que não estamos confundindo as instruções de Deus 
com nossos próprios desejos. Só então poderemos orar com 
fé. R. A. Torrey explica que "se quisermos que Deus faça o que 
pedimos, temos de estar preparados para fazer o que ele nos 
pede". A oração não é uma fórmula mágica para conseguir
mos tudo que queremos. Mas há momentos em que sabemos 
exatamente qual é a vontade de Deus, e é óbvio que a oposi
ção ao plano de Deus vem do diabo. Nessas horas, temos de 
entrar na batalha espiritual. 

Estratégias para as batalhas de oração 
1. Concentre-se em apenas alguns (no máximo três ou qua

tro) pedidos de oração de cada vez. Um exército em guerra 
concentra-se em vencer uma batalha de cada vez, porque é 
assim que conquistam outras vitórias. Evitemos as orações do 
tipo "Deus, abençoe o pessoal todo", porque elas são muito 
vagas e nunca saberemos se Deus respondeu ou não. 

2. Seja um soldado do exército do General Jesus. Nós adora-
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mos ser a estrela do show, mas nos esquecemos facilmente 
das palavras de Jesus: "Sem mim nada podeis fazer." Temos 
de evitar duas posições extremas. A primeira é fazer tudo que 
nos vem à cabeça para tentar resolver a situação, antes de orar 
e de receber instruções de Deus. A outra é supor que "deixai 
tudo nas mãos de Deus" significa que ele não nos pedirá para 
mover uma palha. 

O versículo: "Tudo posso naquele que me fortalece (Fp 
4.13), só funciona depois que oramos bastante para ter certeza 
de que estamos executando as ordens celestes. 

3. Esteja preparado para pagar um alto preço pela vitória. A 
idéia "o que tiver de ser, será", não faz parte da vida do cristão. 
Deus nos deu poder na oração para mudarmos o mundo, den
tro dos limites e princípios do plano geral dele. Temos o hábito 
de dizer "deve ser a vontade de Deus" para encobrir nossa in
diferença, preguiça e apatia. Charles Finney disse uma coisa 
incrível: "Se não soubermos a vontade de Deus, mas deixar
mos tudo a critério dele, sem orar, isso é o mesmo que tentá-
lo."1 A verdade é que pelas nossas orações determinamos se 
os missionários poderão ficar na Argélia ou não, se teremos 
dinheiro suficiente para criar um centro cristão para adoles
centes, ou se o político que é contra aborto será eleito ou não. 
Mas orar de verdade é um trabalho árduo. É um comprometi-
mento. (Talvez Deus nos peça para fazer alguma coisa difícil 
pára responder nossa própria oração.) É viver uma vida com
pletamente dedicada a Jesus, como a verdadeira oração exi
ge. É não desistir enquanto não receber a resposta. 

Como estudiosa da História, no curso em que me for
mei, nunca ouvi falar de um caso em que tropas começa
ram a invadir um território, e, bem no meio, resolveram 
parar para ir tomar um banho no rio! É verdade que algu
mas guerras começaram por motivos ridículos, mas todo 
soldado sabe que, uma vez iniciada a batalha, tem de lutar 
ale o fim. Às vezes nós paramos no meio de uma batalha 

de oração para assistirmos à televisão, comermos pizza, li-
garmos para alguém, ou até para espremermos algumas 
espinhas! Oramos por um assunto uma ou duas vezes e de
pois largamos de lado. Mas o fato é que podemos chegar a 
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Jesus, e dizer-lhe que estamos dispostos a ser soldados de 
oração, mesmo que o preço a pagar seja alto. 

4. Converse com Deus com intensidade e desejo profundo. 
Todos detestamos a atitude daqueles que, quando estão oran
do em público, fingem ser tão espirituais que até gemem; mas, 
em casa, a Bíblia funciona como depósito de poeira. R. A. Torrey 
disse o seguinte: "O fervor que conseguimos criar pelo poder 
da carne é repugnante. O que o Espírito Santo põe em nossos 
corações é agradável a Deus."2 Deus quer que tenhamos pelo 
trabalho dele o mesmo interesse que temos pelo nosso, Todo 
mundo sabe a diferença entre pedir aos pais uma coisa que 
desejamos ter e uma coisa sem a qual não podemos passar. 
Deus quer que oremos pelas almas perdidas, pela nossa igre
ja, e pelos problemas de nosso próximo com esse tipo de de-
voção. Alguns dizem que é como sentir um peso no coração 
que só a oração pode remover. 

Sabemos de pessoas que tinham verdadeira paixão pela in-
tercessão e que mudaram a história do mundo. David Brainerd, 
um missionário que trabalhou entre os índios, na época colo
nial dos Estados Unidos, sentia esse "peso no coração" pela 
salvação dos índios. Ele orou por eles incessantemente, per
deu a saúde e a vida para levar-lhes o evangelho, e até chorava 
por amor a eles. E muitos se converteram por causa das suas 
orações. Charles Finney sentiu um anseio tão intenso de orar 
por um avivamento nos Estados Unidos, que disse que sentia 
verdadeira agonia. E segundo J. Oswaldo Smith, quando Finney 
deu início a seu ministério, havia 200.000 membros de igreja 
nesse país. 

Antes de ele morrer esse número chegou a três milhões. 
Houve muitas lágrimas e quebrantamentos como resultado das 
suas dinâmicas orações. Quando nos unimos intimamente a 
Deus na intensa batalha contra o mal, sentimo-nos tão perto 
dele que, sendo seus guerreiros de oração, ele nos dá a humil
dade necessária para recebermos suas bênçãos. Hudson Taylor 
e os que oraram com ele praticamente abriram o interior da 
China para o evangelho com suas intercessões. 

Nenhuma dessas pessoas nasceu assim. Cada uma delas 
aprendeu a orar. Elas permitiram que Deus lhes mostrasse o 



138 Me Dá Mais Uma Chance, Senhor 

que estava no coração dele, e assumiram os desejos de Deus 
como seu mais profundo anseio. Nesse caso, como em todos 
os outros, pedimos a Deus para nos dar o que não temos. Ore 
mais ou menos assim: 

"Deus, como o Senhor sabe, sou bastante egocêntrico e esse 
negócio de orar por outras pessoas não é bem meu estilo, mas 
eu gostaria que fosse. Por favor, ajude-me." 

Peça-lhe para mostrar-lhe em que área ele quer que você 
se torne um persistente guerreiro de oração, ajudando a rever-
ter as situações ao redor. Diga-lhe que está disposto a entrar na 
grande batalha. Saiba que como soldados individuais de Deus, 
talvez não enxerguemos nossa importância quando oramos 
para que eles parem de passar um programa pornográfico na 
televisão, ou para que se possa levar mais bíblias para a China, 
ou para que os meninos de rua se convertam. Quanto mais 
nos envolvermos no trabalho do reino de Deus, menos valori
zaremos as orações do tipo: 

"Não sei qual é tua vontade, Senhor, mas gostaria de receber 
tua ajuda para vencer o jogo de sexta-feira à noite, ou para achar 
o dinheiro que perdi, ou para impressionar o pessoal." O maior 
feito que podemos realizar na vida é, com orações fervorosas e 
persistentes, participar do que Deus está fazendo no mundo hoje. 

5. Oremos até receber a resposta de Deus. Os lobos do Alasca 
conseguem caçar e matar alces, que são bem maiores que eles 
e bem mais fortes devido aos seus chifres. A matilha escolhe a 
vítima e começa a persegui-la. Finalmente, o animal fica tão 
cansado de correr e fugir que desiste, e cai no chão. É aí então 
que os lobos o atacam para matar. O diabo tenta a mesma 
tática para nos derrotar. E funcionará direitinho, a menos que 
tomemos a posição de vitória, em Cristo, pois a luta já foi 
vencida por ele na cruz. A única coisa que temos a fazer é orar 
e orar, até receber a resposta. 

As duas únicas ilustrações que Jesus deu sobre oração, 
enfatizam a necessidade de persistirmos. Como já menciona
mos, um homem que recebeu uma visita bem tarde da noite, 
só obteve ajuda de seu amigo depois de muito insistir. A viúva 
recebeu justiça porque não aceitou uma resposta negativa. 
Jesus ensinou que, ao orarmos, temos de adotar a mesma ati-
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tude dessas duas pessoas. 0 jeito como oramos, revela o que 
pensamos de Deus. Será que cremos que ele quer responder 
nossa oração? 

6. Nossas orações confirmam a vitória que Jesus já obteve 
na cruz. É como se nós fôssemos a polícia de Deus na terra. 
Através de nossas orações, podemos fazer com que a vontade 
de Deus se aplique em situações bem específicas. O motivo 
pelo qual a polícia pode prender um ladrão que assalta um 
banco é que existe uma lei contra roubo. Seria muito difícil 
esse mesmo policial tentar convencer um grupo de adolescen
tes que é proibido comer sanduíches, por exemplo. Todos sa
beriam que ele não tinha esse direito. Sempre que batalhar
mos no sentido de realizar os planos de Deus e combater o 
diabo, teremos vitória garantida se perseverarmos em oração. 
(Deus nos dará o sinal vermelho se estivermos fazendo uma 
petição errada.) Lembremo-nos de que, ao orarmos, estamos 
aplicando em nossa própria vida e na de outros, os direitos 
que Jesus conquistou para nós na cruz. 

Temos que aprender a viver pela fé, e não pelo que vemos. 
Seja o que for que esteja acontecendo, a realidade é a seguinte: 

a) Jesus, na cruz, triunfou sobre Satanás e seus demônios. 
"E, despojando os principados e as potestades (do diabo), (Je
sus) publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na 
cruz." (Cl 2.15.) "Visto, pois, que os filhos têm participação co
mum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, par
ticipou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o 
poder da morte, a saber, o diabo." (Hb 2.14.) 

b) O diabo e seus demônios já estão condenados, e sabem 
disso. "Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demôni
os crêem e tremem." (Tg 2:19.) 

c) Com a força que Jesus nos dá, venceremos a batalha, se 
não desistirmos no meio do caminho."... resisti ao diabo e ele 
fugirá de vós." (Tg 4.7.) Deus não daria essa ordem se ela fosse 
impossível de ser executada! 

d) Temos tanto poder em Jesus que não somente podemos 
nos defender de Satanás, mas também passar à ofensiva. "Ora, 
àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que 
tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que 
opera em nós." (Ef 3.20.) 
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Há três armas especiais que podemos usar para ampliar a 
vitória de Jesus na cruz: 

A Palavra de Deus. Wesley Duewel aconselha: "Use as Es-
crituras em suas orações. Use-as constantemente". O irmão 
André descreve como Corrie ten Boom fez isso: 

"As lembranças mais agradáveis que tenho da Corrie são 
dos momentos em que passamos orando juntos. Corrie era uma 
ardorosa intercessora e sua animação e empolgação eram 
contagiantes... Muitas vezes no meio de uma oração, ela reci-
tava um versículo da Bíblia para Deus, como que para lembra-
lo de suas promessas. Creio que ela teria sido uma excelente 
advogada! Algumas vezes, quando ficava muito empolgada, 
pegava a Bíblia e ia virando as páginas rapidamente, procuran
do a passagem exata que queria usar para provar o que estava 
dizendo. Em seguida, levantava a Bíblia no ar, apontava para o 
versículo e dizia em tom triunfante: "Aqui está, Senhor, você 
mesmo pode ler."3 

Nós também podemos orar usando a Bíblia assim. 
Outras vezes podemos fazer como Jesus, durante sua ten

tação de 40 dias, citando ou lendo versículos para o demônio a 
fim de derrotá-lo. Teremos de atacar nosso inimigo com 
versículos como este:"... mas Deus é fiel e não permitirá que. 
sejais tentados além das vossas forças..." (1 Co 10.13.) Ele ten
ta convencer-nos de que nossa única saída é acreditarmos nas 
suas mentiras. Quando o medo e a depressão baterem na por
ta do seu quarto, acenda a luz, levante-se e comece a ler a 
Bíblia em voz alta. À medida que for orando por libertação, 
reivindique o cumprimento de cada promessa das Escrituras. 

O Sangue de Jesus. Como parte da vitória que Jesus já obte
ve por nós, na cruz, podemos clamar a Deus pelo poder do seu 
sangue. Não importa se tivemos um dia horrível ou se nos sen
timos fracos e vulneráveis. Sempre podemos vencer Satanás 
clamando pelo sangue do Cordeiro. (Veja Apocalipse 12.11.) E 
O sangue de Jesus que nos purifica dos pecados e nos protege 
das garras do diabo. Se alguém estiver sentindo-se orgulhoso, 
achando que pode pedir qualquer coisa a Deus porque seu 
comportamento ultimamente tem sido impecável, o inimigo 
vera nisso uma brecha e o esmagará. Mas se mencionarmos 
tanto para Deus, como para o diabo, que é somente no poder 
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do sangue derramado por Jesus que temos autoridade em ora
ção, podemos ter certeza de que receberemos a resposta. 

O Nome de Jesus. O nome de uma pessoa representa tudo 
o que ela é, e o que ela faz. É claro que ninguém pode usar o 
nome de outrem para pedir alguma coisa que o dono do nome 
não aprovaria. Mas assim que alinhamos nossas petições com 
a vontade de Deus, o nome de Jesus se torna uma arma 
poderosíssima para nós. "Todo poder do céu e da terra estão 
firmados naquele nome. Todo demônio do inferno reconhece 
a autoridade do nome de Jesus. Hoje em dia, no mundo intei
ro, Satanás está sendo obrigado a libertar seus cativos e sendo 
derrotado pelo poder do nome de Jesus. Você também tem 
autorização para usá-lo. Assuma a autoridade que Deus lhe 
concedeu."4 

Na maioria das vezes, oramos no nome de Jesus; mas há 
horas em que podemos dar ordens pelo poder do nome dele. 
Obviamente, isso não é uma fórmula mágica que podemos usar 
para "aparecer". Nem pensemos em usar o precioso nome de 
Jesus para ordenar que nosso carro funcione (quando o pro-
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blema é que esquecemos de pôr gasolina), ou para falar com 
seu chefe: "Ordeno que você aumente meu salário, no nome 
de Jesus" (sem estar disposto a trabalhar mais), ou ainda: "No 
nome de Jesus declaro que vou tirar 10 na prova de Português" 
(sem estudar). Só podemos usar o nome de Jesus para fazer a 
vontade de Deus. 

Os discípulos de Jesus, muitas vezes, davam "ordens de fé". 
A ordem de fé deve ser usada para se realizar algo pelo poder 
do nome de Jesus. Quer o nome seja citado ou apenas suben
tendido. Pedro ordenou ao coxo de nascença:"... em nome de 
Jesus Cristo, o Nazareno, anda!" (At 3.6.) E também disse a 
Enéias, um paralítico:"... Jesus Cristo te cura! Levanta-te e ar
ruma o teu leito..." (At 9.34.) E Paulo declarou a Elimas, o mági
co: "... agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás 
cego..." (At 13.11.) 

Somente um verdadeiro crente, que nasceu de novo e não 
tem nenhum pecado escondido, pode usar o poder do nome 
de Jesus. "É um deliberado exercício da autoridade e do nome 
de Jesus, em uma situação onde a glória dele estiver em jogo, 
onde o reino dele estiver sendo ameaçado, ou quando Cristo 
nos chamar para demonstrar seu poder, para provar que ele é 
o Deus vivo."5 

Lembro-me do testemunho que ouvi sobre um universitá
rio que era novo convertido. Um dia ele foi fazer uma 
caminhada, num parque perto do campus, quando notou ali 
dois traficantes de droga fazendo um negócio. Assim que os 
viu, gritou: 

"Em nome de Jesus, parem com isso!" 
No mesmo instante, um deles fugiu aterrorizado. Geralmente 

devemos solucionar nossos problemas através da oração. O 
comando de fé é uma arma adicional a ser usada quando en
contramos situações de emergência ou atacamos o território 
de Satanás. 

Freqüentemente precisamos dessa arma para expulsar o 
diabo, quando ele estiver nos provocando com tentações da 
pesada; para ordenar-lhe que abandone certa área; para man
 um criminoso parar ou fugir; para ordenar que Satanás pare 
de se opor à vontade de Deus, ou de oprimir-nos, ou a outra 
pessoa.6 
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7. O jejum pode tornar a oração mais eficaz. "O jejum nos 
ajuda a expressar, aprofundar, e confirmar a resolução de sa
crificarmos qualquer coisa para obtermos o que buscamos no 
reino de Deus", é o que ensina Andrew Murray. Jejuar ou fazer 
qualquer coisa que diminua nosso senso de conforto, não são 
práticas muito populares hoje em dia. Mas Jesus deu instru
ções claras para "quando jejuardes" (Mt 6.16). Diz a Bíblia, em 
Atos 13.1-3, que o povo da igreja de Antioquia adorava ao Se
nhor e jejuava. Paulo e Barnabé foram escolhidos para a obra 
do Senhor, quando serviam naquela igreja. E mais tarde, de
pois de visitarem cada igreja, oravam e jejuavam antes de es
colherem os líderes para continuarem a obra (At 14.23). 

A finalidade do jejum não é mostrar o quanto somos espiri
tuais. Também não é uma boa obra que praticamos para im
pressionar Deus e levá-lo a sentir pena de nós, para conseguir
mos o que queremos. Ademais não deve se tornar uma rotina, 
algo que fazemos só "por dever". 

Motivos para jejuar: 

a) Jejuar é uma disciplina espiritual pela qual colocamos 
o plano espiritual acima do físico. Em 1 Coríntios, o apóstolo 
Paulo diz: "Assim corro também eu, não sem meta; assim luto, 
não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo 
e o reduzo à escravidão." (9.26,27.) A palavra "esmurrar" aí 
significa "submeter, subjugar". Outro conceito que ela expres
sa é "subjugar nossas paixões". Estamos acostumados a dei
xar nosso corpo controlar nossas ações. Jejuando, mostramos 
à carne quem é que manda! 

b) É um presente de amor que damos a Jesus, indicando 
que estamos dispostos a dizer "não" à carne, para dedicar nosso 
pensamento de forma mais completa a Deus e aumentar a 
intensidade da nossa oração em favor de algo no seu reino. 

c) Por ele, demonstramos que desejamos humilhar-nos di
ante de Deus. O desconforto e a fraqueza que o jejum causa 
nos lembram de que dependemos de Deus em tudo, especial
mente para recebermos a resposta à oração que estamos fa
zendo. 

d) É o passo que temos de dar depois de pedirmos a Deus 
alguma orientação e sentirmos que ele quer que oremos e je 
juemos mais para estarmos preparados, se tivermos de enfren-
tar uma situação difícil. 
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e) É nossa resposta a um pedido, por exemplo, se o pastor 
solicitar aos membros para orar e jejuar pela igreja. 

Quando jejuar: 
a) Comece eliminando apenas uma refeição, e não faça 

nenhum "lanchinho" antes ou depois dela. Ore durante o tem
po em que estaria comendo. (Quem tem problemas de saúde, 
talvez deva fazer um meio jejum.) 

b) faça o jejum o mais discretamente possível. 



Armas Para se Vencer a Guerra ' ' ' 

c) Deixe os resultados nas mãos de Deus. Talvez possa até 
parecer que nada aconteceu. (Eu me lembro de uma vez em 
que orei e jejuei porque iria tomar uma decisão muito difícil. 
Logo depois a situação piorou. Mas os problemas, no final, 
acabaram me mostrando o que eu precisava entender para 
tomar a decisão certa.) 

8. Louve a Deus! Quando o rei Josafá saiu para defrontar-se 
com seus inimigos na batalha, mandou os músicos na frente! 
Os louvores que eles cantaram a Deus mudaram tanto a at
mosfera que os exércitos inimigos começaram a se atacar! No 
fim, os israelitas só tiveram de recolher as riquezas e objetos 
valiosos que eles deixaram para trás! "O louvor a Deus derrota 
o diabo e nos ajuda a reconhecer a falsidade e a falta de subs
tância das suas inúteis ameaças."7 

Louvemos a Deus por suas maravilhosas qualidades: pelo 
seu poder (ele pode resolver nosso problema), pelo seu amor 
(ele entende como nos sentimos), por sua fidelidade (ele nun
ca nos deixará), e por sua sabedoria (ele vai mostrar-nos o que 
fazer). Louvemos a Deus porque ele é soberano e sempre está 
no controle de tudo. Se ele mandar que construamos uma arca, 
podemos ter certeza de que vai chover! Se dermos de cara 
com um "Golias", é porque ele quer ajudar-nos a mirar nosso 
míssil de oração e alcançar vitória. Se nos encontrarmos dian
te de um exército adversário, ele já tem planejado algo como a 
abertura do mar Vermelho para escaparmos. A impossibilida
de é apenas o palco para os milagres de Deus. 

Mas é fácil nos esquecermos de tudo isso no meio de um 
aperto, a menos que aprendamos a render louvores a Deus 
mesmo quando não sentimos nenhum pinguinho de vontade 
de fazê-lo. 

E agora? 
Neste capítulo vimos a artilharia pesada do arsenal do cren

te. Talvez algumas dessas "armas" sejam novas para você. Sí
ria muito proveitoso fazer estudos bíblicos sobre os assuntos 
que não conhece bem, como, por exemplo, o jejum, o signifi-
cado do sangue de Jesus, a autoridade do seu nome (confor-
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me empregado no livro de Atos). Vamos aprender tudo que 
pudermos sobre o uso da munição do crente. As armas que 
não usamos não podem vencer guerra nenhuma! O modo 
como os soldados usam as armas é que determina a eficácia 
delas! "A vitória depende do espírito do guerreiro."8 

Por que então não tomamos a decisão de lutar pela justiça 
com as armas poderosas que Deus nos deu? Quando enten-
dermos o quanto a oração é poderosa, vamos querer usar esse 
poder para impedirmos que o diabo continue enganando as 
pessoas, para ganharmos almas para Jesus, e para efetuarmos 
mudanças positivas no mundo. Avante, soldados cristãos! 



14 
Jesus vem socorrer 



P hil foi ao "Fim-de-Semana-de-Poder", organizado por três 
igrejas. Ele nem havia lido nada a respeito e só resolveu ir 

na última hora, porque dois amigos dele iam. Como não tinha 
de trabalhar e nem havia nada mais para fazer, decidiu ir. Achou 
que seria igual a todos os outros retiros para jovens - alguns 
estudos bíblicos, algumas discussões em grupo, muito vôlei, 
jogos e tempo livre. 

Mas estava completamente enganado. 
Foram dois dias inteiros de pregação uma atrás da outra, 

estudos sobre oração, e mais quatro períodos de meia-hora 
cada para o jovem ficar em silêncio, a sós com Deus. Cada vez 
que alguém pregava, afirmava que qualquer crente, sem ne
nhum poder especial, pode aprender a orar para mudar situa
ções, não somente em sua própria vida, mas também na sua 
escola, no seu local de trabalho, no seu país e até mesmo no 
mundo. "A verdadeira oração", disse um dos preletores, "não é 
apenas pedido de socorro a Deus, quando estamos com um 
sério problema, nem só agradecimentos por sucessos espeta
culares, nem uma lista de 'Senhor, abençoe...'" 

Tudo isso era novidade para o Phil, mas ele se convenceu 
de que devia aprender a buscar uma comunhão mais profun
da, e de que se não arranjasse tempo para conversar com Deus, 
ficaria fraco e suscetível ao pecado. Vivia recordando as pala
vras de um dos palestrantes. 

"Pense bem. O Criador do universo deseja conhecer-lhe pes
soalmente. Imagine só! Você está sempre dizendo 'não' para 
ele porque está muito ocupado assistindo à televisão, jogando 
vídeo games, conversando com seus amigos no telefone, ou 
passeando no shopping." 

Para ser perfeitamente sincero, Phil tinha de reconhecer que 
n. 10 sentia muita vontade de orar. Mas sua consciência conti
nuava acusando-o. Compreendia que estava perdendo muitas 
bênçãos. Então forçou-se a sentar e fechar os olhos, mas não 
conseguia concentrar-se para conversar com Deus. Sua cabe
ça eslava no jogo de futebol, nas gatinhas, nos trabalhos da 
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escola, e no ressentimento que nutria contra o pai... sem men
cionar o sentimento de culpa por ter uma coleção de revistas 
pornográficas no armário. 

À medida que as semanas iam passando, vários jovens da 
igreja testemunhavam sobre as incríveis respostas que esta
vam recebendo, depois que haviam começado a passar mais 
tempo em oração. Finalmente, quando ele não agüentava mais, 
disse ao pastor dos jovens que precisava conversar com ele. 

Depois de ouvir o que Phil tinha a dizer, o pastor Mark leu um 
texto da Bíblia: "Eis que a mão do Senhor não está encolhida, 
para que não possa salvar; nem surdo o seu ouvido, para não 
poder ouvir. Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre 
vós e o vosso Deus; e os vossos pecados encobrem o seu rosto 
de vós, para que vos não ouça." (Is 59.1,2.) A seguir ele explicou: 

"Se eu roubar sua carteira, não vou querer nem ver e nem 
conversar com você, enquanto não me arrepender e confes
sar. Quando você conversa com Deus, sua consciência o acu
sa de alguma coisa que impede sua comunhão com ele?" 

Phil teve de dizer a verdade. Falou ao pastor Mark sobre as 
revistas, sobre o ressentimento contra o pai que só queria sa
ber de trabalhar e nunca tinha tempo para conversar com ele, 
ou para ir assistir aos seus jogos, ou levá-lo a uma pescaria. 

O pastor explicou que se ele queria mesmo tornar-se um 
soldado da oração, teria de ir para casa, desfazer-se daquelas 
revistas e depois voltar. Phil decidiu seguir as instruções. Por 
sorte, não tinha ninguém em casa. Ele colocou as revistas num 
saco de lixo e jogou-as numa caçamba de entulho. Quando 
voltou, o pastor Mark sorriu, e disse: 

"Fico feliz que você tenha decidido obedecer a Deus. Gos
taria de tomar a decisão de perdoar seu pai?" 

Phil respondeu que sim, e eles oraram juntos. O jovem sen
tiu como se um peso tivesse sido tirado das suas costas. 

Em seguida, o pastor fez outra pergunta: 
"Como você recebeu a salvação de seus pecados? Através 

de seu próprio esforço, ou através de Jesus?" 
"Através de Jesus", respondeu Phil. 
"Bem, então como acha que será capacitado para orar com 

poder? Através de seus próprios esforços ou depositando sua 
confiança em Jesus?" 
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Phil entendeu direitinho. 
"0 que eu vou dizer agora é muito importante", afirmou o 

pastor Mark. "Quando as pessoas recebem a Jesus e são salvas 
pela graça, nós nunca supomos que elas saibam tudo a respei
to da vida cristã. Estão começando uma vida nova e têm de 
aprender a vivê-la. 

"A Bíblia diz, em Filipenses 2.2:'... desenvolvei a vossa sal
vação com temor e tremor.' Embora nada possamos fazer para 
merecer a garantia de ir para o céu, é muito importante que 
cooperemos com Deus para que seja refletido em nosso exte
rior, o que ele põe dentro de nós. 

"É o mesmo que um talento dado por Deus para música ou 
esportes. Ninguém nunca vai conseguir ser talentoso pelos seus 
próprios esforços. É um dom. Mas, não há nenhum cantor ou 
atleta que seja o melhor baseado apenas no seu talento. Todos 
têm de treinar, esforçar muito e aprender algumas regras. Nem 
o cara mais bem coordenado do mundo conseguirá entrar em 
campo durante a copa do mundo e já ir jogando, se ele nunca 
jogou em um time. Quando Jesus nos dá essa nova vida, te
mos de ler a sua Palavra, ter comunhão com outros crentes, 
obedecer aos mandamentos de Deus, orar e aprender a deixar 
que ele 'viva' através de nós. Dessa forma, as transformações 
que vivenciamos por dentro, serão vistas do lado de fora! 

"O desejo de orar (bem como a salvação) é um dom que 
podemos pedir a Deus e que ele nos dá. Aprender a orar não 
tem nada a ver com sentir condenação por não orar, nem com 
trincar os dentes, nem com forçar-nos a ficar ali orando por 10 
minutos seguidos. Aprender a orar é chegar a Deus humilde
mente, dizendo: 'Eu me sinto vazio e sem vontade de orar. Aju
da-me, Pai.' Deus vai atender. Às vezes ele nos mostra um pe
cado não confessado, que está impedindo nossa comunhão 
com ele. Outras vezes ele revela que precisamos obedecer à 
sua Palavra para que nossas orações não sejam hipócritas. Se 
nossa vida estiver nos eixos, ele nos dará vontade de orar e nos 
ensinará a remover as barreiras que o diabo colocou para im
pedir que cheguemos a ele. 

"() primeiro passo para aprendermos a orar é pedir a Deus 
para colocar o desejo em nosso coração e nos ajudar. Diga
mos: 
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"Senhor ensina-me a orar." 
"A Bíblia nos orienta a fazer isso. Podemos buscar ajuda tam

bém nas Escrituras. 'Tudo posso naquele que me fortalece.' 
(Fp 4.13.) (Posso orar mais.) '... somos mais que vencedores 
(sobre pensamentos e preocupações que não nos deixam con
centrar na oração), por meio daquele que nos amou.' (Rm 8. 
37 - com notas da autora.) 'Ora, àquele que é poderoso para 
fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pen
samos, conforme o seu poder que opera em nós, (até me dar 
um espírito de oração), a ele seja glória, na Igreja e em Cristo 
Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre..." (Ef 3.20,21 
- com nota da autora.) 

"Dado o primeiro passo, temos de dar o segundo. Somos 
como uma fôrma, em que Deus pode despejar as suas bênçãos. 
Alguém pode pedir a Deus: 

"Senhor, faz-me ter vontade de orar." 
"Mas se depois essa pessoa nem parar para dizer um 'oi' 

para Deus, não precisa esperar resposta. Se pedirmos a Deus 
para nos ensinar a orar, seria lógico que logo começássemos a 
ler livros a esse respeito e conversássemos com irmãos que 
levam uma vida de oração." 

O pastor Mark olhou para o relógio. 
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"Tenho uma reunião daqui a dez minutos, mas você pode 
voltar mais tarde e eu lhe darei algumas sugestões práticas." 

Quando Phil estava voltando para casa, começou a cantai. 
0 sentimento de culpa e o desespero haviam desaparecido. 
Queria aprender tudo que pudesse para se tornar um bom sol
dado de oração. Sabia que ia ser difícil, mas se sentia confian
te de que Deus iria providenciar tudo o de que ele precisasse. 

Quero mencionar algumas das sugestões que o pastor Mark 
dizia para o Phil. Primeiro, é essencial que tenhamos sempre 
em mente que dependemos de Jesus em tudo. E há muitas 
outras orientações que poderão ajudar-nos a orar melhor. Mas 
não vou mandar ninguém orar horas e horas a fio, sentado num 
banquinho duro, ou ajoelhado em bagos de milho, e nem di
zer como deve enfeitar seu cantinho de oração! 

Também é muito importante que entendamos que não po
demos criar algo em nossa imaginação, e depois orar para que 
se materialize. Andrew Murray disse: "Orar é simplesmente o 
respirar do Espírito Santo em nós; o poder da oração vem do 
poder do Espírito em nós, à medida que esperamos e confia
mos nele."1 Deus nos dá tudo: sabedoria para orarmos corre
tamente, força para orarmos com diligência, a perseverança 
em oração e o discernimento para orarmos de acordo com a 
sua vontade. Uma vez eu ouvi um pastor dizer: 

"Deus está procurando pessoas que orem de acordo com a 
sua vontade, para que ele possa agir." 

É aí que o mistério começa. Por que é que Deus decidiu que 
muitas vezes ele só agirá depois que um de seus filhos orar? 
Não sei, mas acho incrível ele ter-nos dado um papel tão im
portante. 

Talvez a ilustração da semente possa nos ajudar aqui. Deus 
criou a semente para ser portadora de vida. Até mesmo as se
mentes encontradas na tumba do rei Tut, que ficaram esqueci
das durante mais de 3.000 anos, tinham vida latente. Foram 
plantadas e produziram frutos! Embora algumas sementes ger
minem por si só, a maioria precisa de ajuda para se desenvol
ver. Plantar e cultivar sementes exige tempo e esforço. Muitas 
vezes elas precisam de fertilizantes, irrigação e pesticidas. As 
sementes encontradas na tumba poderiam ter ficado lá mais 
de 50.000 anos sem germinar! 
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Os soldados de oração são os instrumentos que Deus usa 
para que a sua vontade seja feita na terra. Nós carregamos as 
"sementes de oração", que são plantadas quando pedimos al
guma coisa que se acha de acordo com a vontade dele. Persis
tindo em oração e em fé, nós as regamos, cultivamos e fertili
zamos até que venha o fruto da resposta! 

Os agricultores sabem que algumas das sementes que plan
tam não frutificam, embora, em princípio, sejam idênticas às 
outras. Mas não se preocupam demais com isso, nem pensam 
em desistir da profissão só porque algumas delas não brota
ram. Eles se limitam a plantar algumas sementinhas a mais 
em cada buraquinho, para obterem uma boa colheita, no caso 
de algumas não germinarem. 

O problema de alguns cristãos é que eles se preocupam de
mais com uma "semente morta" e pensam em desistir de orar. 
Se orarmos muito por vários pedidos, isso nunca acontecerá. (A 
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maioria das "sementes mortas" é de orações do tipo: "Deus, faça 
o Beto (ou a Patrícia) se apaixonar por mim!" "Pai, faça o Carlos 
desaparecer para que eu não tenha de ver a cara dele nunca 
mais!" "Faça-me o cara mais famoso da escola.") Contudo, às 
vezes as coisas não são tão simples assim. Mas se estivermos 
pedindo alguma coisa que não é da vontade de Deus, e se esti
vermos afinados com ele, mais cedo ou mais tarde vamos per
ceber que não temos mais paz nem desejo ao orar por aquele 
pedido. À medida que estudamos mais a Palavra e nos aproxi
mamos mais dele, as orações inspiradas pelo nosso egoísmo e 
imaginação tornam-se cada vez mais raras. Ore, amigo, e com a 
prática, aprenderá a ser um bom "jardineiro das sementes de 
oração" para que elas sejam eficazes no mundo. 

A oração se resume em fatores básicos. 
• O desejo de estar constantemente em contato com Deus, 

aliado à disposição de fazer a vontade dele. 
• A decisão de efetuar as mudanças necessárias para nos 

tornarmos bons "jardineiros das sementes de oração". 
No restante do capítulo focalizaremos esse segundo tópico. 

1. Pare de arranjar desculpas e seja honesto com Deus. 

Senhor, quero muito te conhecer, 
Mas sempre tenho tanto a fazer. 
0 problema é que ela ligou e queria conversar, 
E eu não podia simplesmente desligar. 

Senhor, quero muito te conhecer, 
Mas tenho sempre tanto a fazer. 
Meus professores dão muitos trabalhos, 
E tenho aula em todos os horários. 

Senhor, quero muito te conhecer, 
Mas tenho sempre tanto a fazer. 
Vou tentar orar depois da novela, 
Se depois meus olhos não ficarem grudados na tela. 

Senhor, quero muito te conhecer, 
Mas lenho sempre tanto a fazer. 
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Se horas extras eu não fizer 
Não poderei comprar tudo que quiser. 

Senhor, quero muito te conhecer, 
Mas tenho sempre tanto a fazer. 
Sei que devia levantar cedo para orar, 
Mas antes das seis não consigo acordar. 

Senhor, quero muito te conhecer 
Mas tenho sempre tanto a fazer. 
Como eu já havia falado, 
Agora estou muito cansado. 

Senhor, quero muito te conhecer, 
Mas tenho sempre tanto a fazer. 
Para mim as prioridades são essas: 
Os namorados, os amigos e as festas. 

Senhor, quero muito te conhecer, 
Mas tenho sempre tanto a fazer. 
Contudo, és da minha vida o Rei, 
Qualquer dia desses isso provarei! 

2. Defina um horário e um lugar para se encontrar diari
amente com Deus, em oração. Mesmo que não consigamos 
acordar de madrugada, ou ir orar no monte como Jesus fez, 
podemos imitar as intenções dele. Vamos arranjar um lugar 
tranqüilo onde possamos buscar a Deus. Geralmente, é bom 
orar antes de começar o dia. R. A. Torrey já dizia: "A primeira 
coisa que devemos fazer todos os dias é entrar na presença 
de Deus e conversar com ele sobre tudo que temos de fazer, 
como nossas tarefas, as tentações que poderão surgir, as 
situações pelas quais vamos passar, e pedir-lhe forças para 
enfrentá-las. Nós devemos apropriar-nos da vitória antes de 
chegarem as tentações ou problemas. É no lugar que 
escolhemos para orar que travaremos nossas batalhas e 
receberemos nossas vitórias."2 

Cada situação nova é uma prova para nossa determinação 
disciplina, e criatividade. Mas se dermos prioridade A oração 
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sempre acharemos um meio de reservar tempo para Deus di
ariamente. 

Quando eu trabalhava em acampamentos para jovens, ti
nha de estar na cozinha às 6:00 da manhã, mas dispunha de 
um horário livre à tarde. E, assim que minha hora de folga co
meçava, eu ia a um lugar bem tranqüilo, perto do lago, para ter 
comunhão com Deus. Aqueles momentos a sós com ele fo
ram maravilhosos. Certa vez participei de um trabalho missio
nário e morava num apartamento de três quartos pequenos, 
com mais onze pessoas. Nessa situação, eu ia orar na varanda, 
que por sinal estava toda cheia de entulho. 

Há quem diga que já conversa com Deus o tempo todo du-
rante o dia, simplesmente para não marcar a hora específica 
de oração. Não faça isso. Não é a mesma coisa. Imagine um 
rapaz, que vai jogar futebol de salão todas as noites com os 
amigos e no intervalo liga para a namorada e lhe faz uma de-
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claração de amor. Ou imagine seu pai saindo para o trabalho 
um dia e, já na porta, diz: 

"Resolvi que vamos nos mudar para o Nordeste no final do 
mês." 

É claro que assuntos importantes exigem tempo para se con
versar. 

Vamos dar a Deus o tempo que ele merece. A maioria das 
pessoas deve começar orando uns cinco ou dez minutos diari
amente, e à medida que for ficando mais fácil, vai aumentan
do o tempo. 

3. Não se preocupe com seus sentimentos e confie no que a 
Bíblia promete. Se formos esperar até sentirmos vontade de 
orar, só iremos fãzê-lo quando estivermos passando um aperto. 
Temos de moldar nossa prática de oração pelas ordenanças 
bíblicas. "Orai sem cessar." (1 Ts 5.17.)"... orando em todo tem
po no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e 
súplica por todos os santos." (Ef 6.18.) "Antes de tudo, pois, 
exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, 
ações de graças, em favor de todos os homens." (1 Tm 2.1.) 

"A possibilidade de acreditarmos em uma promessa depen
de inteiramente da fé que depositamos naquele que prome
teu."3 Se lermos a Bíblia, conheceremos melhor a fidelidade 
de Deus e teremos mais segurança para confiar nele. Se sentir
mos que não temos fé para orar, a resposta é sempre a mes
ma: a fé vem do ouvir a palavra, e a palavra é a Palavra de Deus 
(Rm 10.17). E as palavras de Deus estão na Bíblia, para que nós 
as leiamos. Charles Finney, cuja pregação de avivamento no 
século passado transformou os Estados Unidos, deu o seguin
te conselho sobre orar com fé. 

"Busque nas Escrituras uma promessa ou profecia de cu
nho geral ou específico na qual você possa se firmar."4 

Isso opera da seguinte forma. Em Mateus 24.14, Jesus afir
ma: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mun
do, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim." Com 
base nisso, podemos pedir a Deus, com toda confiança, que os 
missionários de nossa igreja, que estão levando a mensagem 
de Jesus aos que ainda não são salvos, recebam os recursos 
de que precisam, os vistos para entrar em outros países, e apren-
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dam as línguas estrangeiras com facilidade. "Não andeis ansi
osos de cousa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, 
diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, 
com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o en
tendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em 
Cristo Jesus." (Fp 4.6,7.) Que promessa maravilhosa! Ela ensi
na que se estivermos preocupados porque nosso cachorro está 
doente, ou porque perdemos o trabalho de Português, ou rece
osos com a Terceira Guerra Mundial, podemos orar tanto pela 
situação, como por nossa atitude ao enfrentá-la. Oremos com 
ações de graça e recebamos paz, mesmo quando tudo estiver 
horrível. (Talvez não sintamos paz imediatamente, mas temos 
de continuar orando.)"... buscai, pois, em primeiro lugar, o seu 
reino e a sua justiça, e todas estas cousas vos serão acrescen
tadas." (Mt 6.33.) Pensemos nessa promessa quando estiver
mos orando sobre comida, roupas, moradia e todas as outras 
coisas que Jesus menciona nesse capítulo. Mas lembremos que 
as promessas só se cumprem se fizermos nossa parte. 

Orar sem estudar a Bíblia é muito arriscado. Se tentarmos 
comunicar com Deus sem estar baseados nas Escrituras, 
poderemos ter problemas como instabilidade, doutrinas falsas 
e confusão. Como nem sempre temos uma Bíblia à mão, quanto 
mais promessas decorarmos, melhor, para podermos usá-las 
em oração onde quer que estejamos. Uma boa idéia é citar 
uma passagem da Bíblia ao interceder por alguém. Podemos 
personalizar o texto de 2 Timóteo 1.7, ao orar por um amigo, 
que é muito tímido. Diremos: 

"Senhor, tu não deste ao Chico um 'espírito de timidez, mas 
de poder, de amor e de moderação'. Dê a ele teu perfeito amor, 
que lança fora todo o medo. Ajude-o a entender que o poder 
de Jesus, que está nele, é maior que o poder do diabo." 

4. Quanto maior o problema, mais tempo você deve passar 
orando. Como Jesus, devemos orar muito ao preparar-nos para 
cada crise, ou mudança, ou decisão importante. Jesus orou 
antes de escolher os doze apóstolos (Lc 6.12,13), antes de ex
plicai lhes que ia morrer (Lc 9.18), e antes de ser crucificado 
(Mt 26 36-46). E orou também depois do grande sucesso da 
multiplicação dos pães e peixes, em que deu alimento para 
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5.000 homens (Lc 9.18). Se tirarmos "férias" da oração quando 
tudo estiver indo bem, ou depois de uma grande vitória, paga
remos um alto preço. Pela oração enxergamos os fatos na pers
pectiva certa, e não achamos que os méritos são nossos. 

A oração é a via estabelecida por Deus para recebermos 
ajuda sobrenatural quando estivermos tendo dificuldade com 
problemas graves. A prática de passar momentos na presença 
de Deus, diariamente, abrindo o coração para ele e recebendo 
seu amor, seu conforto, e suas soluções, cria condições para 
ele operar milagres. Charles Finney tinha o hábito de parar tudo 
durante um ou dois dias e dedicar-se à oração e ao jejum, toda 
vez que começava a sentir-se muito cansado e desanimado. A 
sua vida é a prova de que esse tipo de "terapia" funciona. 

Há quem pense que os adolescentes de hoje em dia não 
possuem a devoção nem a disciplina necessárias para passa
rem períodos longos na presença de Deus. Discordo. Acho que 
se os jovens entenderem bem o que a oração pode fazer, se
rão capazes de levar o mundo cristão a dar à oração a impor
tância que ela merece! 

5. Inclua vários assuntos em seus projetos de oração. Em
bora obviamente devamos orar por todos os aspectos de nos
sa vida pessoal, se pararmos aí, ficaremos atolados em 
egocentrismo. Nossa compaixão deve levar-nos a orar por 
amigos incrédulos, pelos problemas que outras pessoas estão 
enfrentando, por países divididos pela guerra, e por um paren
te que está no hospital. Orar pelos outros pode até ajudar-nos. 
Um amigo me contou que toda vez que o diabo o tentava para 
que sentisse pena de si mesmo, ele se punha a orar pelos cren
tes do Afeganistão. É uma idéia excelente. Vamos usar nosso 
plano de orar por situações distantes dessa mesma forma. Eis 
alguns motivos de oração: 

• líderes políticos; 
• situações mundiais ou um país específico; 
• evangelização mundial (missionários, crentes ou organi

zações evangelísticas nos diversos países); 
• a salvação de incrédulos; 
• pelos crentes chineses, para que Deus os proteja da per

seguição que sofrem; 
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• mais crentes desejosos de fazer o trabalho de Deus; 
• a união de jovens, nossa igreja e pastor(es); 
• nossa escola e local de trabalho. 
À medida que passamos mais tempo na presença de Deus, 

ele vai colocando alguns pedidos de oração em nosso cora
ção. Algumas vezes nos fixamos em um ou dois deles, e em 
outras vezes, oramos por todos. 

6. Aqui vão algumas dicas: 
• Vamos aprender a aproveitar os minutos que normalmen

te desperdiçamos, para orarmos por outros. Podemos orar en
quanto esperamos o ônibus; também podemos desligar a tele
visão no intervalo do jogo e orar um pouco mais pelo retiro de 
jovens que nossa igreja está organizando, e coisas assim. 

• É gostoso começar e terminar a oração louvando a 
Deus. Podemos dizer frases de louvor ou cantar alguma 
coisa. Quando reafirmamos o que sabemos sobre Deus e 
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sobre o que ele tem feito, fortalecemos nossa fé e nos ca
pacitamos a deixar nossos pedidos de oração completamen
te nas suas mãos. 

• Escutemos com atenção o que se diz à nossa volta, e fi
caremos sabendo como e sobre o que Deus quer que oremos. 

• À medida que orarmos, estejamos sempre dispostos a agir 
em fé ou em obediência a Deus, conforme ele nos orientar. 

• Tenhamos sempre caneta e papel a mão. O demônio 
gosta muito de interromper nossas orações com pensamentos 
do tipo: "Você esqueceu de ligar para a Claudia"; "Tem de 
devolver a fita de vídeo hoje"; "O texto do seu trabalho ficará 
melhor, se mudar o segundo parágrafo". Em situações como 
essa, vamos simplesmente anotar o pensamento no papel, e 
continuar orando. Além disso, outras vezes Deus pode nos di
zer algo tão incrível, que vamos querer escrever! 

7. Pense bem em seus objetivos de vida. É comum os jovens 
estabelecerem metas pessoais como: ter um bom casamento, 
ganhar muito dinheiro, conquistar fama fazendo sucesso nos 
esportes, na música, nas artes ou em alguma outra área na 
qual têm talento. Mas poucos têm como meta tornarem-se va
lentes soldados de oração. 
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Para concluir... 
0 objetivo deste livro é ensinar que nossas orações podem 

fazer muito mais do que imaginamos, porque "pela oração 
somos capazes de realizar qualquer coisa que Deus queira fa
zer".5 Nada pode impedir que oremos; nem deficiências, nem 
problemas econômicos, nem a rejeição dos colegas, nem aci
dentes, nada. A oração vai aonde não podemos ir. Ela faz o 
impossível acontecer e mostra aos incrédulos o poder de Deus. 
A oração é tão abrangente quanto a vontade de Deus. 

Quem se comprometer a manter um compromisso com 
Deus de orar diariamente, por dez minutos, pode ter certeza 
de que vai estar fazendo mais que muita gente por aí. Mas o de 
que eu gostaria mesmo é de desafiar você a assumir um com
promisso total com Jesus. Como o mundo está sempre bai
xando seus padrões (como, por exemplo, no treinamento es
portivo, nas penalidades para quem desobedece aos regula
mentos, no nível de aprendizagem nas escolas ou no que se 
espera dos empregados no trabalho), nós supomos que Deus 
está fazendo o mesmo. Só porque não queremos abandonar 
nosso conforto, não queremos parar de fazer o que temos von
tade de fazer, e achamos que "vale tudo", não significa que 
Jesus tenha mudado seus requisitos! Lucas 9.23 diz:"... Se al
guém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome 
a sua cruz e siga-me." É claro que isso não acontece da noite 
para o dia, e às vezes nós falhamos. Mas tente, meu amigo! 

Quando nos comprometemos a pertencer a Jesus para va
ler, temos de passar por um treinamento básico de oração para 
nos tornarmos soldados rasos, e depois seguirmos em frente. 
Vamos nos aperfeiçoando e melhorando pelo resto da vida. 

Só aprendemos a orar, orando. O treinamento, a dor e a 
perseverança são necessários. Há um preço a se pagar para 
tornar-se um soldado de oração: 

Tempo. Gradualmente podemos ir aumentando o tempo que 
passamos orando até chegarmos a quinze minutos, meia hora 
ou ,ate mais! Samuel Chadwick disse certa vez: "A maior con
quista (que um homem pode fazer na terra é orar da maneira 
como Deus deseja que ele ore. Viver dessa forma exige sacrifí-
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cios. Leva tempo."6 Alexander Whyte disse: "A oração digna de 
ser chamada oração - a que Deus considera verdadeira e que 
verá como verdadeira - leva muito mais tempo no relógio do 
que qualquer um pensa."7 Teremos de parar de fazer algumas 
coisas de que gostamos e talvez ir para a cama mais cedo, se 
quisermos mesmo encontrar tempo para orar. 

Isolamento. Muitos jovens não gostam de ficar sozinho (adul
tos também são assim) e não conseguem viver sem os amigos, 
o telefone, o rádio, o som ou pelo menos o barulho da televisão. 
Há um preço alto a se pagar para se observar a hora silenciosa 
com Deus, mas os resultados são inacreditáveis. (Algumas 
pessoas conseguem orar com música evangélica tocando ao 
fundo.) 

Energia. A oração de verdade implica esforço. Nosso corpo 
prefere qualquer outra coisa a orar. É difícil concentrar. Vamos 
mostrar que amamos Jesus, orando com o mesmo entusias
mo e fervor que temos para jogar bola ou comprar roupas no
vas. 

Determinação. Não desistamos. Não desanimemos nunca. 
Vamos agüentar firme. Tente, meu amigo, e se não conseguir, 
tente mais uma vez, e outra vez. Manda ver - mesmo quando 
não estiver sentindo muita vontade, ou estiver cansado, ou 
quando tiver a impressão de que as palavras estão batendo no 
teto e caindo de volta na sua cabeça, ou quando estiver acam
pando com seus amigos. Nem os melhores crentes do mundo 
passaram a vida toda sempre animados a orar. Não pense que 
vai ser sempre "o maior barato!" 

O plano de Jesus para nossa vida é que "tenhamos uma 
dependência tão profunda dele, que não conseguiremos viver 
um minuto sem ele".8 Mas por nós mesmos, "não conseguire
mos devotar-nos a uma saudável e maravilhosa vida de ora
ção".9 Busque a Jesus e peça-lhe que o ajude. Em vez de deixar 
que essas sugestões o deprimam ou que lhe comuniquem ape
nas um entusiasmo temporário (que com certeza vai passar), 
tome a decisão de estar constantemente na presença de Deus, 
pedindo que ele o ajude. 

"Deus, ensina-me a orar"; é uma petição que fazemos a vida 
toda. Fique "viciado" em oração. A oração lhe deixa tão "liga
do" que pode chegar ao céus! 
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