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SÉRIE: TESTEMUNHANDO O EVANGELHO
SEMANA 20: A Arma da Oração na Evangelização
Texto Básico: João 15.1-17.
Introdução: A vida é uma guerra. Quando 

Paulo chegou ao fim de sua vida ele disse “... com-
bati o bom combate, completei a carreira, guardei 
a fé” – 2Tm. 4.7. Para Paulo, toda a vida era uma 
guerra, embora ele tenha usado outras imagens, 
como agricultura e família. A vida é uma guerra 
porque, para manter a nossa fé e nos apoderar-
mos da vida eterna, estamos em constante luta. 
Muitas pessoas, porém, não creem nisso em seus 
corações. Como estão voltadas para as coisas ma-
teriais e ignoram o mundo espiritual, acreditam 
que estamos em paz e não em guerra. Enquanto 
não entendermos a gravidade dessa “guerra”, não 
oraremos como devemos. Nem sequer saberemos 
o que é oração. Em Efésios 6.17-18, Paulo faz a 
conexão entre a vida de guerra e a oração: “Tomai 
também o capacete da salvação e a espada do Es-
pírito, que é a palavra de Deus; com toda oração e 
súplica, orando em todo tempo no Espírito e para 
isto vigiando com toda perseverança e súplica por 
todos os santos e façam tudo isso orando a Deus 
e pedindo ajuda dele.” Vejam que interessante, é 
como se Paulo dissesse: “vocês vão controlar a es-
pada da palavra por meio da oração”. A oração é a 
comunicação com o quartel por meio do qual as 
armas de guerra são distribuídas de acordo com a 
vontade de Deus. Essa é a conexão entre as armas 
e a oração em Efésios 6: a oração é para a guerra.

MISSÕES SÃO UM CAMPO DE BATALHA
PARA A ORAÇÃO!

Essa associação entre oração e missões pode 
ser vista em João 15.16: “não fostes vós que me 
escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a 
vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o 
vosso fruto permaneça; a fim de que tudo quanto 
pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda”. 
A lógica dessa sentença é decisiva. Por que o Pai 
dará aos discípulos o que eles pedirem em nome 
de Jesus? Resposta: porque eles foram enviados 
para produzir frutos. A razão de o Pai dar aos dis-
cípulos o instrumento da oração é porque Jesus 
havia lhes dado uma missão. Na realidade, a gra-
mática de João 15.16 implica que a razão de jesus 
ter dado a eles uma missão é que estivessem ha-
bilitados a usar o poder da oração. Essa é apenas 
outra maneira de dizer que a oração é um apare-

lho comunicador no campo de batalha. Deus o 
projetou e o entregou a nós para o usarmos em 
uma missão. Você pode dizer que a missão é “dar 
fruto” ou “libertar cativos”. O objetivo permanece 
o mesmo: a oração é designada para estender o 
reino em território inimigo infrutífero.

Provavelmente a principal razão por que a ora-
ção não funciona direito nas mãos dos crentes é 
que tentamos converter um comunicador criado 
para ser usado no campo de batalha em um apa-
relho doméstico. Enquanto você não reconhecer 
que a vida é uma guerra espiritual, não saberá 
para que serve a oração. Ela deve ser usada para 
cumprir uma “missão de guerra”. É como se o co-
mandante no campo (Jesus) chamasse as tropas, 
desse a elas uma missão decisiva (produzir fru-
tos), entregasse a cada uma delas um transmissor 
codificado com a frequência do quartel general e 
dissesse: “companheiros, o general tem uma mis-
são para vocês. Seu objetivo é vê-la executada. 
Para essa finalidade, autorizou-me a dar a cada 
um de vocês um acesso pessoal a ele por meio des-
ses comunicadores. Se vocês permanecerem leais à 
missão e buscarem primeiramente a vitória, ele es-
tará sempre atento ao seu comunicador, para dar-
-lhes conselho tático e mandar reforço aéreo quan-
do precisarem”. Mas o que milhões de cristãos tem 
feito? Temos deixado de crer que estamos numa 
guerra. Não há urgência, atenção e vigilância. 
Nenhum plano estratégico. Apenas uma paz cô-
moda e prosperidade. E o que fazemos com os 
comunicadores (a oração)? Tentamos instalá-los 
em nossas residências, casas de campo ou praia, 
barcos e carros, para servirem como comunica-
dores internos – não para serem usados como po-
der de fogo para um conflito contra um inimigo 
mortal, mas para obter mais conforto em nosso 
aconchego. Pense Nisso!

PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
• De que forma eu posso conciliar o fato da vida 

“ser uma guerra” com a alegria de servir a Cristo?
• A parte final de João 15.16 me dá garantias 

de que todas as minhas orações serão atendidas?
• Qual tem sido a principal finalidade de suas 

orações? Elas têm sido usadas para a “guerra” ou 
para seu conforto?


