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SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO
SEMANA 30: Um Convite a Orar!

 Ao encerrarmos nossa série de estudos 
no livro de Habacuque, podemos observar como 
a oração foi o instrumento que Deus usou para 
tratar o coração do profeta, a despeito das cir-
cunstâncias não terem mudado. Quero a partir 
desse estudo incentivar você a desenvolver uma 
vida de oração tanto particular quanto coletiva-
mente, pois Deus deseja que seu povo permane-
ça em comunicação estreita com ele. É por isso 
que ele nos deu a arma da oração. Se queremos 
ver uma transformação em nossas vidas, na vida 
da igreja, de uma comunidade ou de uma cidade 
a oração precisa estar envolvida. Ela é nosso elo 
para receber compreensão de Deus sobre sua Pa-
lavra e seguir adiante em obediência à sua missão.

 Quando os cristãos se reúnem eles de-
vem orar. Seja qual for o modelo ou a idade da 
igreja, a oração é um item inegociável. A igreja 
primitiva incluía a oração em sua rotina diária 
(At. 2.42), fosse em grupo ou individualmente. 
Os convites e as oportunidades para orar devem 
acontecer tanto grupos menores como na gran-
de assembleia. Nada é mais importante do que 
o povo de Deus orar. Perceba a influência que 
a oração teve na restauração do povo de Deus 
e dos lugares sagrados nos tempos bíblicos. Um 
exemplo é o de Salomão, que orou longamente 
na dedicação do Templo recém-concluído em 
Jerusalém. A resposta de Deus à oração foi ime-
diata, na forma de um desafio e de uma promes-
sa – 2 Cr. 7.14. A solução começa dentro da igre-
ja, com a mudança do povo de Deus. Quando o 
povo muda, Deus começa a usá-lo para mudar 
a comunidade. Buscar a face de Deus e orar são 
passos significativos para que ocorra transfor-
mação em sua cidade.

 A oração dá a todas as pessoas acesso a 
Deus. O pastor não tem acesso maior ao Senhor 
do que a criança que crê em Cristo. As pessoas 
que oram entram na presença de Deus. Não im-
porta qual seja a língua, a tribo ou a nação: todos 
são especiais para Deus. E ele deseja ter conver-
sas relacionais com todas as pessoas. Os religio-
sos do episódio do Templo enraiveceram Jesus 
porque estavam bloqueando o espaço reservado 
para que os gentios orassem. O resultado foi 
que o templo se tornou um lugar exclusivo para 
que alguns poucos “escolhidos” desfrutassem 
do contato com Deus. Jesus ficou irado porque 
a oração fora relegada a uma posição de baixa 
ou nenhuma prioridade, particularmente para 
aqueles que não eram “de dentro”.

 Por que é importante que o povo de 
Deus se envolva com a oração e por que a oração 
é o propósito da casa de Deus? Porque ela é um 
relacionamento e uma conversa com o Senhor. 
Jesus entra na vida das pessoas por meio da ora-
ção. Tiago descreveu a importância da oração: 
“Portanto, confessem seus pecados uns aos outros 
e orem uns pelos outros para serem curados. A 
oração de um justo tem grande poder e produz 
grandes resultados. Elias era homem como nós 
e, no entanto, quando orou insistentemente para 
que não caísse chuva, não choveu durante três 
anos e meio. Então, orou outra vez e o céu enviou 
chuva, e a terra começou a produzir suas colhei-
tas” – Tg 5.16-17.

 A oração é importante porque é pode-
rosa. Seu poder é encontrado no Deus a quem 
oramos. Você já parou para pensar na razão de 
Deus nos instar a orar? Será que se não orásse-
mos, ele não faria o que se propõe a fazer? O 
mistério da oração em conjunto com a sobera-
nia de Deus é a confiança que vemos nessa pas-
sagem. Ele escolheu a oração para ser o veículo 
pelo qual ele muda as pessoas e o mundo. Orar 
de acordo com sua vontade, com o coração cor-
reto, fará diferença nos assuntos do mundo. 

 Infelizmente, muitos oram sem qual-
quer crença substantiva, como se acreditassem 
apenas no conceito “se for da tua vontade”. Igre-
jas devem pregar a prática da oração não com o 
sentimento de resignação com frases do tipo “já 
que Deus mandou, eu vou orar”. NÃO É ESSE 
O SENTIMENTO! Embora orar seja um dever, 
o crente é motivado a fazê-lo porque ele acredi-
ta de fato que Deus responde às orações de seu 
povo e pode mudar a história de uma vida, de 
uma igreja, de uma cidade, de uma nação!

 Pense Nisso!
Perguntas para reflexão.
1) Alguém do grupo poderia dar um testemu-

nho de resposta de oração?
2) Como você vê a agenda de oração da Igreja? 

Teria alguma sugestão a fazer?
3) Como você vê sua participação na agenda de 

oração da Igreja? 

No próximo final de semana teremos o Sim-
pósio de Educação Cristã. Se você não fez 
sua inscrição, ainda dá tempo. Não perca 
essa oportunidade!

SIMPÓSIO DE 
EDUCAÇÃO CRISTÃ


