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SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO
SEMANA 31: A Preparação do Coração 

Para Amar (Texto baseado no capítulo 14 do li-
vro “Adoração Evangélica” de Jeremiah Burrough)

 Precisamos primeiro compreender 
qual é o propósito de nossa vida e, depois o que 
precisa ser feito quando vamos orar. 

Em primeiro lugar qual é o propósito da nos-
sa vida? Esforça-nos para manter todas as coisas 
justas e puras entre Deus e a nossa alma, de for-
ma que possamos vir sem algemas nos pés, sem 
culpa na consciência. As pessoas que, quando 
vêm orar, são acusadas pela própria consciência 
de que deram lugar a caminhos indignos e peca-
minosos, essas naufragam pela culpa do próprio 
coração. Mas aqueles que mantêm a paz com 
Deus em sua maneira de viver possuem outro 
tipo de liberdade na oração, diferente daqueles 
que andam relaxadamente e se tornam culpados 
em seu espírito.

 A segunda coisa é conservar o cora-
ção sensível à nossa contínua dependência de 
Deus, sensível a como dependemos de Deus 
para tudo que somos, tudo que temos e tudo 
que fazemos. Toda bênção procede de Deus. Os 
raios do sol não dependem tanto do sol como 
nós dependemos de Deus. Se ele se afastar só um 
pouquinho de nós, todos afundaremos no vazio 
e pareceremos eternamente. A pessoa que a cada 
dia e hora percebe a sua infinita dependência de 
Deus para cada situação presente e eterna está 
pronta para orar. E essa deve ser nossa preocu-
pação, conduzir-nos de tal forma a cada hora do 
dia, em cada minuto de cada hora, que estejamos 
prontos para a oração. Esse é um dos significa-
dos de 1º Tessalonicenses 5.17 (Orai sem cessar). 
Não é que precisamos orar a cada momento, mas 
devemos guardar o coração numa atitude de 
oração. Consegues orar quando dás lugar a pai-
xões e te destemperas? Tua consciência te dirá 
que não estás pronto para orar naquela ora. Cer-
tamente, se não estás pronto para orar, não estás 
pronto para viver! Estás numa péssima condição 
toda vez que não estás pronto para orar, e não há 
desculpa aceitável em teu favor para justificar o 
fato de não estares pronto para orar a qualquer 
hora.

 Devemos depender de Deus continua-
mente para tudo, e precisamos da bênção dele 
para todas as coisas. Essa é a razão por que deves 
estar numa condição adequada para orar a todo 
tempo, mas quando vens orar numa hora esta-
belecida para isso precisa haver uma preparação 
especial. Em primeiro lugar, deves preparar-te 

obtendo novas e poderosas percepções da Glória 
de Deus, adiante de quem estás te apresentando. 
Prepara-te através de meditações a respeito da 
glória do Deus infinito a quem vais te dirigir 
agora. Enche teu coração de pensamentos e me-
ditações a respeito da Glória desse grande Deus. 
Em segundo lugar, esforça-te para teu coração 
ficar sensível para o que estás a fazer. Estou ago-
ra dirigindo-me a Deus. Para quê? Para o per-
dão dos meus pecados, para assegurar-me do 
seu amor, para obter poder contra o pecado, ou 
para tais e tais misericórdias. Por meio da me-
ditação, vou preparar meu coração, tornando-o 
sensível para as coisas para as quais estou indo a 
Deus, avaliando corretamente o valor das mise-
ricórdias pelas quais estou orando, e para meu 
coração ser influenciado por elas. 

Em terceiro lugar, esforça-te para teu cora-
ção separar-te do mundo e de todas as coisas 
que estão aqui embaixo no mundo. Essa deve ser 
a terceira coisa no curso da sua vida. Não deves 
nunca entregar teu coração a nenhuma criatura, 
nem aos negócios ou prazeres do mundo, mas 
deves ser tal que possas ordenar a teu coração, 
quando quiseres, convocando-o para apresen-
tar-se a Deus em oração. E então, quando vieres 
orar, deve haver uma real separação do teu cora-
ção de todas as coisas do mundo, uma dedicação 
de ti mesmo a Deus nesse tempo como alguém 
que não tem nada a ver como mundo. Nada a 
ver com coisa alguma além do dever ao qual te 
estás dedicando agora. Essa é a preparação do 
teu coração para a oração no curso da tua vida. 

 Pense Nisso!
  
Perguntas para reflexão
1) Se você identificar alguma “algema nos pés” 

ou culpa na consciência, qual deve ser o proce-
dimento para se aproximar de Deus?

2) É fácil falar da dependência de Deus quan-
do temos projetos “grandes” que vão além do 
nosso alcance, porém como demonstrar essa de-
pendência nas pequenas coisas?

3) Quais tem sido as preocupações do mundo 
que tem te atrapalhado a orar?

Todas as quarta-feiras às 19h30min, estamos
estudando os meios de graça para nosso
crescimento espiritual. Você e sua família
estão convidados!
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