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SEMANA 32: Três Orações Ouvidas de For-
mas Diferentes

Há um princípio importante da oração que se 
encontra em alguns dos milagres de Cristo. É a na-
tureza progressiva da resposta à oração. Nem sem-
pre Deus concede toda a resposta da oração ime-
diatamente, mas progressivamente, passo a passo. 
As Escrituras descrevem essa importante verdade, 
que com muita frequência é negligenciada (Leia 
Marcos 8.22-25). 

Às vezes, ele tem que nos afastar do mundo para 
um lugar em que nos tenha inteiramente para si e 
ali fale conosco e nos trate.

Há três curas de cegueira na história de Jesus que 
ilustram a natureza da atuação de Deus em respon-
der à oração e que mostram a inesgotável varieda-
de e onipotência de sua obra.

No primeiro caso Cristo aproximou-se casual-
mente de um homem cego em Jerusalém, fez lodo, 
amoleceu-o com cuspe e esfregou-o nos olhos do 
cego, ordenando em seguida que o homem fosse e 
se lavasse no tanque de Siloé. O resultado surpreen-
dente está no final da ação – lavar-se. A falha em ir 
e lavar-se teria sido fatal para a cura. Ninguém, nem 
mesmo o homem cego, pediu a cura nesse caso.

No segundo caso, as pessoas que levaram cego 
apoiaram sua ação em fervorosa oração por cura; 
elas suplicaram que Cristo simplesmente o tocas-
se, como se a fé deles fosse aliviar o fardo de uma 
operação pesada. Mas Cristo tomou o homem pela 
mão e o levou para fora da cidade e longe das pes-
soas. Sozinha, em segredo, essa obra seria feita. Ele 
cuspiu nos olhos dele e pôs as mãos sobre eles. A 
resposta não foi completa, um despertar de luz, 
uma recuperação parcial; a primeira ação lhe deu 
apenas uma visão distorcida, e a segunda aperfei-
çoou a cura. A fé submissa do homem em se entre-
gar a Cristo, em ser conduzido a um lugar privado 
e solitário, foram características notórias da cura, 
como também a recuperação gradual da visão e a 
necessidade de uma segunda ação para finalizar a 
obra de modo perfeito.

O terceiro caso foi o do cego Bartimeu. Era a 
urgência da fé declarando-se em afirmações cla-
morosas, retrucada por aqueles que seguiam Jesus, 
mas intensificada e encorajada pela oposição. O 
primeiro chega a Cristo despercebido; o segundo 
foi levado a ele com intenções específicas; o últi-
mo vai atrás de Cristo com irresistível urgência, 
mas é recebido com resistência pela multidão e 
com aparente indiferença por Cristo. A cura, en-
tretanto, foi sem a interposição de nenhum agen-

te, ele  não foi tomado pela mão, não houve toque 
severo nem sutil, não houve cuspe, nem barro, 
nem foi preciso lavar – uma palavra somente e 
sua visão plena, veio instantaneamente. Cada um 
experimentou o mesmo poder divino, os mesmo 
resultados abençoados, mas com marcante diver-
sidade na expressão de sua fé e no modo da cura. 
Suponha-se, ao encontrarem-se, que o primeiro 
tenha estabelecido as particularidades e o processo 
sua cura, o cuspe, o barro, o lavar em Siloé como 
único processo divino, como as únicas credenciais 
para a obra divina, quão distante da verdade, quão 
limitado e enganador seria tal padrão de decisão! 
Não são os métodos, e sim os resultados os testes 
da obra divina.

Cada um poderia dizer: “uma coisa sei, eu era 
cego e agora vejo!”. Os resultados foram resultados 
conscientes; eles sabiam que fora Cristo quem fize-
ra a obra; a fé era o instrumento, mas seu exercício 
fora diferente; o método de Cristo agir, diferente; 
os vários passos que levaram ao final de graça por 
parte deles e por parte de Cristo em muitos pontos 
supreendentemente distintos.

Quais são as limitações da oração? Até onde che-
gam seus benefícios e suas possibilidades? Qual 
parte da atuação de Deus no homem e no mundo 
do homem não é afetada pela oração? As possibi-
lidades da oração cobrem todo o bem temporal e 
espiritual? As respostas as estas perguntas são de 
importância transcendental. A resposta vai deter-
minar o esforço e os resultados da nossa oração. A 
resposta destacará muito o valor da oração ou di-
minuirá e muito a oração. A resposta a essas ques-
tões importantes são plenamente abrangidas pelas 
palavras de Paulo em oração: “Não andeis ansiosos 
por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súpli-
cas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a 
Deus” – filipenses 4.6

Perguntas Para Reflexão
• Que perigos surgem quando não entendemos a 

progressividade da resposta de Deus à oração?
• Você também ora para que seja instrumento de 

cura na vida de outros, como aconteceu no segun-
do caso citado?

• Você consegue identificar que às vezes podemos 
ser como a multidão que tentou calar Bartimeu?

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