
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: A ARMA DA ORAÇÃO

SEMANA 34: Destruidores de Oração*
Nossas orações podem deixar de ser ouvidas 

por terem um propósito errado, ou seja, quan-
do em nossos pedidos não oramos buscando a 
glória de Deus, porém, existem outros obstácu-
los que podem estar impedindo nossa comuni-
cação com Deus. Hoje veremos alguns “destrui-
dores de oração”.

O primeiro deles é justamente a falta de 
oração. Pode parecer contraditório, mas fre-
quentemente vejo pessoas que buscam acon-
selhamento, leem livros sobre oração, praticam 
disciplinas espirituais, frequentam Escola Do-
minical, Cultos, reuniões de departamentos, 
porém, não oram. Às vezes precisamos ser ho-
nestos, nos olharmos diante do espelho e nos 
perguntarmos se de fato temos orado com re-
gularidade durante um longo período.

Outro empecilho para que nossas orações se-
jam ouvidas é a falta de confissão dos pecados, 
que impede nossa comunicação com o Pai. Em 
Isaías 59.2, lemos que “...as vossas iniquidades 
fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os 
vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para 
que vos não ouça.” Deus espera de nós uma ri-
gorosa vida de integridade. “Ele te declarou, ó 
homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede 
de ti: que pratiques a justiça, e ames a miseri-
córdia, e andes humildemente com o teu Deus” 
– Miqueias 6.8. Se você está permitindo que 
pecados permaneçam em sua vida, não gaste 
fôlego em oração a não ser que seja oração de 
confissão. Receba o perdão de Deus e então 
você será ouvido quando derramar o coração 
perante ele.

O terceiro destruidor de orações é o conflito 
não resolvido em relacionamentos. Em Mateus 
5.23-24, lemos que “se, pois ao trazeres ao altar 
a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão 
tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar 
a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu 
irmão; e, então, voltando, faze a tua oferta”. Na 
primeira carta de Pedro há uma recomendação 
direta aos maridos: “Maridos, vós, igualmente, 
vivei a vida comum do lar, com discernimento; 
e, tendo consideração para com a vossa mulher 
como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, 
porque sois, juntamente, herdeiros da mesma 

graça de vida, para que não se interrompam 
as vossas orações”. 1 Pe. 3.7. Não há por que 
orar se estamos vivendo em conflito com um 
membro da família, um colega de trabalho, um 
vizinho, um amigo, pois “aquele que diz estar na 
luz e odeia seu irmão, até agora, está nas trevas” 
– 1 Jo. 2.9.

Nosso egoísmo também é uma barreira para 
que nossas orações sejam atendidas: “Pedis e 
não recebeis porque pedis mal, para esbanjares 
em vossos prazeres” – Tiago 4.3. Como você 
se sentiria se seus pedidos de oração fossem 
exibidos num cartaz público? Seriam pedidos 
que glorificam a Deus, auxiliam o próximo ou 
meros desejos egoístas. Frequentemente deve-
mos fazer uma “revisão” no conteúdo de nos-
sas orações. Sempre há a possibilidade de elas 
estarem cheias de busca de autossatisfação, exi-
bicionismo, vitimização e procura por atenção 
para nós mesmos. Se Deus atendesse orações 
egoístas rapidamente estaríamos destruídos es-
piritualmente.

O último destruidor de orações é a falta de 
compaixão. O autor de provérbios nos adver-
te que “o que tapa o ouvido ao clamor do pobre 
também clamará e não será ouvido” – Pv. 21.13. 
Sendo “só uma pessoa” você não poderá ser ca-
paz de transformar o mundo, mas pode refletir 
o caráter de Deus em várias ações: distribui-
ção de alimentos, auxílio com desempregados, 
analfabetos, doentes ... enfim, a lista é grande 
e não há falta de oportunidade. Se nossos ou-
vidos estiverem abertos para o aflito, o ouvido 
de Deus se abrirá para nós! Leia Isaías 58.3-9 e 
Pense Nisso!

*Extraído e adaptado do livro “Ocupado de 
mais para deixar de orar” de Bill Hybels

Perguntas Para Reflexão
•Observe os cinco “destruidores de oração” 

relatados neste estudo (falta de foco na oração, 
pecados não confessados, conflitos, egoísmo e 
indiferença com o pobre) avalie sua vida e veja 
qual deles tem afetado mais sua vida de oração. 
Depois do diagnóstico, ore a Deus e não desista 
de uma vida de oração!


