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Essenciais na oração 

 A primeira máxima que precisamos carregar conosco sobre oração é: Deus sempre 

leva em conta nosso coração e a motivação que nos move!    

 Não adianta a oração ser “bonita ou poderosa” se nosso coração não for íntegro 

diante de Deus: “Estende o teu amor aos que te conhecem; a tua justiça, aos que são retos 

de coração” (Salmos 36:10); se vivemos praticando más obras: “Quando vocês estenderem 

as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos; mesmo que multipliquem as suas 

orações, não as escutarei! As suas mãos estão cheias de sangue! Lavem-se! Limpem-se! 

Removam suas más obras para longe da minha vista! Parem de fazer o mal” (Isaías 

1:15,16); se somos dominados, movidos pela inveja e outros sentimentos errados, 

buscando nossa própria satisfação: “Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e invejam, 

mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, 

porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para 

gastar em seus prazeres” (Tiago 4:2-3),  ou se oramos sempre de forma automática, sem 

verdade no coração: “E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, 

como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos” (Mateus 6:7).

 A segunda máxima essencial sobre oração é que podemos aperfeiçoar nossa vida de 

oração quando entendemos a melhor maneira de orar por algo ou alguém. Não estou 

falando sobre orar certo ou errado, sobre criar uma “oração forte” ou qualquer coisa nesse 

sentido! O que desejo compartilhar é que quando entendemos a raiz, a origem correta do 

problema (discernimento), agindo sob uma direção de Deus (estratégia), aplicando a 

Palavra em nossas orações (sabedoria), temos na oração uma ferramenta efetiva para que 

possamos acessar o céu de forma profunda, receber revelação de como resistir aos 

ataques, não desestabilizar e focar em Deus. Quando tentamos fazer as coisas da nossa 

maneira, sem ajuda de Deus, ficamos frustrados, cansados e abatidos ou, até desistimos, 

passamos a aceitar que as coisas não podem ser mudadas, recebendo tudo passivamente. 

Não se deixe enganar pela nossa natureza e pelo diabo, lute, dedicando tempo a Deus, 

entendendo como permanecer firme e prosseguir. Vamos juntar pensar na história de Davi 

e Golias.    

1. Origem do problema (discernimento) – Na leitura de 1 Samuel 17, vemos que 

apesar de Davi não estar participando diretamente do combate, ao chegar no local da 

disputa, logo após deixar os mantimentos com o responsável pelos suprimentos, correu para 

a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Lá ele se deparou com o inimigo e 

uma de suas frases foi: “quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?”. 

Assim como Ezequias, no texto que lemos ontem, Davi não se apavorou, paralisou ou 

ignorou a situação, ele reagiu!        

 Davi, sabiamente, procurou conhecer, reconhecer, entender qual era a fonte do 

problema que o exército do seu povo estava enfrentando, investigou qual era a causa dos 

israelitas ficarem atônitos e apavorados. Ele buscou a origem do problema, entendeu, antes 

de fazer qualquer coisa, que o terror gerado no exército de Israel era pela estatura, pela 

imponência e por cada palavra dita pelo gigante Golias. Ele entendeu contra quem seria sua 

batalha. Se não agirmos como Davi, nos questionando diante das situações, sobre o que está 

acontecendo, o que tem gerado essa circunstância, podemos passar uma vida orando, mas, 

podemos não conhecer, alcançar ou acessar a origem real da situação. Entender a origem do 

problema significa entender qual é o ponto de partida da nossa oração/ação. Lembre-se: 

pergunte ao Espírito Santo “Qual a fonte, a origem, a causa? O que está acontecendo? Como 

devo embasar minha oração, qual deve ser o ponto de partida?” 

2. Agindo sob uma direção de Deus (estratégia) – entender a melhor maneira de 

agir é tão importante quanto entender a origem de algo. Davi, após o reconhecimento da 

situação, da realidade do combate, não saiu simplesmente correndo em direção ao inimigo, 

se metendo no campo de batalha e, muito menos se intimidou diante do grandioso 

adversário. Ao contrário, ao ser chamado por Saul, ele disse que ninguém deveria ficar 

abatido por causa do filisteu e que ele, Davi, lutaria com o gigante.    

 Davi, crendo nos feitos de Deus, baseado em suas memórias, se lembrou das 

estratégias que usou contra o leão e o urso, que levavam ovelhas do seu rebanho, atingindo-

os com golpes até matá-los e, disse que assim seria com o gigante. Davi entendeu que essa 

seria a melhor maneira de agir! Ele decidiu abandonar a armadura, pois não estava 

acostumado com aquilo, pegou seu cajado, escolheu cinco pedras lisas, colocou na bolsa e 

com sua atiradeira, se aproximou do filisteu. O inimigo, vendo “apenas um rapaz ruivo e de 

boa aparência”, tentou desqualificar Davi e a estratégia de batalha adotada por ele. Mas, 

Davi, estava disposto a lutar, disposto a enfrentar, se posicionou, não permitindo se enganar 

pela intimidação de Golias.        

 Da mesma maneira acontece conosco. Deus é o grande realizador, Ele nos dá força e 

poder para mudar realidades, através de pequenas direções, mas o que ele precisa é 

encontrar em nós um coração determinado! Comece valorizando e entendendo aquilo que 

parece pequeno: Deus pode transformar e se revelar dessa forma. Se Deus falou que o 

problema tem como fonte “x” e para isso ser mudado, nesse momento, sua estratégia deve 

ser orar de determinada forma pela situação e se manter em silêncio ou, sua estratégia deve 

ser o jejum ou, demonstrar amor ou, manter distância até certo momento ou, perdoar ou, 

apenas permanecer orando... Acredite e, haja sob essa direção! Davi creu que Deus estava 

com Ele, lutou usando apenas pedras do riacho, quer algo mais excêntrico do que isso? 

Nossa tarefa é estar sensível ao Espírito Santo e seguir na direção estratégica que Deus nos 

deu!           

 Entenda: o Espírito Santo nos mostra qual é a situação, o problema, a real 

condição de algo, mas, ao mesmo tempo nos oferece plano de fuga, saída, nos direciona 
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para a resolução! Discernimento e estratégia devem caminhar juntos para haver eficácia 

na batalha! Entender o problema e, em Deus, entender como agir, é isso! Só quem confia 

Nele, é capaz de vencer! Lembre-se: pergunte ao Espírito Santo – “mediante essa situação, 

qual deve se minha estratégia de batalha? Como devo agir? Qual/como deve ser minha 

participação nessa situação?”        

 3. Aplicando a Palavra em nossas orações (sabedoria) – Davi não ficou retrucando o 

gigante, amaldiçoando ou se justificando. Após a tentativa de intimidação vinda de Golias, 

Davi teve fé, simplesmente, abriu a boca para declarar que ele estava ali em nome do Senhor 

dos Exércitos, que a vitória seria concedida por Ele, pois a batalha era Sua! Davi direcionou 

toda sua força para combater o inimigo com a Palavra! Davi tinha fé, passava muito tempo 

com Ele, adorando e meditando, estava revestido com poder do alto, então pode vencer 

obstáculos muito maiores do que ele mesmo. Nada pode resistir quando o poder de Deus 

opera e, a Sua palavra é poder! Temos que orar a Palavra! Repita isso pra você ouvir: orar a 

Palavra! Isso significa declarar as verdades estabelecidas por Deus na Bíblia, utilizar as 

promessas e princípios para se levantar, para se posicionar, para se fortalecer...  Falaremos 

mais sobre orar a Palavra no próximo dia.  

REDIRECIONANDO...   

Leia 1 Samuel 17:12-58. Qual versículo falou mais ao seu coração? Anote aqui o que Deus 

falou com você.     
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         ORAÇÃO       

 

- Agora é com você, seu momento de oração! 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 RECEBER DOS CÉUS/NOSSO ALVO: Fortalecimento  

 “Pois o Senhor é quem dá sabedoria; de sua boca procedem o conhecimento e o 

discernimento” (Provérbios 2:6) 

ORANDO: 

 ADORE A DEUS, cante LOUVORES AO SENHOR com sua família e AGRADEÇA, pois 

tudo que há de bom em nós vem Dele!  

- Ore por discernimento, sensibilidade espiritual para entender situações do modo 

correto e se mover, em Deus, de maneira sábia e prudente!    

- Ore para que haja fortalecimento espiritual com o Pai, através do Espírito Santo; 

constância e permanência Nele; 

- Declare que o Espírito Santo tem liberdade para fluir em sua vida;    

 

       

Se comprometa a permanecer orando com a Igreja das nações neste período de 

quarentena. Além dos pedidos enviados no grupo do GA, também ore:  

-Para Deus permanecer sendo sua esperança e descanso; 

- Profissionais de saúde e demais profissionais que não estão em isolamento; 

- Misericórdia e provisão de Deus alcance cada lar, que não falte alimento ou 

qualquer item essencial para manutenção da vida. Também pela situação financeira 

das pessoas de modo geral, Deus é nossa provisão 

- Tempo de arrependimento, confissão e mudança de direção na vida das pessoas, 

para àquelas que já conhecem ou não a Cristo;  

- Ore por livramento para população de risco (doentes crônicos, idosos...), para 

população que está nos abrigos (crianças, idosos, moradores de rua), pessoas 

carentes, que podem não ter condições/acesso às medidas preventivas. 

- Graça e misericórdia de Deus sobre nossa vida e nação; 
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