
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
2. Oração: A força vital do Reavivamento  
 
Material bíblico: Atos 1:4, 8, 14; Marcos 1:35; Lucas 5:16; Mt. 7:11; 18:19, 20; 2 Cor. 
10:3–5; Sal. 50:23. 
 
Citações 

• Oração não é pedido. É um anseio da alma. É a admissão diária de nossa fraqueza. Na 
oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Mahatma 

Gandhi  

• Não posso crer em um Deus que quer ser louvado o tempo todo.  Friedrich Nietzsche 
• Deus está à procura de pessoas a fim de usá-las e, se você pode, de alguma forma, ser 

usado, Ele vai usar você até desgastá-lo. A oração mais perigosa que você pode fazer 
é esta: “Usa-me”. Rick Warren  

• A oração é simplesmente uma conversa a dois entre você e Deus. Billy Graham  
• A oração não muda Deus, mas muda aquele que ora. Soren Kierkegaard  
• Ser cristão sem oração é tão impossível quanto estar vivo sem respirar. Martin Luther 

King, Jr.  
• A oração não é pedir. A oração é colocar-se nas mãos de Deus, à Sua disposição, e 

ouvir Sua voz no íntimo de nosso coração. Madre Teresa 
 
Perguntas 
 O que pode explicar a natureza da oração? De que forma ela é a “batida de coração do 
reavivamento”? Com que frequência, de fato, oramos? Por que Jesus precisou orar? Se Deus 
sabe tudo, o que precisamos Lhe dizer que Ele ainda não saiba? Será que a oração muda a 
opinião de Deus? Como podemos estar certos de que realmente estamos falando a Deus 
como a um amigo? 
 
Resumo bíblico 
 A unidade dos primeiros crentes e sua oração conjunta são mencionadas em Atos 1:4, 
8, 14. O hábito de Jesus se levantar muito cedo para orar é relatado em Marcos 1:35, bem 
como Seu costume de se retirar para orar sozinho em Lucas 5:16. A disposição de Deus para 
responder nossas orações é mencionada por Jesus em Mt. 7:11, assim como o pedir em Seu 
nome em Mt. 18:19. 2 Cor. 10:3-5 se refere às armas espirituais, enquanto Sal. 50:23 fala de 
ofertas de gratidão a Deus. 
 
Comentário  

Jesus falou sobre a oração em Mateus 6:5-15 e nos ensinou a orar: “quando vocês 
estiverem orando, não usem vãs repetições como fazem os gentios, pois eles supõem que vão 
ser ouvidos por suas muitas palavras” (Mt. 6:7 NASB). Então, Ele prosseguiu e nos deu o 
“Pai Nosso” como exemplo de como devemos orar, mas nós, agora, a transformamos em uma 
oração repetitiva! 

Não, se estamos falando a Deus como a um amigo, então deveríamos estar 
verdadeiramente conversando — expressando-nos de modo significativo, e ouvindo o que 
Deus tem para nos responder.  

Às vezes ficamos imaginando o que a oração é realmente. Se Deus sabe todas as 
coisas, por que Lhe dar informações quando Ele mesmo já sabe o que vamos dizer? Ou será 
que a oração não passa de uma exigência, um mecanismo para garantir que vamos conseguir 
o que queremos? Creio que nossas orações, em sua maioria, estão erradas. Por quê? Porque 
elas não refletem o caráter do Deus em quem dizemos crer. De fato, nossas ideias com 
respeito à oração têm sempre por base nossa concepção de Deus. Se Deus é verdadeiramente 
nosso amigo e se somos Seu amigos como Ele nos diz, então deveríamos conversar como 



amigos. Não deveríamos nos aproximar dEle com uma lista de compras, não deveríamos nos 
aproximar dEle com linguagem arcaica e rebuscada e, principalmente, não deveríamos nos 
aproximar dEle com vãs repetições. Afinal de contas, você gostaria de ficar ouvindo a mesma 
conversa fiada de um de seus amigos?  

Não. Fale sobre todas as coisas que são importantes para você. Expresse sua gratidão. 
Faça comentários. Envolva Deus em sua vida através de sua conversa com Ele. Mais do que 
simplesmente passar informação, a oração serve como expressão de seu relacionamento 
íntimo com Deus. Como seu amigo mais íntimo com quem você pode apenas se sentar e ser 
você mesmo, assim Deus pode ser o “amigo mais chegado do que um irmão” em quem você 
confia todo o tempo. Isso é oração, de fato. Pois a oração é uma expressão da dádiva divina 
da liberdade. Deus não obriga, Ele espera que você peça. A oração não é uma exigência que 
Deus requer antes de nos dar algo, pois Ele nunca cruzaria a linha da compulsão. Ele 
convida, Ele apela, Ele espera — que venhamos a Ele e compartilhemos com Ele, capazes de 
desfrutar das dádivas ilimitadas que Ele quer nos conceder. Alguns pensamentos: 

• “Confiai nEle em toda ocasião; derramai vosso coração diante dEle, pois Deus é 
nosso refúgio.”  Sal. 62:8 NIV. 

• “Quando pedires, lembra-te de confiar em Deus—não acalentes nenhuma dúvida.” 
Tiago 1:6,7 FBV (Free Bible Version) 

• “Devemos nos aproximar confiadamente de Deus em Seu trono de graça a fim de que 
possamos receber misericórdia e descobrir a graça que nos auxilia quando dela 
realmente precisamos.”  Heb. 4:16 FBV. 

• “Levai todas as coisas a Deus em oração, explicando vossas súplicas a Ele e dando-
Lhe graças por tudo o que Ele faz.”  Fil 4:6 FBV. 

• “Lembra-te de permanecer orando, com mente alerta e grata!” Col. 4:2 FBV. 
• “Nunca cessai vossas orações. Sede gratos em toda situação.” 1 Tes. 5:17, 18 FBV. 
Esses versos nos dão uma ideia de qual deveria ser nossa atitude para com Deus enquanto 

falamos com Ele.  Como “orar sem cessar”? Mantendo o coração sempre aberto para nosso 
amorável Deus.   
 
Comentários de Ellen White 
 A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim 
de informar a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-Lo. A oração não faz Deus 
baixar a nós, mas eleva-nos a Ele.  {Caminho a Cristo, p. 93} 
 A oração modelo de Cristo está em nítido contraste com as orações dos pagãos. Em 
todas as falsas religiões, as cerimônias e formas substituem a piedade genuína e a religião 
prática. O formalismo morto caracteriza a devoção daqueles que perderam a piedade vital. 
Transformam a oração em deboche, e aqueles que se dedicam a ela sem sentir o espírito de 
suas necessidades, não podem receber galardão de Deus. Aquele que deseja orar deve entrar 
no sentido de sua oração, colocando o coração e a alma em sua súplica.Que o Pai Nosso seja 
a real expressão de suas necessidades. Repetir, com frequência, essa forma de oração não 
será considerado uma vã repetição. Porém, mesmo o Pai Nosso pode se tornar uma forma 
vazia. Quão incompreendida é essa oração, quão pervertida ela tem sido!... Devemos 
apresentar nossos pedidos a Deus com fé, fazendo súplicas por coisas que sabemos que 
realmente precisamos. Quando temos um senso de quem é nosso Deus, perceberemos nossa 
própria condição indigna; mas também teremos confiança em Deus, sabendo qual é Seu 
caráter de misericórdia e amor. We entraremos em Sua presença através dos méritos de 
Cristo e através dEle teremos intrepidez e confiança. Podemos reclamar as promessas de 
Deus sem medo de sermos presunçosos.  {Review & Herald, 28 de maio de 1895} 
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