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15 Novembro, 2016
Queridas irmãs:
Saudações felizes a cada uma de vós neste Dia Internacional de Oração. É uma alegria e um
privilégio para nós trazer o nosso louvor e petições ao nosso Pai Celestial, que ouve e responde
de acordo com a Sua vontade.
Já alguma vez derramaram o vosso coração aos pés do Senhor, pleiteando com Ele pela Sua
intervenção direta? Já sussurraram o tipo de oração que é tão profunda e pessoal que ninguém,
a não ser o próprio Deus, é suposto ouvir? O pacote do sermão para o Dia Internacional de
Oração da Mulher 2017 intitula-se, “Orações Apaixonadas e Fé Destemida.”
A nossa autora, Gina Wahlen, escreve: “devemos reconhecer primeiro a nossa própria
incapacidade e ir a Deus pela fé. Devemos ser completamente honestos com Deus, sem tentar
esconder-Lhe nada. E por fim, devemos render-nos totalmente a Deus, crendo que Ele nos ama,
é plenamente digno de confiança, e cumprirá as Suas promessas.”
Também incluímos dois seminários de desenvolvimento pessoal: “Voltar ao Básico: Andar
Intimamente com Deus,” que define algumas ferramentas espirituais para melhorarem a vossa
vida de oração, e “Um Convite à Oração,” baseado no capítulo do livro Caminho a Cristo, “O
Privilégio da Oração.”
Fornecemos muitos recursos entre os quais podem escolher para garantirem que o vosso Dia
de Oração é cheio da alegria e da força que recebemos de uma comunhão íntima com Deus.

Bênçãos e Alegria para todas,

Heather-Dawn Small
Diretora
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Pedidos de Oração da Divisão
Vamos orar pelas mulheres nos territórios da Divisão Intereuropeia, da Divisão do Pacífico Sul e
da Divisão Transeuropeia.



















Ore pelo crescimento espiritual das nossas mulheres.
Ore pela união entre as mulheres enquanto elas se concentram na missão da igreja.
Ore para que as mulheres se mobilizem com esperança e alcancem os outros de
maneira amorosa e compassiva.
Ore pelas mulheres que não conhecem a Deus e por formas de as alcançarmos.
Ore para que as Seis Questões Críticas (pobreza, ameaças à saúde, carga de trabalho das
mulheres, abuso, analfabetismo, falta de formação), que podem ser barreiras para
muitas mulheres, sejam direcionadas para permitir que as estas participem da missão da
igreja.
Ore pelas mulheres que sofrem com a pobreza.
Ore para que as mulheres sejam defensoras de um estilo de vida saudável em sua casa e
na comunidade.
Ore pelas mulheres que enfrentam doenças.
Ore pelas mulheres e sua saúde mental.
Ore pelas mulheres refugiadas em todos os territórios.
Ore pelas mulheres que vivem em zonas de guerra e que estão a ser tocadas pelas
tragédias da guerra.
Ore pelas mulheres que estão a sofrer abuso.
Ore pelas mulheres que precisam de educação superior.
Ore pelas mulheres que precisam de um emprego para sobreviver.
Ore para que cada mulher possa transformar um dom espiritual num ministério,
contribuindo assim para o envolvimento total dos membros.
Ore pelas famílias de todas as nossas mulheres.
Ore para que cada mulher com sua família esteja pronta para o breve retorno de Jesus.

Território da Divisão Intereuropeia: As Uniões de Andorra, Áustria, Bélgica, Bulgária, República
Tcheca, França, Alemanha, Gibraltar, Santa Sé, Itália, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta,
Mônaco, Portugal, Romênia, San Marino, Eslováquia, Espanha e Suíça; compreendendo as
Uniões Associações Tcheco-eslovaca, Franco-Belga, Alemã do Norte, Romena, Alemã do Sul e
Suíça, Austríaca, Búlgara, Italiana, Portuguesa e Espanhola.
Território da Divisão do Pacífico Sul: Uniões de Samoa Americana, Austrália, Ilhas Cook, Fiji,
Polinésia Francesa, Kiribati, Nauru, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Niue, Ilha Norfolk, PapuaNova Guiné, Pitcairn, Samoa, Ilhas Salomão, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, e Ilhas Wallis e
Futuna; compreendendo as Uniões-Associação do Pacífico Australiana e da Nova Zelândia, de
Papua-Nova Guiné e Transpacífica.
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Território da Divisão Transeuropeia: Uniões de Ilhas de Aland, Albânia, Bósnia e Herzegovina,
Croácia, Dinamarca, Estônia, Ilhas Faroé, Finlândia, Grécia, Groelândia, Guernsey, Hungria,
Islândia, Irlanda, Ilha de Man, Jersey, Letônia, Lituânia, Montenegro, Holanda, Noruega,
Polônia, Sérvia, Eslovênia, Ilhas de Svalbard e Jan Mayen, Suécia, antiga República Iugoslava da
Macedônia, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, e a parte sul de Chipre; que
incluem as Uniões-Associação Adriática, Báltica, do Reino Unido, Húngara, Holandesa,
Norueguesa, Polonesa e do Sudeste Europeu; as Uniões-Associação de Igrejas Dinamarquesa,
Finlandesa e Suíça; e a Seção de Chipre, Missão Grega e da Islândia.
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Acerca da Autora
Gina Wahlen é grata por servir a Igreja Adventista do Sétimo Dia numa variedade de
capacidades ao lado de seu marido ministro, Dr. Clinton Wahlen, nos últimos 32 anos. Tendo
realizado um mestrado em comunicação religiosa na Universidade de Andrews, a maior parte
da carreira de Gina tem envolvido ensinar, escrever, editar e falar em público.
O casal serviu como missionários durante seis anos (1992-1998) no Seminário Teológico Zaokski
na Rússia, onde Gina deu aulas de inglês e seminários de jornalismo cristão, e seu marido era
professor de Grego e Novo Testamento. Enquanto estava na Rússia, Gina foi coautora de um
livro, True Believer (O Verdadeiro Crente), que conta a história de um devoto comunista na
primeira pessoa.
Os Wahlens serviram quase cinco anos (2003-2008) como professores no Instituto Adventista
Internacional de Estudos Avançados (AIIAS), localizado nas Filipinas. Eles deixaram o AIIAS em
2008, quando Clinton foi chamado para ser diretor associado do Instituto de Pesquisa Bíblica
(BRI), localizado na sede mundial da Igreja Adventista em Silver Spring, Maryland
Desde que chegou à Associação Geral, Gina já trabalhou como assistente do editor das revistas
Adventist Review/Adventist World, e mais recentemente como editora das revistas trimestrais
Missão para o Departamento da Missão Adventista. Atualmente ela trabalha como editora e
gerente de média para o Escritório do Presidente da Associação Geral.
Clinton e Gina têm um filho adulto, Daniel, que é casado com Samantha, e uma filha adulta,
Heather Grace.
Gina ama a sua família e gosta de conhecer pessoas ao redor do mundo e ouvir suas histórias
de como Deus está a trabalhar nas suas vidas.
O seu verso bíblico favorito é Jeremias 29:11. “Porque sou eu que conheço os planos que tenho
para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de
dar-lhes esperança e um futuro”.
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Sugestão de Ordem para o Serviço de Culto
Dia Internacional de Oração da Mulher
4 de março de 2017

Prelúdio
Entrada dos participantes da plataforma
Doxologia
Oração de Invocação
Ofertório
Oração do Ofertório
Hino: “Bendita Hora de Oração” [Nº 419]
Adoração infantil: “Bolachas, Queijo e Sumo de Laranja”
Leitura Bíblica: Jeremias 29:11
“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los
prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro”.
Oração de Intercessão
Música Especial
Sermão: “Orações Apaixonadas e Fé Destemida”
Hino final: “Oh! Que Amigo em Cristo Temos!” [Nº 420]
Bênção
Encerramento
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História das Crianças: “Bolachas, queijo e sumo de laranja”
Escrito por Gina Wahlen

Bom dia, meninos e meninas! Quantos de vocês gostam de dar passeios com a vossa família ou
amigos? [Deixe que levantem as mãos]. E quem gosta de dar passeios mesmo longos, como
caminhadas? Onde gostam de fazer caminhadas? [Permita que duas ou três crianças deem
respostas breves].
Bem, a história de hoje é acerca de dois jovens, que se chamam Clint e Gina, que foram fazer
uma caminhada num lugar bonito chamado The Grand Teton National Park. Este grande
parque, localizado no estado do Wyoming nos Estados Unidos, tem montanhas e lagos e
ribeiros e diversos tipos de animais que lá vivem.
No início do dia, o Clint e a Gina pensavam que iam dar apenas um pequeno passeio até
encontrarem um lindo prado com flores que alguém lhes tinha mencionado. Não tinham
comida nem água com eles, mas decidiram que não seria um problema porque não iriam para
longe.
Para começarem o seu curto passeio, subiram para uma espécie de barco raso chamado raft e
permaneceram ali enquanto o barqueiro guiava o raft até ao outro lado do lago Jenny. Uma vez
chegados ao outro lado, a Gina e o Clint saíram do raft e rumaram ao trail que eventualmente
os levaria ao prado de flores.
A manhã estava fresca, e ambos podiam ouvir os pássaros a chilrear nas árvores ao longo do
trail. Continuaram a andar naquele caminho, apreciando as belas vistas e os sons da natureza.
Depois de andarem cerca de uma hora, começaram a questionar-se quando chegariam ao
prometido prado de flores. Certamente que ficava já ao virar da próxima esquina, pensaram
eles.
Outra hora decorreu, e por esta altura o sol de verão estava mais alto no céu e o dia estava a
ficar mais quente — muito mais quente. E o Clint e a Gina estavam a começar a ficar com sede
e a desejar ter levado alguma água com eles.
À medida que o tempo foi passando, os dois foram ficando mais sedentos, mas continuaram a
andar na mesma. E o dia ficou ainda mais quente. Por esta altura, a Gina não só estava cada vez
com mais sede, mas a sua barriga estava a roncar. Estava a ficar com muita fome, também, mas
não havia nada para comerem — nada de nada, e sítio nenhum onde comprar nada, também.
Desejavam muito ter levado algo para comer e beber, mas o que podia ela fazer? Bem, ela
sabia de um coisa que podia fazer — podia orar e contar a Jesus sobre o seu problema.
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Mas sabem que mais? Ela estava envergonhada por contar a Jesus, porque afinal, era culpa dela
não ter lavado comida ou água. Acham que, mesmo assim, ela podia contar a Jesus acerca do
seu problema, mesmo sendo culpa dela o estar naquela situação? (Permita que 1 ou 2 crianças
respondam de forma breve).
Sim, ela decidiu dizer a Jesus acerca do problema. “Querido Jesus,” orou a Gina enquanto
caminhava, “tenho muita sede e muita fome também. Quem me dera ter trazido alguma coisa
para comer e beber, e tenho vergonha de não o ter feito. Mas, será que me podes ajudar? Sei
que isto não é realmente uma emergência, mas na Bíblia há a promessa de que Tu
providenciarias pão e água para o Teu povo, e eu penso, será que podes mandar alguma destas
coisas para mim? Obrigada. Ámen.”
À medida que caminhava, a Gina estava feliz por ter orado. Mas ainda assim, nada aconteceu.
Não vieram pássaros do céu com pão no bico. Não passaram por nenhum ribeiro para beberem
água. E para além disso, havia algo mais que a preocupava.
Sabem, pão e água teria sido bom, mas a Gina queria realmente algo mais, mas tinha
demasiada vergonha de o pedir a Deus.
O Clint e a Gina estavam a andar mais devagar agora, uma vez que estava muito calor e eles
tinham muita sede. À medida que a Gina andava, uma voz tranquila e baixinha sugeriu
bondosamente, “Porque é que simplesmente não pedes a Deus o que queres?”
“Não posso fazer isso!” pensou a Gina.
“Porque não?” continuou a voz. “Não achas que Ele já sabe o que tu queres? Porque não pedirLhe?”
“OK,” pensou a Gina. “Vou pedir.”
“Querido Deus,” orou ela. “Sabes que tenho muita fome e sede neste momento. Ficaria feliz por
ter pão e água. Mas, e eu sei que isto é uma loucura . . . o que gostaria mesmo era, bem, uh…, o
que eu gostaria mesmo era de comer umas bolachas, um pouco de queijo e sumo de laranja!
Ámen.”
“Já está!” ela disse-o. “Tinha sido honesta com Deus. Mesmo que parecesse loucura, ela tinha
dito a Jesus o que lhe ia no coração.”
Ao fim de pouco tempo, a Gina decidiu que não queria saber de fazer mais caminhadas.
Sentada numa rocha grande debaixo de algumas árvores, disse ao Clint que esperaria por ele ali
enquanto ele ia ver o prado em flor.
A Gina estava a desfrutar da sombra fresco das árvores quando subitamente reparou num
grupo de mochileiros a vir na sua direção, para se juntarem a ela debaixo das árvores. Feliz com
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a sua companhia, a Gina e os mochileiros falaram por um bocado, fazendo perguntas
mutuamente:
“De onde és?” “É a primeira vez que visitas os Tetons?” “Há quanto tempo estás por aqui?”
Em menos de nada, o pequeno grupo de mochileiros decidiu que estava na hora de continuar.
Puseram as mochilas às costas, disseram adeus e seguiram em direção ao trilho.
Ao observá-los, a Gina reparou que, de repente, o último do grupo hesitou e parou. Deu meia
volta e rapidamente voltou ao local onde a Gina estava sentada.
“Tens fome?” perguntou ele. “Tens sede? Não tenho muita coisa—só umas bolachas, um pouco
de queijo e sumo de laranja. Queres?”
A Giana arregalou os olhos. Mal conseguia falar, mas estendeu as mãos para receber estes
preciosos presentes enquanto murmurava, “Obrigada! Muito, muito obrigada!”
Sabem, meninas e meninos, Jesus ama dar-nos bons presentes. Ama ouvir as nossas orações.
Por vezes dá-nos o que pedimos, por vezes diz “espera,” e outras vezes Ele diz “não.” Mas seja
qual for a Sua resposta, podemos ter a certeza de que no fim, é sempre para o nosso bem!
Obrigada por ouvirem com tanta atenção. Podem voltar silenciosamente para os vossos
lugares.

Grand Tetons
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Sermão: Orações Apaixonadas e Fé Destemida
Escrito por Gina Wahlen
“Pois eu sei os planos que tenho para vós. São planos de prosperidade e não de
desgraça, planos que se concretizarão num futuro de esperança.”
Jeremias 29:11

Bom dia e feliz Sábado! Que Alegria é a nossa hoje ao abrirmos a Palavra de Deus juntos
para nos focarmos no extraordinário privilégio da oração. O tema do nosso foco é
“Orações Apaixonadas e Fé Destemida,” e iremos começar por uma história recente e
verídica sobre uma mãe devota que vive em Kigali, Ruanda.
Uma história do Ruanda
A Aziza estava desesperada. Demónios tinham assumido o controlo do seu filho de onze
anos, Moderne (pronuncia-se mo-DARE-na), e parecia não haver nada que a Aziza
pudesse fazer para impedir o terrível estrago que estava a arruinar a vida do seu filho.
Por vezes os demónios elevavam o Moderne até teto e largavam-no até bater no chão.
Outras vezes batiam-lhe até ele ficar cheio de nódoas negras. Os demónios vomitavam
palavras horríveis através da boca do Moderne e depois deixavam-no a soluçar durante
um momento de pausa.
A Aziza tinha tentado tudo— levá-lo ao hospital, depois a um naturopata. Tentou vários
medicamentos recomendados, mas nada funcionou. Numa manhã, bem cedo, estava
tão desesperada que chegou até a tentar seguir o conselho do diabo.
Nesta altura, os demónios mantinham o Moderne acordado por vários dias e várias
noites. Querendo desesperadamente que o seu filho fosse capaz de dormir, a Aziza
ouviu os demónios dizerem através do Moderne, “Durmo numa condição— se te
ajoelhares perante mim durante 30 minutos e me adorares. Depois, adormeço.”
Desesperada, a Aziza ajoelhou-se à frente do Moderne durante 10 minutos antes de cair
em si. “O que estou eu a fazer, ajoelhada em frente do meu filho?” pensou ela. “É ele um
deus? Na verdade estou ajoelhada diante de Satanás, em vez de diante de Jesus, meu
Salvador!”
Determinada, ela disse para si, “Vou levantar-me. Vou levantar-me! Não me vou
ajoelhar diante de ti novamente!”
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Embora a Aziza nunca mais se tenha ajoelhado diante do seu filho, passou estar muito
mais tempo de joelhos, pleiteando com Deus para que livrasse o seu filho.
“Comecei a aprender quem é Deus,” disse ela mais tarde. “Costumava pensar que só os
outros é que podiam orar, mas compreendi que tenho a minha própria boca, e posso
falar com Deus e Ele ouve-me. Posso orar por mim mesma e pelo meu filho.”
À medida que a viagem de oração da Aziza se foi aprofundando, ela pediu a Deus que a
perdoasse e a limpasse de todos os seus pecados. Também decidiu jejuar por três dias e
orar.
“Deus, quero estar mais perto de Ti,” orou ela. “Quero estar mais perto de Ti do que
alguma vez imaginei! Este poder que tomou conta do meu filho não vem de Ti. São
poderes satânicos. Quero que estes poderes acabem. Quero o meu filho de volta.”
A Aziza continuou a orar fielmente, crendo que Deus iria responder às suas orações, e
louvou a Deus quando o seu filho ficou finalmente livre!
O Moderne, que agora é adolescente, é um forte crente na oração e partilha
frequentemente a forma como Deus respondeu às orações da sua mãe para o livrar do
poder de Satanás.
E tu?
E tu? Já alguma vez derramaste o teu coração diante de Deus, como a Aziza, pleiteando
com Deus para Ele intervir? Já sussurraste aquele tipo de oração tão profunda que mais
ninguém senão o próprio Deus pode ouvir?
A Bíblia dá-nos alguns vislumbres destas orações sentidas que carregam propósito e
paixão, e que ecoam até nós hoje como exemplos do maravilhoso privilégio da oração.
No livro de I Samuel, conhecemos Ana, uma mulher a viver uma situação em que, tenho
a certeza, ninguém escolheria estar.
No capítulo 1, verso 2 e 3, lemos que o seu marido, Elcana, “tinha duas esposas: o nome
de uma era Ana, e o nome da outra Penina [pronuncia-se pa-NEE-na]. Penina tinha
filhos, mas Ana não.”
Embora Ana e Elcana desejassem ter filhos, por alguma razão essa benção não veio. Por
isso, num esforço para preservar o seu nome, Elcana tomou uma segunda esposa—
Penina, que foi capaz de dar à luz abundantemente.
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Lar infeliz
“Filhos e filhas foram acrescentados à casa; mas a alegria e beleza da sagrada instituição
de Deus foram mareadas, e interrompera-se a paz da família,” escreve Ellen G. White
em Patriarcas e Profetas.
“Penina, a nova esposa, era ciumenta e dotada de espírito estreito e conduzia-se com
orgulho e insolência.” (p. 569).
Como era seu hábito, todos os anos Elcana levava a sua família a Siló, o lugar onde
estava situado o Santuário, para adorar e oferecer sacrifícios durante os ajuntamentos
especiais dos Israelitas. Foi durante esta altura que a ridicularização de Penina estava a
ser praticamente insuportável para Ana.
Realçando o facto de ela ser obviamente abençoada por Deus por ter tantos filhos,
Penina “escarnecia de Ana em sua condição de mulher destituída de filhos como prova
do desagrado do Senhor. ” (p. 570).
Este cenário de partir o coração aconteceu ano após ano, até Ana não o conseguir
suportar mais e ela abandonou a festa, chorando incontrolavelmente.
Só Deus podia resolver
Embora o seu marido, Elcana, tentasse confortá-la, Ana sabia que apenas Deus podia
resolver a sua situação. Para estar perto Dele o mais possível, ela caminhou até ao
santuário. Este era o mesmo santuário que tinha estado com os filhos de Israel ao longo
da sua jornada de quarenta anos no deserto. Este tabernáculo conteve a Arca da Aliança
e foi o local onde a presença de Deus habitava.
Ao chegar perto deste sítio sagrado, Ana derramou silenciosamente os seus anos de
aflição e mágoa diante de Deus. Imaginem o pesar no seu coração, o vazio no regaço, e
mesmo assim a força da sua fé quando ela pleiteia com Aquele que nunca se cansa.
Abstraída dos que a rodeavam, os lábios de Ana moviam-se enquanto as suas palavras
silenciosas ascendiam em oração.
Mas havia alguém que a estava a observar. Eli, o sumo-sacerdote, convencido de que
esta mulher estava obviamente embriagada, descompôs Ana: “Até quando estarás tu
embriagada? Aparta de ti o teu vinho.” lemos no verso 14 de I Samuel, capítulo um.
Ao responder-lhe, Ana explica-se nos versos 15 e 16:
“Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito; nem vinho nem bebida
forte tenho bebido; porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não
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tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial; porque da multidão dos meus cuidados e do
meu desgosto tenho falado até agora.’”
Profundamente tocado, Eli responde, “Vai em paz; e o Deus de Israel te conceda a tua
petição que lhe pediste.’” (vs. 17).
A retribuição da benção
Claro que, conhecemos o resto da história. Ana regressa a casa com Elcana, onde
concebe e dá à luz um menino— Samuel— a quem ela dedica ao Senhor. Depois de a
criança ser desmamada, vemos Ana regressar novamente ao Santuário em Siló, mas
desta vez com o seu filho.
Com felicidade e Alegria ela anuncia a Eli, “Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu
senhor; eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, para orar ao Senhor. Por este
menino orava eu; e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha
pedido. Pelo que, também, ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver; pois
ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor.” (vss. 26-28).
Mais uma vez, depois disto, Ana dirige-se ao Senhor em oração — desta vez com
palavras bonitas e inspiradas de ação de graças registadas em I Samuel, capítulo 2,
versos 1 e 2.
“O meu coração exulta ao Senhor,
o meu poder está exaltado no Senhor;
a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos,
porquanto me alegro na tua salvação.
Não há santo como é o Senhor;
porque não há outro fora de ti;
e rocha nenhuma há como o nosso Deus.”
A oração de Ana continua ao longo dos primeiros dez versos do capítulo 2 e vale bem a
pena ler e comtemplar.
Duas Mulheres — Duas histórias
Mas esta manhã, olhámos para as histórias de duas mulheres — Aziza e Ana. Duas
mulheres separadas pelo tempo, cultura, língua, geografia e mais, contudo unidas pelas
suas orações apaixonadas e a sua fé destemida.
Como é que está a sua vida de oração? Tem uma ligação ativa e vibrante com Deus, ou
as suas orações são mais distantes, formais e repetitivas? O que podemos aprender com
estes dois exemplos acerca de uma oração eficaz? Gostaria de mencionar apenas 4
pontos-chave:
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1. Elas reconheceram a sua impotência e avançaram pela fé.
Tanto Ana como a Aziza perceberam que por elas mesmas não poderiam fazer nada.
Eram impotentes para mudar a sua situação. Não obstante, não tiveram medo de orar
ousada, pessoal e honestamente. As suas orações foram semelhantes à de David,
conforme está registada em Salmos 40, começando no verso 11:
“Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias;
guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade.
Porque males sem número me têm rodeado:
…
Digna-te, Senhor, livrar-me: Senhor, apressa-te em meu auxílio.
…
Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado;
mas o Senhor cuida de mim; tu és o meu auxílio e o meu libertador;
não te detenhas, ó meu Deus.”

2. Elas acreditavam que Deus era real e, embora omnipotente, Ele estava
pessoalmente interessado nelas.
Hebreu 11:6 diz-nos que “sem fé, é impossível agradar-lhe; porque é necessário que
aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o
buscam.”
Embora isto possa parecer um rasgo da imaginação para alguns dos oito bilious de
pessoas que vivem na terra hoje em dia, outros que têm vindo a desenvolver um
relacionamento pessoal com Deus ao longo tempo em oração e estudo da Sua Palavra, a
Bíblia, sabem que Ele é, de facto, um amigo dos pecadores e uma rocha de salvação.
Podem exclamar com Davi,
“O Senhor vive:
e bendito seja o meu rochedo,
e exaltado seja o Deus da minha salvação!” (Salmos 18:46).
3. Foram completamente honestas com Deus, não esconderam nada.
Como ouvimos na história infantil desta manhã, é essencial sermos honestos com Deus.
Afinal, se formos honestos connosco próprios, iremos admitir que não há nada que
possamos verdadeiramente esconder Dele de qualquer forma, por isso mais vale
partilharmos com Ele tudo o que nos vai no coração.
No seu Salmo de Arrependimento (Salmo 51), David relembra-nos o que Deus deseja
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“Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria.” (vs. 6).
Isto contrasta com aqueles sobre quem lemos em Salmos 52: “Eis aqui o homem que
não pôs a Deus por sua fortaleza; antes, confiou na abundância das suas riquezas, e se
fortaleceu na sua maldade.” (vs. 7).
É apenas na medida em que somos honestos com Deus, não tentando enganá-Lo de
forma nenhuma, que Ele nos pode alcançar no “íntimo” para nos ajudar a conhecer a
Sua sabedoria.
4. Elas tinham-se rendido completamente a Deus.
Confessando os seus pecados, estas mulheres abriram cada parte das suas vidas a Deus,
não retendo nada— nem mesmo aquilo que lhe era mais querido.
A submissão é um ato de confiança. É reconhecer perante Deus que Ele sabe o que é
melhor e que embora Lhe façamos conhecidos os nossos pedidos, confiamos que Ele
fará o melhor. Esta é a única forma de encontrarmos verdadeira paz.
Este último ponto levanta uma questão difícil que muitos enfrentam em relação à
oração: E então o que dizer de situações em que derramo o meu coração diante de
Deus, sincera e honestamente, crendo que Ele vai ouvir e responder, e contudo parece
só existir silêncio— ou as coisas parecem piorar?
E quando eu orei sinceramente para que uma pessoa que amo seja curada, mas ele ou
ela more na mesma? Ou quando oro fielmente durante dias, semanas, meses, mesmo
anos em relação a uma situação, mas nada parece ter mudado? O que fazer, então?
O nosso melhor exemplo, claro, é Jesus, que ensinou os Seus discípulos a orar, quer por
palavras (ver Mateus 6:9-13), quer pelo Seu exemplo (ver Marcos 1:35). Ao longo da Sua
vida na terra, Jesus estava constantemente em comunhão com o Seu Pai Celeste através
da oração. No livro, Ciência do Bom Viver, lemos que “A vida do Salvador na Terra foi de
comunhão com a natureza e com Deus. Nessa comunhão, Ele revelou-nos o segredo de
uma vida de poder.” (p. 51).
Desenvolver o hábito de oração ao longo da Sua vida ajudou a dar a Jesus a força e a
confiança para fazer aquela oração de completa submissão enquanto estava no Jardim
do Getsémani. Três vezes Ele orou: “Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice;
todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.” (Mateus 26:39).
Ao orarmos, devemos lembrar-nos que Deus vê o que nós não podemos ver. Devemos
crer que n’Aquele que disse:
“Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria,
que se não compadeça dele, do filho do seu ventre?
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mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti.
Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado (Isaías 49:15, 16).
Acreditemos que o nosso Salvador não Se esqueceu de nós, independentemente de
quão negras possam ser as nossas circunstâncias presentes, ou quanto tempo tenhamos
de esperar por uma resposta às nossas orações.
No livro clássico, Caminho para Cristo, encontramos uma passagem maravilhosamente
encorajadora no capítulo intitulado, “O Privilégio da Oração.” A autora escreve:
“Se tomarmos conselho com as nossas dúvidas e temores, ou procurarmos
solver tudo que não podemos compreender claramente, antes de ter fé, as
perplexidades tão-somente aumentarão e se complicarão. Mas se chegarmos a
Deus convencidos de nosso desamparo e dependência, tais quais somos, e com
humilde e confiante fé fizermos conhecidas nossas necessidades Àquele cujo
conhecimento é infinito, e o qual tudo vê na criação, governando a todas as
coisas por Sua vontade e palavra, Ele pode atender e atenderá ao nosso clamor,
e fará a luz brilhar em nosso coração. Pela oração sincera somos postos em
ligação com a mente do Infinito. Não temos, no mesmo momento, evidência
notável de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e
amor; mas é realmente assim. Podemos não sentir Seu contato visível, mas Sua
mão está sobre nós em amor e compassiva ternura.” (p. 96).
Então, como podemos nós, tal como Ana e Aziza, e inúmeros heróis da fé, fazer orações
apaixonadas com fé destemida?
Primeiro, devemos reconhecer a nossa própria impotência e ir até Deus pela fé.
Devemos crer que Ele é real, e embora omnipotente, preocupa-se profundamente com
cada um de nós— pessoalmente. Devemos ser completamente honestos com Deus, não
Lhe esconder nada. E por fim, devemos render-nos totalmente a Deus, crendo que Ele
nos ama, é totalmente digno de confiança, e cumprirá a promessa que nos fez em
Jeremias 29, verso 11:
“Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor; pensamentos de
paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais.”
Ao refletirmos no espantoso dom da oração que Deus nos concedeu, cheguemo-nos
ousadamente ao trono da graça, “para que possamos alcançar misericórdia e achar
graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.” (Hebreus 4:16).
Para terminar, levantemo-nos e cantemos “Ó que amigo em Cristo temos,” hino número
499.
— FIM—
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Seminário: De volta ao básico: Andar intimamente com
Deus
Um seminário de crescimento pessoal
Escrito por Bonita Joyner Shields
“. . . estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós.”
João 14:20
O que são devoções pessoais?
Muitas vezes pensamos nas devoções pessoais como algo que “fazemos”. Contudo,
podíamos descrever com mais precisão o que são devoções pessoais como tempo que
passamos com Deus diariamente porque O amamos e somos-Lhe dedicados.
Mas alguém pode perguntar, “Para passar tempo com Deus não é suficiente ir à Escola
Sabatina e assistir ao Sermão?” Não, se queremos conhecer Deus pessoal e
intimamente.
Encontrar tempo
Muitas mulheres descobrem que o seu prato não está só cheio, está a transbordar.
Como conseguirão encaixar mais uma coisa na sua lista “A fazer”?
Contudo, gastamos tempo com aquilo que consideramos ser o mais importante; é a
nossa maneira de ser. Os relacionamentos não são exceção. Para que os
relacionamentos cresçam fortes, devemos investir tempo neles – em quantidade assim
como em qualidade.
Infelizmente, nós mulheres colocamos expetativas irrealistas sobre nós, e por vezes
somos enredadas por aquela mentalidade do “tudo-ou-nada”. Mas este chamado a
investir tempo no nosso relacionamento com o Senhor não é um chamado à perfeição,
como “Devo passar uma certa extensão de tempo com o Senhor porque senão não é
suficientemente bom.”
É um chamado a fazer do relacionamento com o Senhor uma prioridade de topo nas
nossas vidas. Porque a vida de cada mulher é única, encontrar tempo para este
relacionamento irá requerer criatividade assim como o compromisso de esperar
progresso, não perfeição.
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Íntimo e Pessoal
Quando nos comprometemos a colocar Deus no centro das nossas vidas, vamos
descobrir que é útil usar certas ferramentas que nos ajudem e apoiem no cultivar do
relacionamento mais importante nas nossas vidas!
Ferramenta #1: Solidão
A solidão é útil por, pelo menos, duas razões. Primeiro, a solidão remove as distrações
que ameaçam submergir a voz de Deus a falar-nos.
O livro 9 Creative Ways to Find and Spend Time with God lembra-nos que a solidão pode
ser encontrada em casa na nossa cadeira preferida, no carro quando vamos para o
trabalho, quando damos uma corrida nas primeiras horas do amanhecer, ou mesmo
num retiro local.
Segundo, a solidão ajuda-nos a reconhecer e a depender mais de ouvir a voz de Deus do
que em responder às vozes dos outros. Por isso, quando emergimos da nossa solidão
para a agitação e alvoroço das nossas vidas, podemos responder mais eficazmente aos
outros com o amor e a graça que experimentámos durante o nosso tempo com o
Senhor.
Ferramenta #2: Estudo
Confiamos nos nossos amigos e família porque passamos tempo com eles, e
conhecemos suficientemente bem o seu caráter para acreditar que eles são
merecedores da nossa fé. A fé é definida nas Escrituras como “a certeza das coisas que
se esperam, e a certeza das que não se veem.” Baseia-se no conhecimento Daquele que
nos oferece essa segurança e convicção. A Palavra de Deus revela quem Deus é e
porque podemos confiar Nele.
Passar tempo lendo a Palavra de Deus oferece-nos um constante lembrete de Quem Ele
é, quem somos nós e como devemos viver no seio dessa identidade divina. Lembrem-se,
também, que a natureza foi chamada de “O Segundo Livro de Deus.” Logo, passar
tempo ”a estudar” a natureza dá-nos vislumbres do caráter assim como oportunidade
de O ouvir falar.
Façam um diário devocional. Pode ser uma ferramenta muito útil para se lembrarem
como é que as coisas vos tocaram e para refletirem melhor ou mais tarde. Um bloco de
notas e uma caneta ou lápis são úteis e devem ser mantidos junto à vossa Bíblia.
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Ferramenta #3: Oração
Podemos facilmente cair no hábito de “orar” a Deus apenas quando temos um pedido.
Contudo, quando nos lembramos que o propósito da oração é conhecer Deus, a oração
adquire todo um novo significado. Em vez de picar o ponto ocasionalmente para “orar”
pelo cancro da tia Maria ou pelo teste de matemática do João— que são motivos de
oração importantes— desejamos conversar com Deus sobre tudo nas nossas vidas! Ao
falarmos com Ele, ao ouvirmos e comtemplarmos Deus, transformamo-nos.
Formação #4: Manter um diário
Manter um diário de oração não precisa de ser mais uma coisa na nossa lista de afazeres
para nos encher de culpa! E não precisa de ser usado diariamente. Mantenham um
diário junto à vossa Bíblia e material devocional, e escrevam quando sentirem vontade
de falar com Deus de forma diferente. Muitas vezes, as nossas mãos vão escrever o que
a nossa boca não consegue dizer. Estão a debater-se com um problema? Escrevam.
Estão alegres ou desejam louvar a Deus? Escrevam. A Palavra do Senhor falou-vos tão
claramente que desejam lembrar-se disso? Escrevam. Pode tornar-se uma espécie de
Livro da Vida para lerem, renovando o vosso espírito.
Ferramenta #5: Espontaneidade
Embora seja útil dedicar um tempo e um local específico ao tempo com o Senhor, de
maneira nenhuma isto tem de vos limitar na forma de expressarem o vosso amor por
Ele! Leiam, escrevam no vosso diário, falem, cantem, escrevam um poema, sentem-se
em silêncio, caminhem, corram, observem a natureza, escutem-No a falar-vos através
da respiração do vosso bebé – as opções são ilimitadas. Acho que Deus ama a
espontaneidade!
Criatividade para um crescimento espiritual
As seguintes ideias foram recolhidas junto de 12 mulheres que valorizam o seu
relacionamento com Deus. Talvez possam desfrutar de duas ou três.
1.

SERVIR: A disciplina espiritual do serviço aproxima-me de Deus de uma
forma especial. Vivo uma tal alegria quando vou de carro para casa depois de
uma sessão de terapia canina entre jovens problemáticos e o meu cão, Elke,
devido à cura que o nosso relacionamento traz a estes adolescentes.
Maravilho-me continuamente perante a relação entre a natureza e o ser
humano que Deus estabeleceu na Criação.— Lyndelle, esposa, editora

2.

LOUVAR: O meu desejo tem sido ter mais poder na oração. Logo, comecei a
louvar a Deus ao longo do dia pelos ramos despidos das árvores em
contraste com o céu de inverno azul vivo, pela família e amigos, pelos
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pássaros, pelos belos pores-do-sol— e a lista podia continuar. Quando
louvamos a Deus, somos mais propensos a elogiar os outros. Como resultado
também eles podem louvar os seus amigos, criando um círculo inspirador.—
Myrna, esposa, mãe, editora aposentada
3.

ORAR: Eu leio as Escrituras e depois oro. É orar? Penso que sim. Talvez não
uma oração tradicional de joelhos com os olhos fechados, mas
definitivamente é falar com Deus como um amigo. Partilho coisas com Ele, e
permito que as palavras do Seu Livro se afundem na minha alma. Por vezes
as minhas orações parecem rotina ou, como uma lista de supermercado de
pedidos, por isso eu escrevo-Lhe poemas.— Connie, esposa, mãe, produtora
de televisão

4.

OUVIR: Eu passo 40 minutos no carro todos os dias até chegar ao trabalho,
então aproveito para cantar, orar em voz alta, ouvir música espiritual e ouvir
livros-áudio.— Leslie, esposa, assistente administrativa

5.

ESCREVER: Eu tenho um diário. Falo de coisas espirituais com as pessoas à
minha volta, isso responsabiliza-me. Também tento verbalizar o que li ou vivi;
ajuda-me a clarificar e a solidificar as coisas.— Melissa, filha, irmã, sénior no
liceu

6.

FALAR: Gosto de me lembrar que se comparar as minhas orações a Deus a
falar com um amigo, então não devo ou não preciso de limitar as minhas
conversas com Ele a um certo tempo ou lugar. Quero manter-me aberta e
com uma atitude que me permita falar com Deus em qualquer sítio, a
qualquer momento, e sobre qualquer assunto.— Bonnie, esposa, mãe,
diretora de lar de idosos

7.

CAMINHAR: Uma coisa que torna o meu tempo devocional muito giro é sair
para uma caminhada ou uma corrida quando ninguém nos pode perturbar.
Na Primavera, quando os pássaros cantam e as flores estão a desabrochar,
este tempo especial de oração ainda é mais especial para mim.— Cindy,
esposa, mãe, proprietária de um pequeno negócio

8.

LER: Eu gosto de dedicar os primeiros momentos depois de acordar a ler a
minha meditação e a estudar a Escola Sabatina. Sinto que Deus me coloca
em primeiro lugar, por isso quero pô-Lo a Ele em primeiro lugar. A exceção é
a sexta-feira à noite, em que faço o inverso e fecho a minha agitada semana
de trabalho a ler a minha meditação e lição antes de apagar as luzes para
dormir.— Maria, filha, assistente jurídica

9.

REFLETIR: Gosto de ter um lugar especial na minha casa para estar com Deus
(embora com uma casa cheia de convidados, eu use qualquer espaço que
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conseguir encontrar!). Também gosto de estar rodeada de coisas bonitas:
uma vela, flores, cestos para os meus livros, uma janela para onde possa
olhar. Todas estas coisas me lembram que Deus é o autor da vida e da
beleza.— Bonita, esposa, editora

Uma Transformação Espiritual
A Palavra de Deus contém muitas promessas dos benefícios de uma vida de fidelidade a
Ele.
1. “Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor;
pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais.” (Jeremias
29:11).
2. “Porque o teu Criador é o teu marido; o Senhor dos Exércitos é o seu nome; e o
Santo de Israel é o teu Redentor: ele será chamado o Deus de toda a terra.”
(Isaías 54:5).
3. "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai
sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração;
e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o
meu fardo é leve.” (Mateus 11:28-30).
4. “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do
vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2).
5. “Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fé, mansidão, temperança.” (Gálatas 5:22).
Transmitir
Ao abraçarmos as promessas de Deus e à medida que permitimos que Ele nos
transforme conforme a Sua imagem, um resultado natural dessa transformação é o
desejo de partilhar com outros o que Ele fez e está a fazer nas nossas vidas. Uma das
melhores formas de fazer isto é unir esforços e buscar formas de ter impacto noutras
mulheres para que venham para o reino de Deus.
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Ideias para ministrar
1. Peguem numa das ferramentas relacionais e façam dela o tópico de um
pequeno-almoço de mulheres. Façam convites especiais e encorajem amigas a
usá-los para convidar outras vizinhas/amigas.
2. Peçam a Deus que vos revele como podem ministrar e nutrir outras mulheres na
vossa congregação. Uma possibilidade é sondar as mulheres na vossa igreja para
determinarem como gostariam de crescer na sua caminhada espiritual. Depois
começar um ministério para as equipar. Por exemplo, se um grande número de
mulheres na vossa congregação sente a necessidade de estar mais preparada em
relação à orientação espiritual dos seus filhos, organizem um grupo que as possa
encorajar e capacitar para esta tarefa.
3. Planeiem um retiro espiritual. Incorporar uma ou mais das ferramentas
relacionais, comecem com um retiro de um dia. Depois planeiem um retiro mais
longo à medida que as mulheres se forem habituando a tomar este tempo
especial para estarem coletivamente com o Senhor e umas com as outras.
4. Planeiem um “Dia à parte com Deus.” Este retiro de um dia irá criar uma ótima
oportunidade de crescimento espiritual para vocês e para as mulheres da vossa
igreja. Escolham um tema para o dia, comecem com um momento de culto e
ofereçam alguns vislumbres relacionados com o tema. Durante o dia deem
tempo às senhoras para estarem sozinhas em oração e em reflexão espiritual.
Após o almoço, juntas, realizem uma atividade prática. Isto ajudará as mulheres
a abrirem os seus corações e a ouvirem a voz de Deus. Encerrem com um
momento de adoração.
“Mas Jesus procurava lugares isolados, onde ficava em oração.”
Lucas 5:16
— FIM—
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Seminário: Um convite à Oração
Um seminário de crescimento pessoal
O 125º aniversário do livro de Ellen G. White Caminho a Cristo está a ser comemorado
em 2017. Este seminário baseia-se no capítulo intitulado, “O privilégio da oração.”
“Se me invocarem e me prestarem culto eu atenderei os vossos pedidos. Buscar-me-ão
e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração, se me procurarem de todo
o vosso coração.”
Jeremias 29:12, 13
Introdução
A oração é um elemento chave para o reavivamento e reforma. Já alguma vez
comtemplaram a vossa vida de oração? Já a examinaram e desejaram ter uma
comunicação mais profunda com Deus? Já houve tempos em que sentiram que as
vossas orações não passavam do teto? Já se interrogaram se as vossas orações tinham
algum poder?
Vamos ver o que é a oração, o que Deus deseja que seja, e como ela se pode tornar a
base da nossa vida espiritual. Ellen White partilha algumas ideias sobre o poder, o dom,
e as bênçãos da comunicação com o nosso Pai celestial no capítulo “O Privilégio da
Oração” no seu livro Caminho a Cristo.
Abrir o seu coração a Deus
“Deus nos fala pela natureza e pela Revelação, pela Sua providência e pelo influxo de
Seu Espírito. Isto, porém, não basta; precisamos também derramar perante Ele nosso
coração. Para ter vida e energia espirituais, cumpre estarmos em real comunhão com
nosso Pai celestial. Podem nossos pensamentos dirigir-se para Ele; podemos meditar
sobre Suas obras, Suas misericórdias, Suas bênçãos; mas isto não é, no sentido mais
amplo, comungar com Ele. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos
alguma coisa que Lhe dizer acerca de nossa vida.
A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário, a fim
de tornar conhecido 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.
Quando Jesus andou na Terra, ensinou a Seus discípulos como deviam orar. Instruiu-os a
apresentar suas necessidades cotidianas a Deus, e lançar sobre Ele todos os seus
cuidados. E a certeza que lhes deu, de que suas petições seriam ouvidas, constitui
também para nós uma certeza.” (Caminho a Cristo, p. 93).
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“Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes Se entregava à oração.
Nosso Salvador identificou-Se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-Se um
suplicante, um solicitador junto de Seu Pai, para buscar Dele novos suprimentos de
força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso
exemplo em todas as coisas. . .
“Sem oração constante e diligente vigilância, estamos em perigo de tornar-nos
descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente
obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, pela súplica
fervorosa e fé, graça e poder para resistir à tentação.” (Caminho a Cristo, p. 94).
Condições de Oração
“Há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a
elas atenda.”
1. Reconheça a sua necessidade
“Uma das primeiras delas é sentirmos nossa necessidade de Seu auxílio. Ele prometeu:
Derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca. Isaías 44:3. Os que têm fome
e sede de justiça, que anelam a Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos. O
coração tem de estar aberto à influência do Espírito; ao contrário não pode ser obtida a
bênção de Deus.
“Nossa grande necessidade é ela mesma um argumento, e intercede muito
eloquentemente em nosso favor. Temos, porém, de buscar ao Senhor a fim de que faça
essas coisas por nós. Diz Ele: “Pedi, e dar-se-vos-á.” Mateus 7:7. “Aquele que nem
mesmo a Seu próprio Filho poupou, antes, O entregou por todos nós, como nos não
dará também com Ele todas as coisas?” Romanos 8:32.
“Se atendemos ainda à iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado
consciente, o Senhor não nos ouvirá; mas a oração da alma penitente e contrita será
sempre aceita. Depois de termos reparado todas as faltas de que temos consciência,
poderemos crer que Deus atenderá às nossas petições. Nossos próprios méritos jamais
nos recomendarão ao favor de Deus; é o mérito de Cristo que nos salvará, Seu sangue é
que nos purificará; nós, porém, temos uma obra a fazer para cumprir as condições da
aceitação.” (Caminho a Cristo, p. 95).
►Exercício: Num pedaço de papel anote o seu desejo mais profundo, que pede a Deus
hoje. Conte-Lhe sobre isso e ore por ajuda.

25

2. Tenha fé
“Outro elemento da oração perseverante é a fé. “É necessário que aquele que se
aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que O buscam.” Hebreus
11:6. Jesus disse a Seus discípulos: “Tudo o que pedirdes, orando, crede que o
recebereis e tê-lo-eis.” Marcos 11:24. Cremos em Sua palavra?
“A certeza que Ele nos dá é ampla, ilimitada; e fiel é Aquele que prometeu. Se não
recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos não
obstante crer que o Senhor nos ouve, e que atenderá às nossas orações. Somos tão
falíveis e curtos de vistas que às vezes pedimos coisas que não nos seriam uma bênção,
e nosso Pai celestial amorosamente nos atende às orações dando-nos aquilo que é para
o nosso maior bem — aquilo que nós mesmos desejaríamos se com vistas divinamente
iluminada, pudéssemos ver todas as coisas tais como elas são na realidade. Quando
nossas orações ficam aparentemente indeferidas, devemos apegar-nos à promessa; pois
virá por certo a ocasião de serem atendidas, e receberemos a bênção de que mais
carecemos.
“Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido
particular que desejamos, é presunção. Deus é muito sábio para errar, e bom demais
para reter qualquer benefício dos que andam sinceramente. Não receeis, pois, confiar
n’Ele, ainda que não vejais a resposta imediata às vossas orações. Apoiai-vos em Sua
segura promessa: “Pedi, e dar-se-vos-á.” Mateus 7:7.

“Se tomarmos conselho com as nossas dúvidas e temores, ou procurarmos solver tudo
que não podemos compreender claramente, antes de ter fé, as perplexidades tãosomente aumentarão e se complicarão. Mas se chegarmos a Deus convencidos de nosso
desamparo e dependência, tais quais somos, e com humilde e confiante fé fizermos
conhecidas nossas necessidades Àquele cujo conhecimento é infinito, e o qual tudo vê
na criação, governando a todas as coisas por Sua vontade e palavra, Ele pode atender e
atenderá ao nosso clamor, e fará a luz brilhar em nosso coração. Pela oração sincera
somos postos em ligação com a mente do Infinito. Não temos, no mesmo momento,
evidência notável de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e
amor; mas é realmente assim. Podemos não sentir Seu contato visível, mas Sua mão
está sobre nós em amor e compassiva ternura.” (Caminho a Cristo, p. 96).
“Quando chegamos a pedir misericórdia e bênçãos de Deus, devemos fazê-lo tendo no
coração um espírito de amor e perdão. Como poderemos orar: “Perdoa-nos as nossas
dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores” (Mateus 6:12), e não
obstante alimentar um espírito de irreconciliação? Se esperamos que nossas orações
sejam atendidas, devemos perdoar aos outros do mesmo modo e na mesma medida em
que esperamos ser perdoados.” (Caminho a Cristo, p. 97).
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►Exercício: Pense em três situações impossíveis na sua vida. Anote-as e peça a Deus
com fé, crendo que Ele irá ajudá-la.
3. Persevere
“A perseverança na oração é também uma condição para ser ela atendida. Devemos
orar sempre, se quisermos crescer na fé e experiência. “Perseverai em oração, velando
nela com ação de graças”. Colossences 4:2. Pedro exorta os crentes: “Sede sóbrios e
vigiai em oração.” 1 Pedro 4:7. Paulo instrui: “As vossas petições sejam em tudo
conhecidas diante de Deus.” Filipenses 4:6. Mas vós, amados, diz Judas, “orando no
Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus.” Judas 1:20-21. A oração
incessante é a união ininterrupta da alma com Deus, de maneira que a vida de Deus flui
para nossa vida; e de nossa vida refluem para Deus a pureza e santidade.” (Caminho a
Cristo, p. 97).
►Exercício: Pense em três coisas positivas que podem ajudá-la a perseverar na oração.
Partilhe com uma amiga e peça a Deus para a capacitar de modo a ser bem-sucedida.
4. Seja diligente
“Há necessidade de diligência na oração; que coisa alguma dela vos detenha. Fazei
todos os esforços para conservar aberta a comunhão entre Jesus e vossa própria alma.
Procurai toda oportunidade para irdes aonde se costuma fazer oração. Os que estão
realmente buscando a comunhão com Deus, serão vistos nas reuniões de oração, fiéis
ao seu dever, e atentos e ansiosos por colher todos os benefícios que possam lograr.
Aproveitarão todas as oportunidades de colocar-se onde possam receber raios de luz do
Céu.
“Temos que orar em família; e sobretudo não devemos negligenciar a oração secreta,
pois ela é a vida da alma. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a
oração. A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, abra-se a alma às
vistas perscrutadoras de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele — o Deus
que ouve as orações. Nenhum ouvido curioso deve partilhar dessas petições em que a
alma assim depõe o seu fardo. Na oração secreta a alma está livre das influências do
ambiente, livre da agitação. Calmamente, mas com fervor, busca a Deus. Suave e
permanente será a influência que emana d’Aquele que vê o secreto, e cujo ouvido está
aberto para ouvir a prece que vem do coração. Pela fé calma e singela a alma entretém
comunhão com Deus e absorve raios de luz divina que a devem fortalecer e suster no
conflito contra Satanás. Deus é nossa fortaleza.” (Caminho a Cristo, p. 98).
►Exercício: Defina que diligência é e como pode ser aplicada à sua vida de oração ao
crescer na sua caminhada espiritual.
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A promessa
“Que nossa alma se dilate e eleve, a fim de que Deus nos possa proporcionar um hausto
da atmosfera celeste. Podemo-nos conservar tão achegados a Deus que, em cada
inesperada provação, nossos pensamentos para Ele se volvam tão naturalmente como a
flor se volta para o Sol.” (Caminho a Cristo, p. 99).
“Exponde continuamente ao Senhor vossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e
temores. Não O podeis sobrecarregar; não O podeis fatigar. Aquele que conta os
cabelos de vossa cabeça, não é indiferente as necessidades de Seus filhos. “Porque o
Senhor é muito misericordioso e piedoso.” Tiago 5:11. Seu coração amorável se comove
ante as nossas tristezas, ante a nossa expressão delas. Levai-Lhe tudo quanto vos causa
perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para Ele, pois sustém os mundos e rege
o Universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão
insignificante que o não observe. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado
obscuro para que o possa ler; perplexidade alguma por demais intrincada para que a
possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de Seus filhos,
ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece
sincera escapar-lhe dos lábios, sem que seja observada por nosso Pai celeste, ou sem
que Lhe atraia o imediato interesse. Ele “sara os quebrantados de coração e liga-lhes as
feridas”. Salmos 147:3. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e
íntimas, como se não existisse nenhuma outra por quem Ele houvesse dado Seu bemamado Filho.
“Jesus disse: “Pedireis em Meu nome, e não vos digo que Eu rogarei por vós ao Pai, pois
o mesmo Pai vos ama.” João 16:26-27. “Eu vos escolhi a vós... a fim de que tudo quanto
em Meu nome pedirdes ao Pai Ele vos conceda.” João 15:16. Orar em nome de Jesus,
porém, é mais do que simplesmente mencionar-Lhe o nome no começo e fim da oração.
É orar segundo o sentimento e o espírito de Jesus, ao mesmo tempo que Lhe cremos
nas promessas, descansamos em Sua graça, e fazemos Suas obras.” (Caminho a Cristo,
p. 100).
“Deus não pretende que nos tornemos eremitas ou monges, que nos afastemos do
mundo, a fim de nos consagrar a práticas de piedade. Nossa vida deve ser tal como foi a
de Cristo — dividir-se entre o monte da oração, e o convívio das multidões. Aquele que
não faz senão orar, ou em breve deixará de o fazer, ou suas orações se tornarão formais
e rotineiras. Quando os homens se retiram da convivência de seus semelhantes, da
esfera dos deveres cristãos, deixando de levar sua cruz, quando deixam de trabalhar
zelosamente pelo Mestre, que com tanto zelo por eles trabalhou, privam-se do objetivo
essencial da oração, deixando de ser estimulados às devoções, suas preces se tornam
pessoais e egoístas. Não podem orar a respeito das necessidades humanas, ou da
edificação do reino de Cristo, suplicando forças para o trabalho.’ Hebreus 7:25.
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“Devemos louvar mais a Deus “pela Sua bondade e pelas Suas maravilhas para com os
filhos dos homens”. Salmos 107:8. Nossas devoções não deviam consistir só em pedir e
receber. Não pensemos sempre em nossas necessidades, sem nunca nos ocuparmos
com os benefícios recebidos. Não oramos demasiado, mas somos ainda mais
econômicos em nossas ações de graças. Estamos a receber continuamente as
misericórdias de Deus e, no entanto, quão pouco Lhe exprimimos nosso
reconhecimento, quão pouco O louvamos pelo que por nós tem feito!” (Caminho a
Cristo, p. 102).
“A alma pode ascender para mais perto do Céu nas asas do louvor. Deus é adorado com
hinos e músicas nas cortes celestes, e, ao exprimir-Lhe a nossa gratidão, estamo-nos
aproximando do culto que Lhe é prestado pelas hostes celestes. “Aquele que oferece
sacrifício de louvor Me glorificará.” Salmos 50:23. Cheguemos, pois, com reverente
alegria a nosso Criador, com “ações de graças e voz de melodia”. Isaías 51:3.” (Caminho
a Cristo, p. 104).
Melhorar a Comunicação Espiritual
Para alguns guerreiros de oração resistentes, falar com Deus é tão fácil quanto respirar;
acontece quase sem esforço. Quando lhes perguntamos como é que fazem,
simplesmente encolhem os ombros e respondem, "Simplesmente oro." Mas muitos de
nós precisamos de ajuda para melhorar a nossa forma de falar com Deus. Com isso em
mente, aqui estão algumas diretrizes práticas que podem tornar o vosso tempo com o
Senhor mais frutífero. Nem todas as sugestões se vão aplicar a todas as situações
particulares, mas se começarem por incorporar algumas, confio que a vossa vida de
oração irá melhorar.
1.
Escolham um lugar específico para orar longe de distrações para que se possam
concentrar. Telefones a tocar e crianças a chorar irão sabotar o vosso “tempo de
sossego” antes mesmo de começarem.
2.
Orem à mesma hora todos os dias, se for de todo possível. Façam isso como
parte da vossa rotina regular e tornar-se-á um hábito. Escrevam isso na vossa agenda, e
tratem-no como um compromisso diário.
3.
Orem em voz alta. Muitas pessoas podem orar em surdina ou mentalmente por
longos períodos e ainda assim manter a intensidade, mas para a maior parte de nós este
método é um bilhete rápido para a terra dos sonhos. Quando oramos em voz alta,
temos que formular frases inteligentes. Temos que nos concentrar mais acerca do que
estamos a orar.
4.
Mantenham um bloco à mão para que possam anotar ideias que venham à
mente enquanto estão diante do Senhor. Por vezes temos ideias ótimas que não estão
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relacionadas totalmente com aquilo que estamos a orar. Se as anotarem, podem
rapidamente voltar atrás ao tópico à mão sem se desviarem do assunto.
5.
Façam uma lista para manter um registo das vossas necessidades de oração.
Isto pode ser feito de várias formas. As necessidades de oração podem ser enumeradas
por categoria, como "Igreja," "Família," ou "Amigos." Ou podem ser listadas pelos dias
da semana. Cada dia oram por um conjunto diferente de necessidades. Poderão
acrescentar uma oração todos os dias por um diferente segmento da sociedade que
influencia a direção da nossa nação. Estas categorias poderão incluir 1) a igreja e
religião, 2) a família e o lar, 3) os meios de comunicação, 4) o governo, 5) a educação, 6)
negócios e comércio, e 7) artes e entretenimento.
6.
Remir tempo para orar fora dos cantos inutilizados da vossa agenda. Aquelas
que têm de ir de carro para o trabalho podem usar o tempo para falar com o Senhor.
Donas de casa ocupadas podem combinar a oração com o trabalho doméstico,
especialmente se a tarefa não requer muita concentração.
7.
Mudem o ritmo durante o vosso tempo de oração. Incluam louvor, ação de
graças, cânticos e petições. Passem algum do vosso tempo a refletir nas Escrituras, a
meditar nas Suas palavras e no seu significado.
8.
Mantenham um diário de oração. Aqui estão duas variantes desta ideia. A
primeira mantém o registo dos motivos de oração e quando oraram por eles. Deixem
um espaço para anotar a resposta, quando esta chegar. Isto irá ajudar-vos a manteremse alerta para as respostas de Deus para que Lhe possam agradecer. Por vezes as
respostas à oração vêm pela porta das traseiras; não vai querer que lhe passem ao lado.
A segunda variante é escreverem uma oração por inteiro no vosso diário. Façam dela
uma carta pessoal ao Senhor diariamente. Escrevam apenas "Querido Senhor" em vez
de "Querido Diário."
9.
Orem com outra pessoa. Embora algumas orações possam só possam ser
proferidas a sós, haverá momentos em que vão querer juntar o coração em oração com
outra pessoa. Se assumirem o compromisso de se encontrarem regularmente, isto pode
ajudar a construir uma certa consistência. Estas parcerias de oração podem tornar-se
poderosas e transformar a nossa vida.
10.
Orar por frases. Se o pensamento de ter de trabalhar um tópico vos desgasta,
em vez disso orem de forma curta e sincera. Uma frase ou duas podem ser suficientes
para cobrir o tópico naquele momento. Se assim for, sigam para o item seguinte sem
culpa pela vossa brevidade.
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Conclusão


A Ir. White relembra-nos, “Não podemos depender da forma ou do maquinismo
externo. O que precisamos é da vivificadora influência do Espírito Santo de Deus.
“Não por força, nem por violência, mas pelo Meu Espírito, diz o Senhor dos
Exércitos.”

“Orai sem cessar, e vigiai, trabalhando de conformidade com vossas orações. Ao
orardes, crede, confiai em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o
Senhor outorgará liberalmente o Seu Espírito. Sede fervorosos em oração, e vigiai no
Espírito.*” (Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, p. 512).
Oração final
“Seja vossa oração: “Toma-me, Senhor, para ser Teu inteiramente. Aos Teus pés
deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em Teu serviço. Permanece comigo, e
permite que toda a minha obra se faça em Ti.” Esta é uma questão diária. Cada manhã
consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-Lhe todos os vossos planos, para que se
executem ou deixem de se executar, conforme o indique a Sua providência. Assim dia a
dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais
segundo a vida de Cristo.” (Caminho a Cristo, p. 70).
— FIM—
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