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Meus queridos amigos, uma magnífica quarta-feira para você e 

todos os seus entes familiares. Oração. Os muçulmanos oram, pelo menos, 
cinco vezes ao dia. Os judeus têm como prática orar, diariamente, três vezes. 
Inúmeras outras religiões adotam a prática da meditação ou da oração como 
forma de aproximar o fiel daquele ou daquilo que é venerado. No cristianismo 
não é diferente, a oração é a melhor forma, e não seria inapropriado dizer a 
única, de você estabelecer uma relação íntima com Deus. 

 
A oração não deve ser algo formal, voltada a atrair a atenção dos 

homens, assim como faziam os fariseus que, na época de Jesus, chegavam a 
orar 18 vezes ao dia, quase sempre em público, nas esquinas, para serem vistos 
e admirados. Não passava de um mero ritual, sem que o interlocutor estivesse 
imbuído espiritualmente em estabelecer uma relação de intimidade com Deus. 

 
Orar não é repetir frases prontas, de forma mecânica, sem que 

traduzam efetivamente os sentimentos que inundam os nossos corações. 
 
Quer saber mais sobre a oração? Adiante segue um escrito de 

nosso caçula Davi. Que possamos meditar nas suas palavras, nunca deixando 
de reservar um tempo para conferir e aprofundar o nosso conhecimento através 
da leitura das citações bíblicas por ele referidas. Vamos ao texto: 

 

INIGUALAVELMENTE BOM 
 
Correria. Muito trabalho, muito estudo, pessoas que exigem 

atenção constantemente, além de incontáveis adversidades diárias: todas as 
coisas aparentemente “cooperam” para que aquele tempo devocional seja 
cortado da agenda e posto em segundo plano. O fato é que a maior parte dos 
ditos cristãos não priorizam o seu relacionamento com o Deus que eles chamam 
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de Senhor. A realidade, contudo, diante daqueles banhados sob a Sua graça, é 
de insatisfação e inconstância, pois é impossível ter certeza da própria salvação 
se não existe relacionamento com quem trabalha em nós através do Espírito 
Santo. Assim, padecemos e nos entristecemos porque sequer somos capazes 
de ter suficiência em um Pai que, diariamente, nos agracia com Sua imensurável 
misericórdia. Desta forma, a Palavra não apenas nos confronta, mas nos lembra 
o porquê de desejarmos a oração, um dos melhores presentes que Ele nos 
concede e, de longe, o mais rejeitado e colocado de lado em frente a qualquer 
outra experiência associada. 

 
Portanto, usando como base o texto de Efésios 1: 15-23, Paulo, 

guiado pelo Conselheiro, nos direciona a mais bela rota a nós concedida através 
de um relacionamento com o Pai: passamos a ter pleno conhecimento acerca do 
Filho, através do “espírito de sabedoria e de revelação”. Sintetizando, assim 
como nos é apontado em outros versículos (João 14: 6-7, Efésios 3: 16-19), a 
busca constante por conhecer a Deus será a sequência natural para 
aprendermos mais sobre Jesus e a imensidão de sua graça. Semelhantemente, 
o apóstolo ainda vai mais longe: a partir do décimo oitavo verso, ele continua 
explicando os seus maiores motivos de oração, demonstrando que a esperança 
de salvação só é visível quando temos os olhos do coração iluminados pelo 
próprio Deus. Dessa maneira, a sinceridade e integridade advindas de um 
trabalho do próprio Consolador são colocadas à prova nos nossos momentos a 
sós e em público com Ele. Corações entregues incondicionalmente ao cuidado 
divino não oram por conveniência ou para provar nada a ninguém: o fazem por 
amor e gratidão ao Senhor com quem eles tem uma real intimidade (Mateus 6: 
5-8). Afinal, quando conscientes do tamanho de suas próprias limitações e 
fraquezas, lhes é dada a compreensão do fardo que fora carregado sobre as 
costas do Messias, satisfazendo a si mesmos totalmente por Sua graça e glória 
(2 Coríntios 12:9), tratamento individual este extremamente incomum diante das 
ideologias humanistas de nosso tempo. 

 
Conclusivamente, a oração é, resumidamente, uma grande 

experiência de riqueza espiritual, com o qual somos abençoados diariamente 
com a oportunidade de compreender mais dos atributos divinos, centralizados 
na sua grandeza, misericórdia e poder (Salmos 65: 2-5). É apropriado dizer que, 
do início ao fim, os maiores beneficiados por essa adoção da parte divina somos 
nós mesmos! Não digo isso para buscarmos um relacionamento íntimo com o 
Senhor por benefício próprio, até porque a mensagem do Evangelho não troca 
de faixa com o orgulho humano. Todavia, os alerto que a intimidade com o Pai é 
oportunidade graciosa inegociável na vida cristã, indispensável para qualquer 
um que fora eleito. Consequentemente, sejamos gratos, dando a ela a 
importância necessária, fora e dentro de nossos lares (1 Tessalonicenses 5: 16-
18). A garantia de que a opção de usufruir de sua presença continuamente e 
incessantemente é a melhor é real e confirmada pelas Escrituras, que giram em 
torno do derramar inigualável e gracioso de bênçãos imerecidas sobre nós, 
sendo a maior delas a morte de seu próprio Filho, resgatando a todos aqueles 
que escolheu da condenação justa e eterna (Colossenses 1: 12-14; Gálatas 4:7). 
Será que o Deus que sonda nosso coração e os nossos pensamentos e, ainda 
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assim, nos ama tanto não é aquele que tem maior condição de cuidar de nós e 
preencher o nosso vazio?  
 


