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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima quarta-feira para você 
e todos os seus. Oração é o tema de hoje. Como se dirigir a Deus, sem que isto 
represente irreverência. Tomemos, por exemplo, a busca de audiência com o 
presidente norte-americano. Como você poderia chegar até ele? Bom, posso lhe 
dizer que, com certeza, não seria pegar um telefone e ligar para a Casa Branca 
marcando um encontro. Mas, e se você fosse um amigo ou amiga de uma de 
suas filhas? Posso imaginar como seria: você é um colega de estudos de Malia 
Ann Obama, a filha mais velha do presidente Obama; na universidade você 
combina com ela para estudar uma determinada disciplina; marca o encontro no 
dia seguinte e ela te avisa que quando chegar na entrada da Casa Branca, deve 
ligar para o telefone dela; então, no dia seguinte, você está lá, de frente a Casa 
Branca, habitação do presidente de uma grande Nação; dá uma ligadinha para 
Malia e ela vai até a porta; você entra, ela está ao seu lado; a cada porta aberta 
há sempre uma guarda de prontidão que olha para você como um estranho, mas 
cumprimentando Malia, você vai cada vez mais entrando, entrando até que 
chegar a um local super, mas super vigiado, há seguranças por todos os lados, 
olhares sempre atentos; Malia finalmente o leva a “sala oval” e, alegremente grita 
“papai” gostaria de lhe apresentar meu amigo. 

 
Seu coração pulsa, a adrenalina está a toda, você chega até a suar 

tamanha a emoção; você está ali, diante do presidente dos Estados Unidos, um 
dos homens mais poderosos do mundo. Fica constrangido, como é que eu tenho 
que agir? Educadamente você o saúda com um aperto cordial de mão, dizendo-
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lhe o quanto estava honrando em conhecê-lo pessoalmente. O que você não 
fez? Você não chegou para ele e disse “e aí cara, tudo legal?”, ou, “e aí boy, 
casa bacana essa tua!” Se você tivesse agido assim, tão logo você saísse, 
aquele pai chamaria a sua filha e a indagaria sobre o seu novo colega e a forma 
como ele inadequadamente se comportou. 

 
Bom, se para uma autoridade terrena você tem que ter modos 

quando dela se aproxima, com Deus não é diferente. Você não chega de 
qualquer jeito, mas vai ao seu encontro através do Seu Filho, que o leva 
diretamente a Ele. O Filho está sentado a destra de Deus, conhece todos os 
cômodos que o levam ao Senhor e, se não fosse por Ele, não estivesse você 
acompanhado dEle, inevitavelmente você seria fulminado. Tenha em mente que 
Ele é Magnífico, Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, digno de todo o louvor e honra. 
Você, diante de Deus, é um “nada”, Ele perscruta o seu coração, sabe tudo o 
que se passa na sua mente, conhece todos, mas todos os seus pecados, até 
aqueles ocultos, cabeludos, que ninguém sabe. Você, um miserável pecador e 
Deus, frente a frente. Como se comportar? No escrito, que se segue, do nosso 
caçula Davi, vamos ver um pouco de como se portar diante dEle: 

 

EMANA GRAÇA 
Davi De La Fuente Cezar 
 
Nos nossos dias, seja pela desconfiança circunstancial inicial ou 

pela insegurança natural humana, todas as atitudes são medidas por possíveis 
interesses ou usos. Sorrir, abraçar ou o inocente cumprimento são descobertos 
de sua pureza pela malícia de cada coração, de tal forma que qualquer ajuda ou 
favor concedido já é visto como obras de uma vítima por um “manipulador”. De 
certa forma, o diálogo com Deus na disciplina da oração também pode ser 
desintegrado pelas segundas intenções, atos de irreverência ou orgulho próprio. 
Afinal, por conhecer o conteúdo real da nossa alma, nosso Pai sabe muito bem 
quando o nosso coração está disposto a colocar-se de joelhos revestidos de 
quebrantamento ou apenas buscando saciar vazios perecíveis de sua natureza 
pecaminosa. Seja como for, Jesus mais uma vez revela sua misericórdia nos 
dando a oportunidade de conhecermos os princípios fortalecedores da conversa 
sincera com o nosso Senhor, através do “Pai Nosso”, no capítulo 6 de Mateus, 
dos versos 9 ao 13. 

 
  Como tratado anteriormente, logo no primeiro versículo, o Cristo 

salienta a paternidade e santidade do Pai, implicando a necessidade primordial 
da oração: reverência, pois, mesmo que firmados em intimidade com Ele, glória 
e honra ao Seu nome são – ou ao menos deveriam - as premissas iniciais para 
toda e qualquer atitude que um cristão venha a tomar. Desta forma, colocando-
O como Rei é mais fácil entendermos a posição em que nos encontramos. 
Portanto, como reverenciado no verso seguinte, é cobrado de nós humildade 
para nos submetermos a sua vontade e à luta pela expansão do Reino (1 Pedro 
5: 6-7; Provérbios 3: 5-6). Semelhantemente, tendo compreensão dos nossos 
próprios limites, reconhecemos a nossa dependência dEle, representado até 
pela aparente menor das carências: o pão. O fato é que dificilmente nos 
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encontraremos extremamente confortáveis com nós mesmos para tomarmos a 
iniciativa de demonstrar tamanha reverência, humildade e dependência, pois na 
maior parte das vezes queremos colocar algum mérito em nós mesmos. Todavia, 
de nada vale o sacrifício e ressureição do Cristo se pensarmos em qualquer 
instância que merecemos o cuidado e o amor que Ele tem conosco (Gálatas 3: 
10-11; Eclesiastes 7:20). Consequentemente, nos dois versículos finais, Jesus 
nos traz a memória de que Ele é capaz de nos perdoar diante do arrependimento 
e nos livrar do mal, apresentando o princípio final: a graça, a componente chave 
para mediar o nosso relacionamento com Deus, que a delibera gratuitamente 
aos Seus através do Filho (Tito 3: 4-6). 

 
Dessa maneira, na busca por uma oração poderosa e uma 

intimidade verdadeira com o Senhor, Ele nos convoca à comunhão com o Seu 
ser em reverência, humildade e dependência, testemunhando de sua graça por 
todas as bênçãos a nós concedidas. Não o fazemos por medo de que não 
sejamos ouvidos, muito menos para que todos os nossos desejos sejam 
supridos. O fazemos em temor, em total entrega e confiantes de que a sua 
soberania é a nossa paz, conscientes de que Ele está no controle até nas 
“menores” situações e na esperança de que a Sua promessa será certamente 
cumprida (Romanos 10: 9-13; Romanos 15:13). Temos a certeza de que Ele 
ouve simplesmente porque, através do reconhecimento do Cristo como nosso 
Salvador, o abismo que entre nós existira fora superado pela ponte materializada 
pelo perdão do Filho a nós concedida por Ele (Isaías 53: 4-5)! “Em nome de 
Jesus”, o nosso clamor transcende a barreira do pecado e vai aos céus, de onde 
Ele derrama consolo usando a Palavra guiada pelo Consolador (João 14: 13-14, 
26). Só podemos então concluir que não há Deus como nosso Deus, pois Seu 
imensurável amor independe de quem somos. Poderosa é a oração quando 
quem a faz se vê fraco e quem a ouve tem poder e emana graça! 
 


