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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para 

você e seus entes queridos. No Evangelho de Lucas, precisamente no capítulo 
18, Jesus se dirigindo aos seus discípulos conta-lhes uma parábola sobre um 
magistrado que não temia a Deus. Esse juiz fora procurado por uma viúva 
insistentemente, inúmeras vezes para que oferecesse uma solução para sua 
litigância. Para livrar-se dela, objetivando não ser mais importunado, aquele 
julgador resolveu julgar a demanda em desfavor do adversário daquela 
mulher.  

  
A mulher, no contexto daquela cultura, era absolutamente 

desconsiderada e se fosse viúva, praticamente teria que viver de favores. 
Quando o esteio da família falecia (seu marido) os bens eram herdados pelo 
primogênito (o filho mais velho). Não havia pensão ou plano previdenciário em 
socorro da viúva. Daí que encontramos em Tiago registrado que “a verdadeira 
religião é cuidar dos órfãos e das viúvas” (Tiago 1:27).  

  
Pois bem, diante desse panorama que retrata o atendimento de 

uma petição formulada por uma mulher e viúva a um juiz iníquo, Jesus indaga 
daqueles homens: “Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que 
clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar?” (Lucas 18:7).  

  
Você tem clamado a Deus dia e noite? Como tem sido suas 

orações ao Senhor? Sabe, para nós, nos dias atuais, e para aqueles que O 
ouviam atentamente, certamente seria muito bom se tudo ficasse somente 
nessa parábola. Vejam só que notícia magnífica, se um juiz iníquo se 
compadeceu de uma mulher desprezível e viúva fazendo justiça, quanto mais 
nós, povo escolhido do Senhor, será que Ele não fará justiça?  
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Ah, meus queridos, infelizmente a história não acabou por aí. 
Jesus conhecia o coração daquele povo e conhece também o nosso. Não se 
engane, Ele conhece cada pedacinho dos nossos corações e as verdadeiras 
intensões das nossas orações. E esse pedacinho de Lucas 18:10-14 tinha 
destinatários certos e determinados: aquele povo, eu e você. Vamos à 
sentença? Continuou Jesus:  "Dois homens subiram ao templo para orar; um 
era fariseu e o outro, publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: 
‘Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens: ladrões, 
corruptos, adúlteros; nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes 
por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho’. Mas o publicano ficou 
à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, 
dizia: ‘Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador’. Eu lhes digo que 
este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois 
quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado".  

  
Convém repisar a pergunta: como você tem orado ao Senhor? 

Tenho uma outra historinha para vocês, não foi retirada das Escrituras 
Sagradas, mas serve ao contexto que estamos explorando. Desconheço a 
autoria. Vamos a ela?  

  

COMO TEMOS ORADO?  
  
Dois pequenos garotinhos estavam passando à noite na casa dos 

seus avós. Na hora de dormir, os dois se ajoelharam ao lado de suas camas, 
como bons cristãos que eram, para fazerem suas orações.  

  
O mais novo dos dois começou a orar bem alto, com todas as 

forças de seus pulmões: “Para o meu aniversário, Senhor, eu oro por uma 
bicicleta... por um Playstation 4 ou uma tv de led”. O seu irmão mais velho, 
debruçando-se sobre a cama, perguntou: “Por que você está gritando em suas 
orações? Deus não é surdo.” O irmão menor respondeu: “Deus não, mas vovó e 
vovô são.”  

  
Prossigo e continuo indagando: quando oramos ao Senhor, a 

quem nos assemelhamos? Temos sido mais fariseu ou o garotinho mais novo; 
ou o publicano, ou o garotinho mais velho?  

  
Quando nossas vidas estiveram realmente centradas na vontade 

de Deus, nossas orações serão muito mais sinceras e verdadeiras.  
  
Meditemos nisso em mais este dia.  
 
Que o Senhor esteja com você hoje e sempre!  
 

 


