
  
 
 
 
 
 
 

LLiivvrrooss  ddee  RRoommaannooss  ((NNoo  PPoonnttoo  CCeerrttoo))  
 
"E desse mesmo modo – pela nossa fé – o Espírito Santo nos 
ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. 
[Nem mesmo sabemos o que havemos de pedir como 
convém]; o Espírito Santo, porém, ora por nós com tal 
sentimento que não pode ser expresso em palavras".  
Romanos 8.26 Viva 
 
Alguns acham difícil orar, outros não vêem a oração como uma 
alternativa e muito menos como solução. Às vezes as orações não 
são respondidas na velocidade que gostaríamos, outras vezes temos 
até vergonha de colocar certos assuntos na presença de Deus. Vários 
são os fatores que podem nos afastar deste exercício tão importante 
– A Oração. Percebe o quanto esse caminho exige de nós uma 
dinâmica?  
 
O verso acima também poderia ser escrito assim: "E o Espírito Santo 
de Deus nos ajuda em nossas fraquezas, pois é como se Ele 
colocasse o Seu coração em nós, e nós sentíssemos o que Ele sente".  
 
Deus nos conhece e sabe de nossas necessidades mais íntimas. Prova 
disso é a maior expressão deste versículo, pois nos diz que quando 
gememos não gememos sozinhos. Quando somos impelidos a orar, 
devido a determinadas situações, verificamos que algo diferente 
acontece dentro de nós. Por que então não fazer da oração uma 
prática? Neste exercício também acontece o desenvolvimento de 
comunhão com o nosso próximo e com Deus.  
 
Deus se importa tanto conosco, que veio ao nosso mundo, entrou nas 
nossas lutas e sofrimentos e os tornou Seus. Isso é tão intenso que o 
Espírito ora pela vontade de Deus mesmo quando nada sabemos 
sobre ela.  
 
Algo realmente fabuloso acontece na oração, sem falar do efeito 
psicológico que tem quando abrimos nossos corações diante dEle. 
Saiba que você não está sozinho e, esse mesmo Espírito, o Espírito 
Santo de Deus, lhe ajudará em suas fraquezas, portanto, "Não andeis 
ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e 
com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus" (Filipenses 



4.6 NVI). Será que você consegue crer nisso? Perto está o Senhor! 
Tenha fé. Você não está sozinho, grandes coisas acontecem com você 
por causa de intercessões de pessoas que você nem imagina. Tente 
visualizar o que o Espírito de Deus faz por você! Vamos lá, "a oração 
pode muito em seus efeitos". 
 
Fonte: www.umbet.org.br  
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