
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA  HHiissttóórriiaa  ddoo  RReeii  MMeessssiiaass ((2211))  
(Suas Leis e Mandatos) 
 
"Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e 
ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no 
secreto, o recompensará". Mateus 6.6 NVI (Nova Versão 
Internacional)  
   
"E se Deus não responder minha oração?" O que pode estar 
acontecendo quando Deus, de imediato, não responde nossas 
orações? Estará Ele nos castigando? Estará testando a nossa fé? Será 
que Ele está esperando que uma oração correta?  
 
        Estas perguntas me sobressaltaram nos últimos dias! Eu percebi 
que o silêncio de Deus é um doloroso mistério. Em nossa vida 
cotidiana, surgem situações (perdas, enfermidades, injustiças, ...) 
que nos deixam de tal forma abatidos que só conseguimos fazer a 
oração do salmista: "Por que te conservas longe, ó Senhor? Por que 
Te escondes no dia da angustia?" (Salmos 10.1).  
 
        Geralmente fazemos uma reavaliação: Será que há pecado em 
minha vida? Tenho orado com a motivação certa? Tenho crido que 
somente Deus pode me socorrer? Mesmo que as respostas a estas 
questões sejam satisfatórias, tememos perder a fé por causa do 
silêncio de Deus, não é verdade?  
 
        Tenho aprendido que Deus tem o direito de dizer NÃO. Que o 
compromisso dEle não é apenas com o nosso bem estar, mas em 
trabalhar nosso caráter, de forma a nos aproximar do caráter de 
Jesus Cristo.  
 
        Deus está interessado, primeiramente, em que confiemos nEle e 
não apenas em Suas respostas. O apóstolo Paulo insistiu (três 
vezes!) para que Deus lhe tirasse o espinho da carne e Deus 
respondeu "NÃO". Disse apenas: "A minha graça te basta, pois o Meu 
poder se aperfeiçoa em sua fraqueza"  
 
        Aqui é um ponto decisivo: vamos viver com a graça de Deus ou 
vamos depender de nossos pedidos atendidos? Por outro lado, se 



apenas a graça de Deus é suficiente, para quê vamos continuar 
orando? Porque a oração deve ser contínua!  
 
        Mesmo que Deus não responda, Ele está nos ouvindo! Ele está 
nos conduzindo para mais perto dEle. Se oramos, se confiamos, se 
cremos nas promessas de Deus, mas o silêncio dEle permanece, não 
há mais nada que possamos fazer a não ser obedecer. Desta forma:  
        "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela 
oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a 
Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os 
seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus" (Filipenses 4.6-7).  
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