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E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos,
porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que
é agradável à sua vista (1 João 3:22).

A vida de oração de um cristão é um aspecto muito importante de seu
andar diário com Deus. Mesmo se você ignorá-la, isso não tira a sua grande
importante. Assim, é compreensível que os cristãos olhem para a Bíblia a fim
de descobrir o que Deus tem a dizer sobre oração. O que Ele diz nem sempre
é discutido por aqueles que ensinam a Bíblia.
Considere as palavras de Salomão: “O que desvia os seus ouvidos de
ouvir a lei, até a sua oração será abominável” (Provérbios 28:9). Isso significa
que as pessoas que violam a lei bíblica não podem ter suas orações ouvidas
por Deus? Ele sabe quando os homens oram; “fisicamente” Ele não é surdo.
Mas Ele se “ensurdece” para com todas essas orações. “Se eu atender à
iniqüidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá” (Salmo 66:18). Deus
ignora tais orações.
Os sacrifícios no Antigo Testamento eram uma forma de oração: um
clamor a Deus para perdoar os homens por seus pecados. Mas sacrifícios sem
obediência eram como orações sem obediência. Deus não os considerava:
“Tem porventura o SENHOR tanto prazer em holocaustos e sacrifícios,
como em que se obedeça à palavra do SENHOR? Eis que o obedecer é
melhor do que o sacrificar; e o atender melhor é do que a gordura de
carneiros” (1 Samuel 15:22). Resumindo: “O sacrifício dos ímpios é
abominável ao SENHOR, mas a oração dos retos é o seu
contentamento”(Provérbios 15:8). Deus declarou isso repetidamente (Jeremias
7:22-23; Miquéias 6:6-8).
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Resposta Questionável
“É ridículo argumentar que Deus não ouve a oração de
um cristão que não obedece às leis do Antigo Testamento.
Deixamos de oferecer novilhos e carneiros para aplacar a
Deus. Essas leis não se aplicam mais. Nem as leis civis de
Israel. Deus ouve nossas orações e tem feito isso por 2000
anos.”
Minha Resposta: A manifestação externa de algumas leis do Antigo
Testamento não é mais a mesma. Nós não sacrificamos animais. Mas a
epístola aos Hebreus deixa claro porque não devemos fazê-lo: o sistema
sacrificial do Antigo Testamento apontava para o sacrifício final de Cristo, de
forma que aquele não é mais obrigatório. Mas o sacrifício ainda é obrigatório:
o de Cristo, e então o nosso sacrifício pessoal e vivo (Rm. 12:1). Deus não
aboliu o sacrifício; Ele apenas substituiu o ritual sacrificial temporário.
Deus responde às orações de cristãos que rejeitam categoricamente a
doutrina da natureza obrigatória de todas as leis do Antigo Testamento que não
foram explicitadas mudadas no Novo Testamento? Sim, Ele o faz. Mas isso não nega
o ensino da Bíblia? De forma alguma. Cristo intercede por nós
constantemente diante do trono de Deus (Rm. 8:33-34). Assim também o
Espírito Santo (Rm. 8:26). Jesus Cristo cumpriu todos os termos da lei de
Deus (Mateus 5:17-18), de forma que Deus honra Suas orações intercessórias
em nosso favor, mesmo quando falhamos pecaminosamente em obedecer às
Suas leis. Isso significa que deveríamos agora pecar sem limites? De modo
nenhum! (Rm. 6:1-2).
Assim, se você quer mais orações respondidas, comece a obedecer às
leis de Deus.

Para estudo adicional: Pv. 15:29; 21:27; Is.
1:10-15; Amós 5:21-24; João 9:31; Tiago 4:3.
Fonte: 75 Bible Questions Your Instructors Pray
You Won’t Ask, Gary North, (Institute for
Christian Economics, 1988), p. 101-102.
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