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“Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes,
orando, crede receber, e tê-las-eis” (Marcos 11:24).
Pelas palavras “crede receber, e tê-las-eis”: entendemos, espere que Deus dê
tais coisas a você. Mas é nesse ponto que muitos do povo de Deus falham
freqüentemente em sua vida de oração. Existem três principais coisas com as
quais devemos nos preocupar na oração.
PRIMEIRO, assegure-se que está pedindo por algo que esteja de acordo com a
Palavra de Deus: veja 1 João 5:14. Mas já aqui, o diabo lhe frustrará, se você
não estiver em guarda. Ele virá como um anjo de luz e pregará um sermão
sobre a santa vontade de Deus para você. Ó sim, o diabo é capaz de fazer até
isso! É o nosso privilégio e dever saber qual é a vontade de Deus! “Por isso
não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor” (Ef. 5:17).
É a vontade revelada de Deus que está em vista nessas passagens, pois com
sua vontade “secreta”, não temos nada a ver; ela não é da nossa conta.
A vontade revelada de Deus é feita conhecida em Sua Palavra. Fixe isso em
sua mente; nunca permita que Satanás lance um pensamento (Ef. 4:27) que o
faça duvidar disso: que tudo quanto Deus ordenou que você faça, cada
preceito e exortação lhe endereçada, é a “vontade de Deus” para você, e deve
ser levado em oração para receber graça capacitadora. É a vontade de Deus
que você seja santificado (1Ts. 4:3), que você se regozije (Fp. 4:4), que você
procure fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição (2Pe. 1:10), que
você cresça na graça e no conhecimento do Senhor (2Pe. 3:18).
SEGUNDO, tendo se assegurado que está orando de acordo com a vontade
revelada de Deus, então implore por Suas promessas, tais como Mateus 7:7,
Filipenses 4:19, etc. Peça-as em nome de Cristo, pedindo que Deus lhe dê os
“desejos do teu coração” (Sl. 37:4) por causa de Cristo, que Ele possa ser
honrado em e através do seu andar diário piedoso, e que o Seu povo possa ser
ajudado e encorajado por seu exemplo. Esses são tipos de pedidos que Deus
não recusa.
TERCEIRO, e isso é o que deveríamos pressionar mais séria e amorosamente
sobre o leitor cristão: ESPERE que Deus faça o que você pediu. A menos que
haja uma expectativa, a fé não está em pleno exercício. É nesse esperar que
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Deus é honrado e agradado, e que sempre trás dele respostas de paz. Pode
haver alguma dificuldade, problemas e provas se agigantando diante de você,
que assumem as proporções de uma montanha. Nunca esqueça isso: não seja
deprimido, desencorajado ou desanimado por tais coisas. Louve a Deus por
estar escrito na eterna Palavra da Verdade: “Em verdade vos digo que, se
tiverdes fé e não duvidardes… se a este monte disserdes: Ergue-te, e precipitate no mar, assim será feito” (Mateus 21:21). Observe cuidadosamente, não “se
não duvidardes e tiverdes fé”, mas “se tiverdes fé” e então (enquanto está
esperando a resposta de Deus) “não duvidardes”, aguardando o cumprimento
da Sua promessa. Quando se ajoelhar, implore a Deus no nome de Cristo e
para a Sua própria glória, que opere em você, por Seu Espírito, essa esperança
da fé que não receberá “NÃO” da parte dele; que reverente, mas
confiantemente diz: “Não te deixarei ir, se não me abençoares” (Gn. 32:26).
Isso é o que honra a Deus, e Lhe agrada, e é o que obtém dele a resposta.
“Um amigo no tribunal!” Sem dúvida essa expressão é mais ou menos familiar
para os leitores mais velhos, mas está quase fora de uso nesta geração. Ela
denota que tenho um amigo que possui influência com outra pessoa em
autoridade, usando isso em meu favor. Quão indizivelmente bendito é saber
que o cristão tem um amigo na corte, a Corte do Céu; “Um amigo mais
chegado do que um irmão” (Pv. 18:24). Ele tem o ouvido de Deus, pois sobre
a Terra declarou: “[Tu] sempre me ouves” (João 11:42). Então, faça uso dele,
e peça que Ele apresente os pedidos ao Seu Pai e teu Pai, acompanhado por
Seus méritos infinitos; e se forem para a glória de Deus e para o teu (real)
bem, esteja plenamente certo que serão concedidos. Assim Cristo será
honrado e a tua fé fortalecida.
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