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A oração e uma arma muito poderosa na vida 
do cristão. É também, uma das principais fer-
ramentas para desenvolver a intimidade com 
Deus. Martinho Lutero fez uma interessante 
observação à questão da oração. Segundo ele, 
“Assim como o trabalho dos alfaiates é fazer 
roupas, e o trabalho dos sapateiros é remen-
dar sapatos, o trabalho dos cristãos é orar.” Ou 
seja, nesta colocação, a oração é vista como um 
trabalho que necessita ser administrado com 
responsabilidade de disciplina para preservação 
da sua essência. A essência da vida cristã está na 
oração. Imaginemos um balão de festa vazio. Sua 
essência e finalidade não estão sendo utilizadas 
em sua plenitude, uma vez que o balão foi feito 
para estar cheio, robusto, colorido, trazendo ale-
gria e cor para o ambiente. É neste sentido que a 
oração atua na vida do cristão. 

Quando praticamos a oração estamos enchendo 
nosso balão espiritual. 

Vejamos alguns exemplos:
PAZ: Através da oração encontramos calma e 

paz para nossas almas; Filipenses 4.6-7 diz: “Não 
estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas 
petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus 
pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz 
de Deus, que excede todo o entendimento, guar-
dará os vossos corações e os vossos pensamentos 
em Cristo Jesus”. 

REFÚGIO: Na oração encontramos refúgio em 
Deus, pois Ele é o nosso escudo e protetor. “O Se-
nhor será também um alto refúgio para o oprimi-
do; um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti 
confiarão os que conhecem o teu nome; porque tu, 
Senhor, nunca desamparaste os que te buscam”, Sl 
9.9,10.

RESPOSTA: A oração é o meio de comunicação 
com Deus. É através dela, que falamos com Ele, so-
mos ouvidos e atendidos. É importante no momen-
to de oração falar com Deus nossas súplicas, mas 

também ouvir o que Ele tem a nos dizer. “Então 
me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e 

eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me 

achareis, quando me buscardes com todo o vosso 
coração”. Jr 29:12,13. 

INTIMIDADE: A oração nos leva a uma vida de 
intimidade com Deus. Quando O conhecemos, 
somos orientados por Ele e vivemos segundo a Sua 
vontade e querer. É no secreto que conhecemos 
a Deus, alinhamos nossa intimidade com o Pai e 
mantemos viva nossa essência. “Tu, porém, quan-
do orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, 
orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, 
que vê em secreto, te recompensará”, Mt 6.6.

O nosso Deus está sempre pronto a nos ouvir, 
mas é nosso dever orar sem cessar. Existe uma 
frase muito interessante do Pastor e escritor An-
drew Murray que faz todo o sentido, ele diz: “Se 
a vida espiritual for saudável, sob o pleno poder 
do Espírito, orar sem cessar será natural.” Esta é 
uma grande verdade que precisa estar gravada nos 
corações de todos os cristãos. Devemos fazer da 
oração nosso estilo de vida e nos mantermos cada 
dia mais cheio da sua essência. 

Vida de oração
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