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O jardim simboliza o momento de co-
munhão perfeita entre Deus e a huma-
nidade. Quando o Senhor ia conversar 
com o homem todos os dias, e o pecado 
não fazia separação entre eles, pois ain-
da não havia sido cometido. Podemos 
afirmar que era um mundo repleto de 
verdadeira paz. Os animais, as plantas, 
o homem, a mulher, todos vivendo em 
comunhão com o seu Criador. Após o 
pecado, além de expulsar Adão e Eva 
do jardim, Deus o escondeu, colocando 
um anjo para guardar a entrada. Isso 
aconteceu para que o homem e a mu-
lher não comessem da árvore da vida 
e vivessem eternamente em pecado. 
Deus rapidamente os retirou para que 
o Plano de Salvação se cumprisse e nos 
trouxesse novamente a possibilidade 
de vida eterna em santidade com Deus. 

Por um longo tempo, devido ao pe-
cado, a humanidade viveu afastada de 
Deus. Ao perder o acesso ao jardim, o 
homem perdeu também o acesso à co-
munhão com Deus, a andar dia a dia 
com Ele pelo paraíso. Não havia mais 
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aquelas conversas diárias, que antes 
aconteciam com facilidade. Então, em 
uma ação gloriosa e cheia de graça, 
Deus entregou Seu Filho para que tivés-
semos paz com Deus, pelo novo e vivo 
caminho que é Jesus Cristo, o qual nos 
dá acesso ao trono da graça. 

Um dos principais caminhos que a 
humanidade tem hoje é a oração. Por 
meio dela, podemos tomar posse de 
tudo aquilo que já foi liberado para nós. 
Há, porém, alguns mitos a respeito des-
sa ferramenta tão importante que te-
mos, por isso é imprescindível conhecer 
um pouco mais sobre o assunto. 

Veja abaixo alguns mitos sobre a 
oração.

♦ A oração do pastor é mais forte - 
Apesar de ser consagrado e com autori-
dade diante da Igreja e do mundo espiri-
tual, não é verdade que a oração de um 
pastor ou líder seja mais forte ou que só 
ele possa acessar a presença de Deus. 
Cristo não deu acesso exclusivo a Deus 
aos líderes da Igreja; pelo contrário, 
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Deus está acessível para todo e qual-
quer cristão por intermédio do sangue 
de Cristo. Podemos adentrar com ousa-
dia, todos nós, com fé (Hb 10.19-22). A 
oração não é atendida por mérito, mas 
sim pelo nome de Jesus.

♦ Não há cura sem imposição de 
mãos - A imposição de mãos é algo ex-
tensamente defendido nas Escrituras e 
deve ser praticado, mas não é a única for-
ma de Deus curar alguém. Veja o exem-
plo do servo do centurião, que estava em 
casa e foi sarado apenas com a palavra li-
berada por Jesus. Nesse sentido, fica cla-
ro que a cura não está limitada apenas à 
imposição de mãos, mas pode acontecer 
de maneira remota também pela fé.

♦ Deus só atende orações em lugares 
específicos - Esse não é um mito só dos 
dias atuais, mas vem de muito tempo. 
Veja o caso da mulher Samaritana, que 
perguntou ao Senhor Jesus em que lu-
gar se deve adorar; e o próprio Jesus diz 
que os verdadeiros adoradores adora-
rão em espírito e em verdade, demons-
trando que não tem a ver com o lugar, 
mas com a intenção e a entrega no mo-

mento da oração. Deus não está apenas 
no quarto, no monte ou mesmo na igre-
ja, Ele está onde estiverem dois ou três 
reunidos em Seu nome.

♦ Deus só atende orações em certos 
horários - Existem pessoas que acredi-
tam que no culto ou durante a madru-
gada são os únicos momentos em que 
Deus ouve e atende o clamor, o que é 
bastante equivocado. A oração durante 
a madrugada é uma ótima forma de sa-
crifício e oferta ao Senhor, visto que é o 
melhor momento para descanso. Deus 
ouve orações em qualquer horário, pois 
antes mesmo de uma palavra sair da 
nossa boca, Ele já a conhece.

♦ Deus só atende orações de joe-
lhos - Jesus orou na cruz, e Jonas orou 
na barriga do peixe. A Bíblia nos manda 
orar sem cessar; e logicamente não é 
possível ficar o tempo todo de joelhos. 
Essa é uma prática digna, bíblica e be-
líssima, no entanto não pode ser con-
fundida com uma regra universal. Deus 
atende e ouve orações feitas em qual-
quer posição, pois Ele não está limitado 
a movimentos ou poses específicas.


