Peça que você recebe
Você certamente já percebeu como são feitos os roteiros

de filmes
de cinema. Primeiro eles colocam o personagem
principal numa situação bem difícil onde parece não
haver nenhuma saída. E quando a situação parecer
desesperadora, então eles fazem com que fique mais
difícil ainda.
Eles fazem tudo isso com a intenção de despertar emoções. Deus
frequentemente parece agir da mesma maneira, mas não para nos dar
mais emoções simplesmente, mas para nos ensinar suas verdades de
forma que nunca mais as esqueçamos.
Servir a Deus realmente não é para os de coração fraco. Viver pela fé
exige uma atitude de força e ousadia, mas requer de nós dependência
completa do Senhor. Não poucas vezes o Senhor nos permitirá entrar
em situações que somente ele pode nos livrar.
Por isso você precisa aprender a orar. A oração deve ser o primeiro
recurso, e não o último. O mais comum é as pessoas orarem depois de
esgotarem todos os seus recursos. Oramos quando percebemos que
estamos sem saída.
Veja uma pessoa com problemas financeiros. Ela vai tentar usar todo o
limite do cartão de crédito, depois do cheque especial, tentará pegar
emprestado com amigos, depois com familiares e deve até vender os
móveis de sua casa. Por fim ela vai orar como quem diz: já não tenho
mais nada a perder.
Deveríamos pensar o contrário: o que eu tenho perdido por não orar?
Orar não deve ser o último recurso, mas sim a primeira coisa a ser
feita. Ore pelo que Deus quer e não pelo que você quer.
E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma
coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da
vontade de Deus. Jesus nos ensinou a orar: “seja feita a tua vontade...”
E a maneira de conhecermos a vontade de Deus é pelas Escrituras.
Quando oramos segundo a vontade de Deus podemos ser ousados na
oração e determinar na terra a sua vontade. Mas lembrese, somente
podemos determinar a vontade de Deus e não a nossa.
1. Pedi e darsevosá
Pedi, e darsevosá; buscai e achareis; batei, e abrirsevosá. Pois todo
o que pede recebe; o que busca encontra; e, a quem bate, abrirselhe
á. Mt. 7:78

O primeiro princípio para se receber o milagre é simplesmente pedir,
pois todo o que pede recebe. Isso parece exageradamente simples, mas
alguns nunca pediram por isso também nunca receberam.
Para pedir corretamente o primeiro princípio é ser específico no seu
pedido. Seja específico, mas em linha com a Palavra de Deus e com o
Espírito. Se pedimos algo fora da Palavra de Deus não temos como
receber.
Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis obter; viveis a
lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis; pedis e não
recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tg.
4:23
Algumas vezes você não ora por algo específico, apenas ora pela bênção
de Deus sobre si. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não responde
perguntas que não foram feitas, não dirige se não foi solicitado, não se
manifesta se não é desejado e não concede o que não foi pedido. Você
não é mais abençoado simplesmente porque não pede pela bênção de
Deus.
Se ontem não lhe pedimos a bênção, então não recebemos hoje o que
poderíamos ter ganho. Há bênção pelas quais não precisamos de pedir,
mas existem muitas outras, talvez as mais importantes, que devem ser
solicitadas.
Alguns acreditam que seu nome é sinônimo de dor e problema e não se
consideram candidatos para a bênção de Deus. Outros acham que por
serem salvos as bênçãos cairão automaticamente nas suas cabeças. São
dois conceitos equivocados. A natureza de Deus é abençoar. Ele nos
quer abençoar muitíssimo. Mas precisamos orar pedindo.
Não importa quem você é ou quem seus pais decidiram que você seria.
O que importa realmente é saber quem você quer ser, e pedir isso. Uma
simples oração pode mudar o seu futuro. Uma oração hoje pode liberar
a bênção e mudar a sua história.
Em segundo lugar o seu pedido precisa proceder de um desejo
profundo do coração. É preciso querer e pedir a Deus. A seqüência do
pedirbuscarbater fala de um desejo ardente no coração. Na verdade
Deus somente se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o
coração. Pedir, buscar e bater nos mostra uma seqüência ascendente de
intensidade.
Buscarmeeis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso
coração. Jr. 29:13
Em terceiro lugar você precisa confiar que o Pai deseja lhe dar. Não
duvide da bondade de Deus. No verso 11 a lógica é clara, se nós que
somos maus sabemos dar boas coisas a nossos filhos, quanto mais o Pai
celestial. Tenha uma imagem correta de Deus. Vejao como um pai
amoroso interessado em nossas vidas.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão,
lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se

vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto
mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe
pedirem? Mt. 7:911
A graça de Deus nos ensina que nada que diz respeito a nos é tão
grande que Deus não possa fazer, mas também nada é tão pequeno
que não seja importante para ele. Deus se importa com o sapato que
você usa, com a roupa que você veste, ele se importa com o seu
trabalho e até mesmo com o carro que você anda. Deus se importa se
você ficar doente, e se importa se você passar necessidade. Deus se
importa com tudo que diz respeito a sua vida. Porque se nós que somos
maus, damos importância a tudo que diz respeito aos nossos filhos,
muito mais Deus cuidará dos seus próprios filhos.
Alguns religiosos dizem: “não fique incomodando a Deus com essas
coisinhas insignificantes”. Mas isso é um erro. Deus tem prazer em
ouvir a sua oração a respeito das suas necessidades. Ele tem prazer de
ouvir as suas histórias e ajudar nas suas lutas.
Deus é nosso Pai. Se Deus fosse apenas Deus, como é que ele iria se
relacionar comigo? No dia que eu oro: Senhor! Estou precisando de um
carro. Ele responderia: precisando de carro? Que coisa mais tola!
Porque você não ora por coisas mais importantes? Deus está tão acima
de tudo que as coisas desse mundo nada significam para ele, pois ele
não precisa de nenhuma delas. Mas Deus, não é apenas Deus, ele é o
nosso pai.
Não importa aquilo que você tem passado, não importa se as pessoas
digam que isso é insignificante. A graça de Deus é do tamanho da sua
necessidade.
Não há necessidade tão grande que ele não possa suprir, e nem há uma
necessidade tão pequena que não seja também importante para ele.
Oh, como é maravilhoso chamar a Deus de pai, porque isso é mais que
uma retórica teológica, isso é mais do que uma expressão bonita para
se usada em uma oração solene. Não, isso é um fato.
As pessoas fazem a oração do pai nosso todos os dias, mas quantas
percebem que de fato têm um pai que cuida delas? Quantas de fato
descansam na graça, na generosidade e na abundância da casa deste
pai? Quantos têm de fato sentido o aconchego de saber que estão
juntos do pai?
Por último você precisa pedir de acordo com a Palavra de Deus. Jesus
disse que se orarmos de acordo com a vontade de Deus certamente ele
nos ouvirá.
“E esta é a confiança que temos para com ele, que, se pedirmos alguma
coisa SEGUNDO A SUA VONTADE, ele nos ouve. E, se sabemos que
ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que
obtemos os pedidos que lhes temos feito...” I Jo 5.14,15.
Deus somente age de acordo com a sua Palavra. Se você orar tendo a
Palavra de Deus como base você já começa com a resposta.

2. Você nunca terá o que você não busca
A prova do desejo é a busca. Qualquer coisa destruída pode ser
restaurada; qualquer coisa fechada pode ser aberta, qualquer coisa
perdida pode ser achada, mas é necessário haver busca.
A busca nos qualifica a receber a bênção. A necessidade somente não
nos qualifica, mas a busca, sim. A necessidade não atrai a Deus, mas fé
de quem busca o honra.
Você nunca terá um milagre se você se recusa a buscálo. Você nunca
terá sucesso profissional a menos que o busque numa santa obsessão.
Aquilo que você está buscando mostra o que você terá. Muitos dizem
que querem crescer, mas não oram, não meditam na Bíblia, não
estudam, não trabalham duro, não possuem um discipulador. Estão
mentindo para eles mesmos. O lugar onde você investe o seu tempo
mostra o que você está buscando. Quatro horas diante da Tv e cinco
minutos diante de Deus. Aquilo que você está buscando mostra o que
você terá. Uma oração que não resulta em uma busca é um tipo de
autoengano.
Zaqueu teve que subir na árvore para ver Jesus. A mulher hemorrágica
teve de buscar a cura. O cego Bartimeu teve de clamar em voz alta. A
sua busca precisa encontrar uma expressão exterior. Sem essa
expressão a busca é apenas um vago desejo.
3. O milagre é pela graça mediante a fé
A bênção não é para quem merece, mas para quem confia na graça de
Deus. A bênção não é para aquele que melhor se comporta, nem para o
mais merecedor, a bênção é para aqueles que confiam na graça de
Deus.
Deus nunca consulta o seu passado para determinar o seu futuro. Não
espere merecer para poder pedir uma grande bênção para o Senhor.
Muitos vivem debaixo de uma constante pressão na mente. Eles
sempre sentem que não oraram o suficiente, não ofertaram o
suficiente, não fizeram boas obras o suficiente. Simplesmente não
vivem debaixo da graça, mas debaixo da pressão de terem de agradar a
Deus.
Quando tentamos agradar a Deus pelo nosso esforço simplesmente
saímos da graça e caímos no padrão da lei. Ninguém jamais recebeu o
milagre porque mereceu, mas porque justamente reconheceu que não
merecia e confiou exclusivamente na graça.
Já observou como algum dos que mais prosperam ou os que mais
recebem bênçãos são justamente os que consideramos mais
problemáticos? Os crentes mais íntegros e piedosos parece que nunca
recebem milagres. O motivo talvez seja o fato de que esses últimos
talvez se gloriam na sua justiça própria.

A lei diz “faça, mas a graça diz “eu faço por você”. A verdadeira vitória
não é conquistada, mas nos é dada gratuitamente. Deus nos leva até ao
ponto em que desistimos de confiar em nós mesmos e passamos a crer
pelo seu milagre.
Nós recebemos os milagres do mesmo modo que recebemos a salvação:
pela graça mediante a fé. Na verdade todas as coisas de Deus somente
podem ser recebidas dessa forma. Fomos salvos pela graça mediante a
fé que se entrega, somos também vencedores pela graça mediante a fé
que se entrega.
Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Cl. 2:6
A ordem do Senhor é muito clara: como recebestes a Cristo assim andai
nele. Como recebemos a Cristo? Devemos continuar vivendo assim
para vencer o pecado e nos santificar, para prosperar, para ser feliz no
casamento e para receber qualquer milagre.
A graça só é honrada na vida de crentes incapazes e limitados. O que
não depende da graça é obra humana e pelas obras ninguém nunca
receberá coisa alguma de Deus.
4. Não precisa barganhar com Deus
Um conhecido meu estava passando por uma dificuldade danada,
então ele me disse que fez uma promessa para receber a bênção de
Deus. Curioso como sou logo lhe perguntei que promessa ele tinha
feito. Ele disse que iria usar roupa de uma cor só durante um ano
inteiro. Aquilo me deixou realmente intrigado. Porque as pessoas
querem fazer barganha com Deus? E se é uma barganha, o que Deus
tem a ganhar com a cor da roupa que eu visto?
O mais assustador é que alguns fazem trocas ainda mais estranhas
como andar descalço até uma certa cidade, carregar uma cruz numa
peregrinação ou andar de joelhos por quilômetros a fio. Será que Deus
deseja isso? Deus quer que você prometa dar a ele uma casca de ferida?
Outros, mais piedosos, prometem acender tantas velas para Deus como
se Deus estivesse no escuro. Porque toda promessa que fazem para
Deus são promessas de sofrimento?
Deus não faz barganhas, mas aquilo que você promete para ele revela o
que você pensa dele. É como se dissesse? “Se tu me deres o que
necessito, te darei o que gostas.
As bênçãos de Deus são de graça, não precisamos fazer trocas, mas se é
para trocar porque você não promete ser fiel à sua esposa para o resto
da vida, ou ser carinhoso e afetuoso com ela para sempre. Porque não
promete brincar com seu filho pelo menos uma hora todos os dias ou
falar algo de bom para seus colegas cada vez que chegar ao trabalho?
É bom dar presentes para pessoas amadas. Para uma pessoa amada, a
gente pensa muito antes de comprar um presente, porque o que se
deseja é que o presente lhe dê felicidade. Quando dou um presente
estou dizendo: “acho que você vai se alegrar”. O que você pensa que

Deus gostaria de ganhar? Um grande sorriso de satisfação ou um
semblante contorcido pela dor?
Mas precisa crer...
Diante dos problemas há aqueles que se escondem, há outros que
tolamente negam a existência deles e há os que ficam paralisados pela
angústia e a ansiedade. Homens e mulheres de Deus, porém, em vez de
enxergar no problema a derrota, vêem no problema a oportunidade de
Deus manifestar o seu poder.
Diante da ameaça do inimigo de destruilo, não retroceda. Essa guerra
não é sua. A verdadeira vitória não é conquistada, mas nos é dada
completamente pela graça. A verdadeira guerra é Deus quem luta por
nós, a nossa batalha é a batalha de permanecer na fé. A nossa guerra é
perseverar crendo em oração. Você não pode mudar as circunstâncias
na força do seu braço. Não é a sua força que fará com que o milagre
aconteça, mas você receberá isso das mãos de Deus. Tudo é fruto da
graça.
O milagre não acontece enquanto focamos nossos olhos no natural. O
vencedor é aquele que tem um olhar de fé. Mesmo diante de tantas
coisas negativas a respeito de sua vida, ele consegue dar graças a Deus
pela vitória que já está diante dele.
É simplesmente uma questão de crer naquilo que Deus já determinou
fazer na sua vida. É como se me alegrasse de antemão vendo a obra
completa quando parece que ela ainda nem começou.
Tire os seus olhos dos fatos diante de você e olhe para a verdade da
Palavra de Deus. Você precisa entender que na vida existem fatos e
existe a verdade. O fato é aquilo que podemos perceber com os nossos
sentidos, a verdade é aquilo que Deus diz.
Não importa os fatos, importa a verdade. É fato que certas doenças são
incuráveis, a verdade é que Deus pode todas as coisas. É fato que
vivemos no meio de uma crise econômica, mas a verdade é que para o
multiplicador de pães não há crise.
Todos nós desejamos permanecer na verdade e ignorar os fatos, mas os
obstáculos são muitos. A fé não nega os fatos apenas os transforma
pela verdade da palavra de Deus.
Mas alguém pode dizer, os fatos não são verdade? Não, os fatos são
apenas aquilo que está acontecendo, e o que está acontecendo cada um
interpreta à sua maneira. Cada um interpreta o fato da sua maneira,
mas quanto a verdade não cabe interpretação, a verdade é o que é. O
Senhor Jesus é a verdade. Não é questão de interpretação e nem de
opinião. A verdade não é o que você vê, a verdade não é o que você
ouve, não é o que você sente, não é algo que você toca, a verdade é a
Palavra de Deus. Eu quero a verdade da palavra de Deus e não quero
viver em função dos fatos, todavia eu sei que os fatos existem.

Há uma ilustração muito conhecida do elefante e dos cegos. O elefante
é um fato e havia um grupo de cegos tentando descrever o elefante uns
para os outros. Um cego chegou e pegou no rabo e disse o elefante é
fininho, o outro pegou na perna e disse não é largo, parece uma coluna
de tão forte. O outro pegou na tromba e disse não é flexível parece uma
mangueira, e ainda outro tentou abraçar o corpo do elefante e disse,
não, ele é macio e largo, nem consigo ver os limites dele. E eles não
puderam chegar a uma conclusão, pois cada um tinha um fato. O
elefante é tudo isso, como o fato ele é uma questão de interpretação.
Fato é aquilo que você consegue enxergar, é a parte com a qual você
tem contato. É aquilo que você consegue explicar. A verdade, porém, é
aquilo que Deus diz.
A fé não nega os fatos, apenas se apega à verdade. A fé tem o poder de
transformar os fatos pela verdade da palavra de Deus.

