PEÇA SEGUNDO A PALAVRA
Certamente o aspecto mais importante quando se trata de fé para receber de Deus na oração é
o conhecimento da vontade de Deus.
Somente podemos ter fé e convicção quando temos certeza que algo é a vontade de Deus.
Sendo assim deveríamos investir muito tempo procurando saber qual é a vontade de Deus a
respeito de todos os nossos problemas.
E a maneira como conhecemos a vontade de Deus é conhecendo a sua Palavra. A sua Palavra
é a revelação da sua vontade para nós.
“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.
Nesse texto descobrimos como podemos ter segurança que Deus ouve as nossas orações.
Qual é a segurança que temos que ele nos ouvirá?
Ele nos ouve quando pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Ele nos ouve quando
pedimos algo que está em harmonia com a sua vontade.
O verso 15 diz: “e se sabemos que ele nos ouve”. Isso significa que existem orações que
Deus não ouve.
Não é que ele não atende, ele nem mesmo ouve. Se não oramos de acordo com a sua vontade
ele não nos ouvirá.
O conhecimento da vontade de Deus vai liberar fé para o seu coração. Sabemos que a fé vem
pelo ouvir ou receber a Palavra de Deus.
“E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo” (Rm. 10:17). “A
revelação das tuas palavras esclarece” (Sl 119:130). “Lâmpada para os meus pés é a tua
palavra e, luz para os meus caminhos” (Sl. 119:105). Quando temos a Palavra de Deus não
andamos mais em trevas sem saber o caminho a seguir.
Quando não conhecemos a vontade de Deus nós estamos orando no escuro, tateando para ver
se encontramos uma porta. Dessa maneira não podemos nos achegar com confiança e
ousadia. Mas em vez disso ficamos inseguros sempre pensando que talvez ele não nos ouça.
Quando temos esse tipo de atitude a oração não vai funcionar.
Quando formos orar, precisamos antes de tudo investigar o que a palavra de Deus diz a
respeito daquele assunto específico. De maneira geral quase tudo o que precisamos está de
alguma forma colocado na Palavra de Deus. Com relação aos temas mais importantes de
nosso cotidiano pode ter certeza que as escrituras nos revelam qual é a vontade de Deus. Vou

mencionar três áreas a respeito das quais todos nós iremos orar em algum momento de
nossas vidas.
A vontade de Deus a respeito da salvação
Esse certamente é o primeiro e mais importante assunto a respeito do qual oramos
frequentemente. Todos nós temos algum parente ou amigo pelo qual temos orado para que
seja salvo. Você precisa orar com a completa convicção de que é a vontade de Deus que ele
seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Afinal foi justamente para salvar o
perdido que o Senhor Jesus veio à terra.
Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens
sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. I Tm. 2:34
Eu diria que é um grande absurdo alguém começar a orar pela salvação do outro dizendo:
“Senhor, se for da tua vontade, salvao!” Isso é contradizer a vontade de Deus. Essa pessoa
não ora com convicção e fé, por isso não vê resultado na sua petição.
Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada; pelo contrário, ele é
longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao
arrependimento. II Pe. 3:9
A Palavra de Deus afirma claramente que se orarmos de acordo com a sua vontade, ele vai
nos ouvir. Está escrito que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. A expressão
“todo homem” certamente inclui os seus parentes, então ore com a convicção de que Deus
vai ouvilo. O problema é que andamos pela vista e depois que oramos queremos ver
imediatamente o resultado. É preciso perseverar em fé na vontade de Deus. Outras vezes
ficamos incrédulos porque pensamos que aquele parente ou amigo é muito duro e não deseja
ser salvo. Ficamos ponderando: “como Deus pode salválo, se ele não deseja ser salvo?” Mas
isso tudo é uma expressão da nossa ignorância. Ninguém no mundo deseja ser salvo, se
alguém é salvo é por obra do Espírito Santo.
Não há qualquer dúvida de que a vontade de Deus é salválo, assim precisamos nos apegar a
promessa de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Não olhe as
circunstâncias. Deus já está operando na vida nele. A prova disso é que você está orando.
Não anule a sua oração. Anulamos a oração quando falamos de forma diferente daquela que
oramos. Você está orando pela conversão de um parente, logo em seguida ele profere alguma
tolice incrédula e você já vai logo dizendo: “esse aí nunca será salvo mesmo!” Não diga isso,
mas repita mais uma vez a promessa de Deus.
Todo crente tem autoridade para orar pela sua casa. A promessa de Deus é muito específica:
“Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa” (At. 16:31). Mas muitos duvidam da
palavra de Deus. Reivindique essa promessa de Deus a respeito da sua família. Isso não
significa que eles se converterão imediatamente, mas se você permanecer firme na promessa
da Palavra de Deus todos eles virão a Cristo.
Precisamos crer de todo o nosso coração. Nunca ocorreu na minha mente a ideia de que
minhas filhas não seriam salvas. Eu orei por elas e permaneci crendo vendoas como servas
de Deus. Hoje elas cresceram e são nascidas de novo. Também não fique questionando se a
família é só marido, mulher e filhos ou se incluiria todos os outros parentes. Eu creio que
inclui a todos. Todos os membros da minha família são salvos para a Glória de Deus. A sua
família pode ser salva também se você orar nessa fé.
A vontade de Deus a respeito da cura

Aqui está mais uma área onde as pessoas não conseguem exercitar fé pelo simples fato de
não terem certeza de que é a vontade de Deus curálas. Precisamos nos lembrar da
extraordinária promessa do Senhor sobre a oração.
Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que
quiserdes, e vos será feito. Jo. 15:7
O Senhor colocou duas condições para pedirmos o que quisermos. A primeira condição é
permanecer nele. Isso se relaciona com o novo nascimento. Quando nascemos de novo
fomos enxertados nele e agora somos membros do seu corpo.
Mas ele colocou uma segunda condição: as palavras dele devem permanecer em nós.
Devemos portanto conhecer a sua Palavra e sermos cheios dela para sermos eficazes na
oração. Quando temos a sua palavra habitando em nós espontaneamente saberemos qual a
vontade de Deus em cada situação. A Palavra de Deus é a sua vontade revelada.
Uma vez que permanecemos nele e a palavra dele permanece em nós, então agora podemos
pedir o que quisermos e nos será feito. Que promessa extraordinária.
Alguém que está em comunhão com a Palavra de Deus não pedirá nada contrário a ela. Mas
se não nos preocupamos em nos encher com a Palavra, também no encheremos de desejos
que são contrários a ela e quando orarmos sobre eles o Senhor não nos ouvirá. O Senhor
somente atende os pedidos que estão de acordo com a sua Palavra.
O que a palavra de Deus diz a respeito da cura? É a sua vontade curar os enfermos?
Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si; e
nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas
nossas transgressões e moído pelas nossas iniqüidades; o castigo que nos traz a paz estava
sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Is. 53:45
A Palavra de Deus nos diz claramente que o Senhor Jesus levou as nossas enfermidades. Por
isso eu lhe digo que a vontade de Deus só pode ser curar você. Se ele enviou Jesus para levar
a suas doenças, porque agora ele mandaria enfermidades para você? Se Ele fizesse isso ele
seria completamente incoerente. Imagine um laboratório que produz remédios, mas que
também espalha enfermidades? Mesmo nesse mundo caído isso seria uma aberração.
Se você consegue crer que o laboratório quer curar doenças e não espalhálas, então você
precisa admitir que o nosso Deus infinitamente mais santo e fiel deseja trazer cura e saúde.
De uma vez por todas está decretada a sua vontade, pois ele diz: “Eu sou o Senhor que te
sara!” (Êxodo 15.26).
Chegada a tarde, trouxeramlhe muitos endemoninhados; e ele meramente com a palavra
expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes; para que se cumprisse o que fora
dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou
com as nossas doenças. Mt. 8:1617
O fundamento da nossa fé é o conhecimento da vontade de Deus. Quando temos convicção e
clareza a respeito da vontade de Deus sobre alguma coisa nós temos fé para entrar na posse
dela. Esta é a razão porque muitas pessoas não recebem a cura, elas não têm certeza de que a
vontade de Deus é curálas.
Se mostramos para alguém a verdade de que por meio do sangue de Jesus nossos pecados
são perdoados eles rapidamente aceitam, mas quando mostramos que pela cruz ele são
curados eles ficam reticentes. Mas a mesma Bíblia que diz que se confessarmos os nossos
pecados ele é fiel para nos perdoar, também que diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos
sarados. É a mesma Bíblia e a mesma cruz. Deus é verdadeiro e a obra de Jesus na cruz é
perfeita, por isso podemos crer nas duas verdades do mesmo modo.

A base que temos para orar pela cura é mesma que possuímos para declarar que alguém pode
ser batizados e salvo. A base é a cruz do Senhor Jesus. Não sei a resposta para todas as
questões sobre cura. Não sei porque pregamos e nem todos se convertem, também não sei
porque oramos por cura e nem todos são curados. Mas isso não pode nos impedir de
continuar pregando e também de continuar orando pelos enfermos.
Faz parte da nossa herança a cura de toda enfermidade. É da vontade de Deus que vivamos
uma vida plena e saudável. Porque o Filho de Deus veio para nos dar vida e vida em
abundância. Nós ainda vivemos em mundo caído e estamos sujeitos a enfermidades e a
ataques do maligno, mas podemos ter certeza de que a vontade de Deus é sempre a cura.
O leproso disse a Jesus: “Se quiseres, podes purificarme.” A palavra de Deus diz que “Jesus,
profundamente compadecido, estendeu a mão, tocouo, e disselhe: Quero, fica limpo!”
(Marcos 1.41). A resposta do Senhor foi enfática: “Eu quero!”. Precisamos repetir para nós
mesmos sempre essa verdade: Jesus quer curar. Ele não mudou.
Aquele leproso tinha fé de que Jesus poderia curálo se Ele quisesse. Jesus respondeu de uma
vez por todas que realmente era a Sua vontade.
Deus deseja curar porque ele é um Deus amoroso. Tudo o que Jesus fez foi para demonstrar
o amor e a natureza do Pai. Assim ele só curou os enfermos porque o Pai o comissionou para
fazer isso. Enquanto Jesus estava na Terra ele curou todas as pessoas enfermas que vieram a
Ele. Não houve uma sequer que tivesse crido que ele deixasse de curar. Ele fez isso porque
era a vontade do Pai. Nós hoje podemos ter certeza que a vontade do Pai não mudou, ele
continua desejando curar a todos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca
muda.
“O Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai; porque tudo
o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.” João 5.19
“E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou.” João 12.45
Jesus apenas curou, ele nunca fez pessoa alguma adoecer para lhe ensinar uma lição de
moral, para trazêla para mais perto dEle, ou para ela aprender a paciência. Nem castigou
alguém com enfermidades, em ocasião alguma.
Certa vez, depois terem sido rejeitados pelos samaritanos, Tiago e João perguntaram a Jesus:
“Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir?” Assim como Tiago e
João nós imaginamos que a intenção de Deus seja exatamente essa, a destruição os
pecadores. Mas o Senhor os repreendeu dizendo: “Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o
Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salválas.” A
intenção do Pai nunca é mandar enfermidades, mas curálas, nunca é oprimir, mas libertar o
cativo.
Se a vontade de Deus é sempre curar, então precisamos dizer que a enfermidade é uma obra
do diabo
“Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda
parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.”
Atos 10.38
“Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.” 1 João 3.8
Estes trechos bíblicos, mostram não somente de onde provém a cura, como também de onde
provém a enfermidade. Que tipo de opressão precisa de cura? Só pode ser a enfermidade.
Portanto, o diabo oprime as pessoas com doenças, mas Jesus veio para curar os oprimidos de
satanás. A enfermidade é uma obra do diabo, mas o Filho de Deus se manifestou para
desfazer as obras do inferno.

A vontade de Deus a respeito da prosperidade
Algumas pessoas quando vão orar têm a seguinte atitude: “eu vou pedir. Se for da vontade
dele, ele o fará, e se não, ele não o fará.” Mas isso é algo absurdo. Devemos descobrir a
vontade de Deus antes de orar. Eles dizem isso porque leram a promessa de I João 5:14 de
forma errada. A Palavra de Deus diz que “se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade,
ele nos ouve.” Mas as pessoas colocam a vírgula no lugar errado e lêem assim: se pedirmos
alguma coisa, segundo a sua vontade ele nos ouve. Dessa maneira fica parecendo que Deus
nos ouve se ele quiser. Mas não é isso que está escrito.
Se não tenho certeza de que algo é a vontade de Deus eu não terei fé e convicção para orar. E
seu eu orar sem fé estarei perdendo meu tempo.
Mas eu entendo isso, as pessoas querem jogar toda a responsabilidade sobre Deus. “Eu orei
se for a sua vontade”, e ele não fez. Certamente não era da vontade de Deus”. Mas não é bem
assim. É nossa responsabilidade examinar as escrituras. Nelas ficamos sabendo a vontade de
Deus.
Estudar a Palavra é como garimpar pedras preciosas. Podemos achar algumas na superfície,
mas se queremos as riquezas de Deus precisamos escavar bastante. Procure na Palavra de
Deus uma promessa que embase a sua oração. De posse dessa promessa você vai orar da
maneira correta.
O terceiro tipo de necessidade mais frequente entre os irmãos, são as necessidades
financeiras. Precisamos ter convicção de que é a vontade de Deus nos abençoar com
prosperidade.
Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua
alma. III Jo. 2
E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de
vossas necessidades. Fp. 4:19
Se você deseja ser abençoado financeiramente você deve começar orando com a certeza de
que Deus deseja a sua prosperidade. Procure conhecer os princípios bíblicos a respeito do
assunto e ande de acordo com eles.

