TODO O QUE PEDE RECEBE
O segredo de uma vida cristã frutífera e abençoada, de uma vida cristã que faz a diferença é a
oração respondida. Oração respondida é a diferença entre o cristão vencedor e aquele
derrotado. Essa é a diferença entre um ministério grande e vencedor, e um ministério
medíocre. Oração respondida. É isso que faz a diferença entre filho e filho, entre discípulo e
discípulo. Oração respondida é o que enriquece você, é o aquilo que acrescenta realidade na
sua vida espiritual.
Todos nós precisamos ter experiências de orações respondidas. São essas experiências que
fortalecem e aumentam a nossa fé. Pessoas que oram e vêem a resposta da sua oração
adquirem mais fé para orar por outros, e elas oram cada vez mais porque sabem que a oração
funciona. Pessoas que têm a oração respondida são prósperas e abençoadas, elas desfrutam
do melhor de Deus. O segredo portanto, de uma vida cristã realmente plena e abundante é a
“oração respondida”. Isso é vital.
“Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis obter; viveis a lutar e a fazer
guerras. Nada tendes, porque não pedis...”. Tg 4:2
Qual é o veredito de Tiago? “Nada tendes porque não pedis”. A vontade de Deus é dar. E o
verso 3 continua: “pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos
prazeres”.
Por que alguns pedem e não recebem? Porque pedem mal. Não sabem pedir e por isso pedem
mal. Não compreendem como funciona a oração e por isso não desfrutam da alegria de ver a
resposta.
O Espírito Santo vai abrir o seu entendimento para você compreender alguns princípios bem
simples da Palavra de Deus que, se praticados, podem revolucionar sua relação com Deus.
Nossa vida cristã torna-se meramente religiosa se as orações não funcionam. Nosso culto
será apenas um ritual vazio se as orações não funcionam. De nada adianta nosso empenho e
trabalho na vida da Igreja se as orações não funcionam. Se nós oramos apenas por orar, se as
nossas orações são apenas um ritual religioso e não esperamos realmente que nada aconteça,
então a vida espiritual fica completamente sem sentido. Se não conseguimos ser ouvidos por
Deus em nossas orações, então não vale a pena servi-lo.
Mas se a oração realmente é respondida, se Deus do alto ouve nosso pedido e atende nosso
clamor, então não existe nada mais poderoso na face da terra do que quando um crente se
ajoelha diante do Pai. Certamente não existe nada que o inferno tema mais do que um
homem ou uma mulher que buscam a face do Senhor e crêem que Deus responde a oração. A
oração é o segredo da vitória. É o explosivo celestial. É poder que move o braço de Deus.
Eu já passei por momentos de aflição na minha vida. As tempestades são reais e eu já passei
por algumas delas, mas não houve nenhuma vez que eu orasse com o coração angustiado
diante do Senhor e clamasse com forte clamor e lágrima que Ele não me ouvisse. Todas as
vezes que gritei por socorro ele atendeu a minha voz. Todas as vezes que estendi a minha
mão e gritei por socorro, Ele ouviu o meu clamor e liberou os seus anjos para trazer a
resposta da minha oração. Algumas vezes a resposta foi muito rápida, outras porém,
demoraram um pouco mais. Porém, todas as vezes que eu insisti e não desisti, mas
perseverei de todo o meu coração com todas as forças, eu vi a resposta de Deus.

E quando você tem resposta de oração você ganha autoridade, você cresce em fé, você
adquire intimidade com Deus.
Por que alguns recebem a resposta e outros não? Qual é o segredo desses que tem resposta
das suas orações? Será que há algum mistério envolvido? Certamente não existe mistério,
mas há princípios espirituais e quero compartilhar alguns deles com você.
1. Reconheça que você é justo através de Cristo Jesus
Paulo diz em Rm 10:4 “que o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê”.
Aquele que crê é justificado, é declarado justo diante de Deus. Você foi declarado justo
diante de Deus porque o Senhor Jesus foi feito a sua justiça. É como se Ele fosse sua
vestimenta, e você agora se vestisse com o manto da justiça de Cristo, “porque todos quantos
fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes” (Gl 3:27).
Nenhum homem é justo, nossa justiça para Deus não passa de trapos de imundícia. Nós não
temos nada em nós mesmos em que nos basear para chegar diante de Deus, mas podemos
nos aproximar de Deus porque Cristo Jesus se tornou a nossa justiça. “Aquele que não
conheceu pecado, ele o fez pecado por nós; para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus”
(II Cor. 5:21). Você foi feito justiça de Deus. Declare isso com ousadia.
Por que isso é tão importante na oração? É absolutamente vital. Se o Diabo conseguir
convencê-lo de que você não é bom o suficiente para ter a resposta para sua oração, então
você não terá fé para orar.
Por que muitas pessoas não oram por coisas grandes? Porque o Diabo as acusa dizendo:
“quem é você para orar por isso? Quem é você para orar por algo deste tamanho? Você não
tem condições de chegar diante de Deus e orar por isso.”
Por que algumas pessoas quando estão diante de um enfermo não tem fé para orar pela
cura? Porque ele pensa que a cura só pode ser concedida para alguém que seja justo, alguém
que seja perfeito e completamente íntegro. E o Diabo o acusa convencendo-o de que ele não
tem nenhuma justiça, então ele não tem fé e não consegue orar.
Você não tem recebido porque não pede. E por que não pede? Não pede porque se acha
indigno. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você está realmente certo. Somente
pessoas perfeitas podem entrar no céu. Apenas os justos podem ter a sua oração ouvida. Mas
a grande boa nova é que o Senhor Jesus já lhe deu a perfeição que era dele e a justiça que ele
possuía. Quando você crê na obra consumada da cruz você recebe a justiça de Cristo. Já não
importa o que você é, mas o que ele é. Deus agora vê você em Cristo.
Hoje podemos nos achegar com ousadia diante do Trono pelo Sangue de Jesus que já nos
lavou de todo pecado e toda iniqüidade. “Eles, pois, o venceram por causa do sangue do
Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram” Ap 12:11.
Você precisa subjugar o diabo cada vez que ora, porque o inimigo sempre quer convencê-lo
de que não é digno de pedir coisa alguma para o Pai. Ele tem muitos argumentos para
afirmar que nada merecemos, que não estamos em condições de orar sobre isso. Mas a sua
resposta deve ser ousada em Deus. Eu mesmo não tenho justiça nenhuma em mim mesmo,
mas cada vez que oro eu levanto minha cabeça e ousadamente declaro aquilo que o Senhor
vai fazer. Declare para o inimigo: “Cristo Jesus é a minha justiça. Nem no céu eu serei mais
justo do que sou hoje, porque Cristo Jesus é a minha justiça.”
Você crê que se você morresse hoje você entraria no céu? Você crê que é salvo? Mesmo com
seus defeitos você entraria pelos portais da glória? Se sua resposta é sim, então o principio é
o mesmo. Se você está em condições de ir para o céu, também está em condições de trazer o
céu para cá.

Por que muitos não recebem o batismo no Espírito Santo? Porque nunca se acham dignos.
Por que muitos não recebem grandes bênçãos de Deus? Porque não se acham dignos. Isso
agride a Deus porque anula a sua graça. Enquanto você pensa que precisa ser digno e
merecedor você está debaixo da lei, mas quando confia completamente no sacrifício de Jesus
você entra para a esfera da graça.
Quando um crente fica meditando no quão indigno é, ele até parece humilde, mas na verdade
isso é incredulidade cheia de justiça própria. Quem vive assim torna-se um derrotado
debaixo da acusação do diabo.
Você foi feito filho de Deus em Cristo e filhos não procedem assim. Filhos falam, eu recebi
as chaves da minha casa, eu tenho as chaves do tesouro, eu sou co-herdeiro com Cristo. O
que é dele é meu também. Eu sou participante das heranças do Senhor, por isso eu vou
chegar com ousadia diante do Trono da Graça e vou receber da provisão de Deus para mim.
O mundo pode ter medo de Deus, mas eu não, porque eu sou filho. Entre confiado na justiça
de Cristo. Ele é a nossa cobertura e a nossa justiça.
Precisamos compreender que essa é a base. Por que alguns crentes não agem assim? Porque
cedem à acusação. Estão acostumados com a falsa humildade. Vivem declarando que não
são dignos de receber coisa alguma e pensam com isso agradar a Deus com a sua humildade.
Mas a humildade de Deus não é essa. Deus quer que você seja ousado para chegar diante
dEle pelo sangue de Jesus. Deus quer que você seja ousado em fé para dizer: eu vou ter o
melhor de Deus na minha vida. Eu vou experimentar o melhor de Deus nos meus dias não
porque eu mereço, mas porque estou debaixo da sua graça.
O Senhor falou algo no meu coração a respeito da minha vida, me testando seriamente nesta
área. Disse que nunca faltaria dinheiro na minha conta, e eu ando nessa fé. Todas as vezes
que minha conta está zerando eu fico esperando para ver o que vai acontecer, porque nunca
acaba a provisão. Alguns podem pensar que isso é presunção, mas eu digo que isso é ser
filho.
“Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas;
justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que crêem”. Rm
3:21
A justiça de Deus é para todos e sobre todos. Quando o sangue de Jesus o purifica, não tem
jeito de você ficar mais limpo, nem no céu você ficará mais limpo, porque o sangue de Jesus
fez a obra completamente.
2. Lembre-se que Deus o ama e não está zangado com você
Para muitos essa é uma realidade ainda distante. Mas a verdade é que Deus o ama e não está
zangado com você.
A Palavra de Deus diz que aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus já foi salvo da ira.
“Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira”.
Rm 5:9
A ira de Deus está reservada para os ímpios, para os blasfemos, para os profanos, para
aqueles que de alguma maneira desafiam o poder de Deus. A ira de Deus está reservada para
aqueles que são incrédulos. A ira de Deus não é para os seus filhos. Para os seus filhos Ele
tem reservado sua graça e seu amor.
“Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um
peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Lc 11:11
Apesar de sermos maus sabemos ser bons com nossos filhos.

Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai
celestial dará o Espírito Santo àqueles que lho pedirem? Lc 11:13
Ele vai dar a Si mesmo para aqueles que lhe pedirem.
“Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura,
não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? ”Rm 8:32.
Veja a lógica de Deus. O que Eu tenho de mais precioso, mais valioso é o meu Filho Jesus
Cristo. E porque eu amei o mundo de tal maneira eu lhes “dei” meu filho. Se Ele não negou
Jesus, negaria qualquer outra coisa? Mesmo que você peça uma coisa que não existe, Ele vai
criar para você. Se não poupou a Jesus não lhe negará mais nada.
Há pessoas que não pedem porque não querem incomodar. Imaginam que Deus está cansado,
não querem acordá-lo. Por acaso Deus se cansa? Por acaso Deus é homem para que você
possa de alguma maneira incomodá-lo? Por acaso Deus não pode fazer tudo que for
necessário? Por acaso Deus dorme? O nosso Deus é o Deus eterno. “É certo que não dormita,
nem dorme o guarda de Israel” (Sl 121:4). Não teve começo de dias e nem fim. Portanto,
nada que você faça poderá perturbar a Glória de Deus.
Abandone esses conceitos malignos das religiões, mas que na realidade não são de Deus.
Nós seguimos a verdade de Deus no Espírito.
Nós temos um Pai, e quando você entender que você é filho e que Deus ama você de uma
maneira inexplicável e anseia por abençoá-lo, então você desfrutará de bênçãos sem medida.
3. Venha crendo que o Pai atenderá a sua oração
Venha inteiramente confiante, convencido de que Ele tem prazer em ouvir sua oração.
“Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às
suas súplicas”. 1 Pe 3:12
“Mas as vossas iniqüidades fazem separação entre vós e o vosso Deus”, todavia, o Sangue de
Jesus, quando aplicado, remove toda sujeira do pecado. Ele remove os trapos de imundícia e
coloca sobre nós as vestes de justiça, as vestes de louvor. O Senhor tira da nossa cabeça as
cinzas de tristeza e da melancolia e coloca o óleo de alegria. Porque a unção de Deus repousa
sobre nós.
Não significa que nós estamos imunes a tribulações, a lutas, mas quando elas vierem
clamaremos por socorro, porque o Senhor vem de lá para nos ajudar.
Eu fui justificado pela fé, de mim mesmo eu não sou coisa alguma, mas Cristo Jesus se me
tornou justiça da parte de Deus. Por isso eu chego com ousadia diante dele. Eu gosto de pedir
coisas grandes para Deus, porque coisas grandes o glorificam mais. Às vezes Deus não dá na
hora, porque precisamos primeiro crescer. Para ter coisas grandes primeiro você tem que
ficar grande. Tem que crescer para receber certas coisas.
Algumas pessoas têm orado com motivações erradas. O que fazer? Mude as motivações, mas
não mude o pedido.
Veja o exemplo de alguém que quer comprar um carro porque está com inveja do vizinho.
Deus não vai abençoar a sua inveja. Mas Deus quer dar a ele o carro. Corrija as suas
motivações, mude o coração, mas não mude o pedido, não abra mão daquilo que você deseja
em Deus.
Se percebeu que há algo errado, corrija. Muda o que está errado, mas não desista, porque
Deus é rico para abençoar aqueles que O invocam.
Certa vez em uma campanha de jejum o Espírito Santo falou-nos claramente para pedirmos
coisas grandes, porque quando pedimos coisas grandes nós honramos a Deus. Porque Deus
tem prazer em demonstrar a sua imensa graça realizando grandes coisas pelos seus filhos. A

glória de Deus é mostrar a sua graça. Precisamos de fé para pedir coisas grandes, mas
precisamos ter convicção que a vontade de Deus é que a nossa alegria seja completa.
4. Ore sempre em Nome de Jesus
“Em verdade, em verdade vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vo-la concederá em
meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome; pedi e recebereis, para que a vossa
alegria seja completa”. Jo 16:23-24
Orar em Nome de Jesus é mais do que repetir essa frase: “em Nome de Jesus, amem!”. Orar
em nome de Jesus significa que quando Jesus veio Ele nos deixou um talão de cheque em
branco, assinado com tinta vermelha de sangue: “Jesus Cristo o Senhor”. Ele deixou para
você esse cheque em branco assinado para você usar. O Senhor lhe autorizou a chegar diante
do Banco Celestial e sacar o que for necessário. E se você assim fizer o Banco Celestial vai
ter que pagar.
Essa semana eu estava conversando com um irmão americano e ele me falava a respeito de
algumas coisas que eu não sabia que havia nos Estados Unidos. Ele me disse que lá, se o
marido tem talão de cheque de uma conta no banco, não precisa ser conta conjunta com a
esposa, mesmo assim, só pelo fato de serem casados, a esposa pode pegar o talão de cheques,
assinar e o banco paga. Só porque é casado.
Eu penso que essa é uma visão muito mais clara do que é a aliança de casamento. Nós
também estamos em aliança com o Senhor Jesus. De fato, não casamos com ele ainda, mas
estamos noivos e já estamos compartilhando dos bens que desfrutaremos para a glória. O
Senhor foi preparar a mansão para morarmos depois de casados, e nós estamos aqui já
recebendo e utilizando o cheque dele.
Orar em Nome de Jesus é chegar diante do Pai e dizer: “Senhor eu estou aqui em Nome de
Jesus. Não estou em meu próprio nome, venho no Nome de Jesus e o Senhor não pode negar
nada para Jesus porque Ele é justo e perfeito, e eu estou aqui pedindo no Nome dEle.
Se nós compreendermos o que significa isso, teremos muita ousadia para orar em Nome de
Jesus. Expulsaremos demônios em o Nome de Jesus. Oraremos em outras línguas no Nome
de Jesus. Oraremos com os enfermos no Nome de Jesus. O que nos falta é fé para crer que
esse talão de cheques tem fundos.
Mas alguém pode perguntar: e seu eu pedir errado em Nome de Jesus? Nesse caso você
precisa compreender o quinto principio.
5. Ore de acordo com a Palavra de Deus
“E esta é a confiança que temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua
vontade, ele nos ouve”. 1 Jo 5:14
Se pedirmos alguma coisa em harmonia com Sua vontade, de acordo com a vontade de Deus,
podemos ter certeza que Ele nos concede.
Não está escrito que podemos pedir qualquer coisa. Também não está escrito que se
pedirmos alguma coisa ele vai nos ouvir se for da sua vontade ouvir-nos. Não é assim que
está escrito.
O que está escrito é, que se você pedir algo para Deus em harmonia com a vontade dEle,
você pode ter certeza ele vai responder. É isso que é orar em Nome de Jesus. Orar em Nome
de Jesus é orar de acordo com o que a Palavra de Deus diz. Se a Palavra de Deus diz que a
vontade de Deus é que todo homem seja salvo, e chegue ao pleno conhecimento da verdade,
então posso orar com fé que ele vai salvar a minha casa (2 Tm 2:4). A vontade de Deus é que
minha família, meus amigos e todo homem seja salvo.

Então você pode orar com confiança sobre isso? Não duvide. É preciso que você creia nisso,
que é a vontade de Deus salvar todos. Muitos raciocinam: mas nem todos serão salvos,
alguns irão para o inferno.
Pode ser que alguns irão mesmo, mas no que depender de mim todos os que estão ao meu
derredor serão salvos em Nome de Jesus. Jesus não veio morrer por uma minoria. Na glória
haverá muito mais pessoas no céu do que no inferno. Diante do Trono haverá uma multidão
de pessoas como os grãos de areia na praia do mar, tão grande que ninguém poderá contar. E
você vai estar lá, e muitos outros pelos quais você vai orar também estarão lá em Nome de
Jesus.
Alguns estão orando por um emprego ou por uma provisão financeira. Você precisa orar de
acordo com a Palavra de Deus.
“Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos! Do trabalho de
tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem”. Sl 128:1-2
Esta é a promessa de Deus. Você não vai comer do trabalho das mãos do seu sogro, nem do
seu pai, nem do seu vizinho, nem da igreja. Você vai comer do trabalho das suas próprias
mãos, e isso será honra para você. É promessa de Deus. Você pode orar de acordo com essa
promessa que o Senhor vai ouvi-lo. Não é da vontade de Deus que haja um só desempregado
no meio do seu povo.
É da vontade de Deus que haja enfermos? Claro que não. Você pode orar com ousadia contra
toda doença. Não tenha dúvida, é a vontade de Deus curar sempre. Se não cura é porque não
cremos, nos achamos indignos de receber a bênção, pensamos que merecemos a
enfermidade. Mas se crer na bondade de Deus, se você crer que foi justificado e que pode
orar, então Deus vai curá-lo. Essa é a vontade de Deus. Todas as vezes que você for orar, ore
de acordo com a Palavra de Deus.
6. Creia que já recebeu
“Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim
convosco”. Mc 11:24
Tudo que em oração eu pedir, se eu crer que já recebi, assim será comigo. Aquele que crê,
crê no passado, como algo já realizado. Quem espera, espera no futuro. É pela fé e não pela
esperança que recebo a resposta da oração.
Existem muitos que não crêem, mas tem esperança. Jesus não disse que se você esperar vai
receber. Ele disse que se você pedir e crer vai receber. Agora, quem crê, crê no passado.
Quem crê diz já recebi já é meu, isso aqui já aconteceu no mundo espiritual, já é realidade lá.
Eu não estou vendo aqui ainda, mas já é realidade no coração de Deus. Já é realidade. Os
anjos estão trazendo e pode ser que agora mesmo está havendo uma batalha espiritual nas
regiões celestes. Pode ser que Miguel e Gabriel estejam pelejando para trazer a resposta
como foi no caso de Daniel. Pode ser que demore vinte um dias, mas desde o primeiro dia
que Daniel começou a orar, a aplicar seu coração, ele já tinha sido ouvido por Deus. Assim
também acontece conosco ( Dn. 10:12-13).
Nós não sabemos o que acontece no mundo espiritual, nós somos totalmente cegos para as
coisas espirituais. Você não faz idéia da batalha espiritual que está acontecendo agora
mesmo nos lugares celestiais. Você não tem noção das resistências e das lutas que os anjos
estão travando para trazer a resposta da sua oração. O problema é que muitos de nós
desistimos antes da hora. O grande sinal da fé é a perseverança. Quem crê persevera, quem
crê insiste. Quem desiste é porque não creu. Se você desistiu é porque em algum momento
deixou de crer.

Há uma diferença entre fé no coração e concordância mental. Existem pessoas que
concordam que Deus pode. Eles até dizem: “se Ele quiser, Ele pode todas as coisas.” Mas na
prática, não crêem que Deus já fez na vida deles. Não confiam na bondade de Deus. Não
acreditam que a vontade de Deus é sempre nos atender a oração. Não se apropriam porque
não acreditam que são dignos de receberem algo de Deus.
Deus ama aqueles que crêem. Somente aqueles que crêem tocam no coração de Deus.
Aquele que crê confiado exclusivamente na obra consumada de Cristo. Ele sabe que não
merece, mas confia na graça que é o favor imerecido. Deus tem um compromisso moral com
aqueles que confiam nEle.
Nesse tempo da graça tudo é recebido por fé, não espere receber nada de Deus sem crer e
declarar de antemão.
Eu me lembro o dia que comecei a orar pelo prédio onde nos reunimos. Eu me lembro que
falei: Senhor o que tenho que fazer? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer sobre
isso? E o Espírito falou no meu coração: publica, corre o risco, exponha-se. Declara que eu
vou fazer, proclama que eu darei. Não foi fácil. Quando eu comecei a declarar que Deus ia
nos dar, os proprietários mudaram de ideia e não queriam mais vender. Mas eu continuei
dizendo o que seria pela fé. Hoje estamos no prédio e todos se assombram de como pudemos
comprá-lo.
Deus nos testa até o último instante. Mas não faça segredo da sua fé. Quem crê proclama. Eu
cri, por isso falei, diz Paulo (II Cor. 4:13).
A palavra está perto de ti, na tua boca, a palavra da fé que pregamos tem que ser proclamada,
tem que ser liberada, ninguém crê em silêncio, quem crê fala, quem crê declara, quem crê diz
(Rm. 10:8).
Mas não é porque declarou que realmente creu. Há muitos que falam, mas na verdade não
crêem. Eles apenas repetem porque aprenderam a doutrina. Infelizmente nem todos que
ouvem a palavra realmente crêem no poder de Deus.
O incrédulo ofende a Deus, porque o incrédulo chama Deus de mentiroso. Deus diz: Eu
carreguei na cruz as suas enfermidades todas, pelas minhas pisaduras você já foi sarado. Mas
o incrédulo diz: “talvez para outro, menos para mim”.
Ansiedade, o que é ansiedade? O Senhor diz; Eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado
das aves do céu, dos lírios do campo, não vou cuidar de você? Eu cuido de você porque você
é meu filho, você é mais importante que o pardal no telhado, mais importante que a planta
que está nascendo no campo, você é importante. Mas você fica ansioso, angustiado,
preocupado.
A sua ansiedade desonra a Deus, porque você está demonstrando com isso que Deus mente,
que não vai cuidar de você realmente, que vai desampará-lo. Mas aquele que crê honra a
Deus, aquele que crê descansa e fala: eu confio em Deus. Ele está cuidando de mim, eu não
estou vendo, mas eu descanso a minha alma e o meu coração. E quando você honra a Deus,
Ele honra você. Deus honra aqueles que o honram (I Sm. 2:30). Somente a fé honra a Deus.
“Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; batei, e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe;
o que busca encontra; e, a quem bate, abrir-se-lhe-á”. Mt 7:7
Quem crê insiste, quem crê segura no pé, quem crê pega na orla da roupa. Ele diz para Deus:
“Senhor eu não te largo enquanto o Senhor não fizeres. Eu vou nadar nas minhas lágrimas,
de dia e de noite, mas não vou largar o Senhor porque só o Senhor pode atender a minha
oração. Eu não dependo de homens, eu não confio nos homens, eu confio é no Senhor.” É
preciso insistir e insistir. Deus se alegra com os filhos que insistem.

Mas muitos pedem só uma vez. Mas o Senhor diz: pedi, batei, buscai, insisti. Esse é o padrão
de Deus. Quem crê insiste, quem crê vai atrás, quem crê bate de novo, quem crê não volta
atrás, quem crê não retrocede. Você expressa a sua fé com persistência, perseverança e
insistência.
7. Deus não atende a oração de pessoas ressentidas
“E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso
Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas”. Mc 11:25
Por que eu tenho que perdoar? Se eu já não fui perdoado, por que eu tenho que
perdoar? Quando você diz para alguém: “Eu não te perdôo”, na verdade você está dizendo
que é justo o suficiente para exigir do outro justiça. Você está dizendo: Eu sou bom o
suficiente para não aceitar que você erre comigo.
Quando alguém diz isto, ele perde a justiça que vem de Cristo. Porque a justiça que vem de
Cristo é só para aqueles que dizem: “em mim mesmo não há nada de bom, eu preciso da
justiça que vem de Jesus.” Quando você assume que não é bom, então Cristo pode concederlhe justiça. Mas quando você diz que é bom, está desqualificado para receber a bênção de
Deus.
Se você reconhece que é pecador, que não é bom, você irá perdoar o outro rapidamente.
Você dirá: “quem sou eu para guardar magoa de outra pessoa? Eu não sou melhor do que ela.
Quem sou eu para exigir justiça?” Só Deus pode cobrar justiça. Só Deus pode condenar
alguém e manda-lo para o inferno. Eu não sou Deus. Só o Senhor é Deus.
Quando alguém não quer perdoar, esta dizendo que é deus, e tem o direito de condenar a
pessoa e mandá-la para o inferno. Você não tem esse direito, você não é o juiz. O Juiz é o
Senhor.
Não se coloque no lugar de Deus, porque só há um Deus no universo. Não há espaço para
dois, e se você disser que é Deus, então você estará em guerra com Ele. Você pode guerrear
com Deus? Você pode resisti-lo face a face? Portanto, perdoa. Libera aqueles que o
ofenderam. Se você liberá-las, Deus também liberará a bênção sobre a sua vida. Se você
retivê-las, a bênção de Deus também ficará retida. Porque a bênção de Deus é somente para
aqueles que confiam na justiça de Cristo.

