DEUS NÃO ESTÁ ZANGADO COM VOCÊ
A segunda chave espiritual da oração que prevalece é a REVELAÇÃO de que Deus nos ama e não está
zangado conosco. Quando confiamos no amor de Deus, então temos o céu aberto para a nossa oração.
No dia do seu batismo no rio Jordão, o Senhor ouviu Deus Pai bradar dos céus: “Esse é meu filho amado
em quem tenho todo o meu prazer!” (Mt. 3:17). Essa declaração foi registrada no evangelho por causa de
nós. Nós somos amados pelo Pai da mesma maneira que o Senhor Jesus. Você é filho de Deus gerado pelo
Espírito assim como o Senhor Jesus. Ele é o primogênito, mas nós somos os muitos filhos. O Senhor Jesus
orou para que tivéssemos revelação que somos amados pelo Pai do mesmo modo que ele é amado.
"Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que
tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim." (Jo. 17:23)
Nós fomos aceitos no amado. Deus Pai está feliz e satisfeito com você porque você está em Cristo. Você foi
escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Todos os dias quando me levanto pela manhã gosto de
declarar olhando para os céus que Ele me ama. Eu sou amado de Deus. A cada dia ele tem preparado
coisas maravilhosas para mim.
Quando você sabe que é amado por Deus, não importa o que o diabo possa fazer, você sempre irá
prevalecer sobre ele. Mas se paira alguma dúvida sobre isso, não teremos ousadia e nem firmeza em nossa
fé.
Sei que poucos ousam concordar que eventualmente sentem-se como se Deus não os amasse, mas a
verdade é que muitos filhos de Deus vivem dessa maneira.
Garotos que não se sentem amados se entregam a todo tipo de pecado, drogas e destruição, mas aquele
garoto que se sente profundamente amado consegue superar todas essas tentações. A mesma verdade
se aplica aos filhos de Deus, quanto mais sabemos que somos amados, mas queremos agradar o Pai.
Depois que o Senhor Jesus ouviu o Pai dizer que ele era o seu filho amado, ele foi levado ao deserto para
ser tentado pelo diabo. A primeira coisa que o diabo lhe disse foi: “Se você é filho de Deus... Parece que eu
ouvi dizer que você é filho de Deus, mas você não se parece com um filho, parece apenas um comum.”
Observe que toda a tentação é colocar dúvida sobre aquilo que Deus disse.
Depois disso ele disse: “Se você é filho manda que essas pedras se transformem em pães” Mat 4:3. Não
existe nada de errado em transformar pedras em pães, o problema é quando fazemos algo para termos
uma prova da palavra de Deus. O Senhor respondeu: “Não só de pão viverá o homem, mas de toda a
palavra que procede da boca de Deus.” Mat 4:4 O que o Senhor quis dizer com isso? Quando o Senhor
mencionou a palavra que sai da boca de Deus ele estava se referindo ao rhema de Deus, a sua palavra viva
e imediata. Que palavra era essa? “Esse é meu filho amado no qual tenho todo o meu prazer!” Mat 3:17
Essa é a palavra que o Pai havia dito. Essa é a palavra que deve ser o nosso alimento hoje também.
Deus vê você em Cristo. Você foi revestido de Cristo. Lá no Édem Deus fez uma roupa para o homem
depois que ele pecou. Eu creio que era uma roupa de lã de cordeiro. Quando Deus nos olha ele vê a Cristo.
Ele nos ama como ama a Cristo. Não é possível ser mais amado por Deus que isso.
“Para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Amado...” Ef 1.6.
Deus não está zangado com você
A ira de Deus está reservada para os Seus inimigos, não para os Seus filhos! Nós estamos na Sua família
“amada”.
“Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira...” Rm 5:9.
Quando eu era adolescente me convenceram que Deus estava zangado comigo cada vez que eu pecava.
Assim eu me fechava no quarto sempre que pecava porque tinha certeza que se saísse de casa um raio
vindo de Deus me destruiria e eu não queria que inocentes morressem comigo. O meu conhecimento de
Deus era muito pequeno, mas o pior é que me sentia constantemente em falta.
Não conseguia confiar na bondade de Deus. Pensava que não devia orar muito, pois se orasse muito ele
me chamaria para o ministério e depois me enviaria para alguma aldeia indígena no interior da Amazônia
e, eu não queria aquilo. Pensava até que se orasse muito ele poderia me mandar casar com uma moça de
quem eu não gostasse só para me quebrantar.

Não consigo entender como cheguei a isso. Um pastor amigo meu me confidenciou que ele não se
permitia ficar muito feliz pois se ficasse muito feliz isso seria soberba e Deus logo viria tratar com ele.
Quanta estupidez!
Tenha cuidado com os ensinamentos a respeito de Deus. No passado ouvimos que quanto mais
conhecemos a Deus mais severo será o nosso castigo se pecarmos. A conclusão imediata é que não vale a
pena conhecer a Deus, é melhor ficar na ignorância e não receber uma punição maior.
Também ouvimos dizer que quanto mais intimidade alguém possui com Deus mais provas e tribulações ele
vai passar. Nem precisa dizer o quanto um ensino como esse afasta as pessoas da intimidade com Deus.
Precisamos entender que a intimidade com Deus é a maior glória nessa terra e quanto mais próximo
estamos dele mais abençoados seremos e não o contrário. É claro que aquele que tem maior luz tem
maior responsabilidade, assim como o adulto deve ter maior responsabilidade do que a criança, mas não
devemos pensar que é melhor ser criança por toda a vida.
O Senhor disse que se conhecermos a verdade ela nos libertará. O próprio Senhor é a verdade e quanto
mais o conhecemos mais livres somos do pecado e de toda amarra do maligno.
O pensamento de que Deus está algumas vezes zangado e outras está feliz com você de acordo com o seu
desempenho, fará de você um crente doente. Todos esses conceitos errados tomam conta de nossa mente
por causa do ensino de que Deus está zangado ou irado com o seu povo. Mas isso não é verdade.
Certa ocasião o Senhor foi pregar numa cidade, mas os habitantes dali não o aceitaram. Revoltados com a
incredulidade daquele povo, Tiago e João perguntaram para Jesus se ele queria que eles mandassem cair
fogo do céu para destrui-los. A resposta do Senhor deve ser uma revelação para nós.
"Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu
para os consumir? Jesus, porém, voltando-se os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois.
Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las." (Lc. 9:54-56)
O Espírito de Jesus é o Espírito da Nova Aliança, o Espírito da graça. O Senhor quer que você tenha certeza
hoje que ele não veio para destruir ou condenar você. O diabo veio para roubar, matar e destruir; mas o
Senhor Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância.
Gosto de me lembrar do que o anjo disse para Ló quando estava para destruir Sodoma e Gomorra:
“Apressa-te, refugia-te nela; pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá.” (Gn. 19:22). Veja
bem que o anjo teve de esperar Ló sair, pois enquanto ele não saísse anjo não poderia fazer coisa alguma.
A presença de Ló impedia que o juízo viesse sobre Sodoma e Gomorra. Só choveu enxofre sobre a cidade
depois que Ló entrou numa outra cidade e ali se refugiou.
Isso não enche o seu coração de alegria? A ira de Deus virá sobre esse mundo, mas não sobre aqueles que
são justos, justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos aqueles que impedem que o juízo de Deus venha
sobre esse mundo.
Deus é por nós
Todos nós passamos por situações adversas nesse mundo. Isso faz parte da nossa condição humana nesse
mundo caído. Sei que há muitas situações que não conseguimos explicar apropriadamente. Não temos
todas as respostas, mas podemos ter certeza que muitas coisas que experimentamos não são obra de Deus
para nós, nem são disciplinas pelos nossos pecados. Quando cremos que Deus é por nós e não contra nós,
podemos ter certeza que ele ouvirá as nossas orações.
Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Quando passarmos pelo vale da aflição precisamos ter
convicção de que Deus é por nós. Ele luta a nosso favor. Seus pecados já foram punidos na cruz. Deus está
do seu lado.
Essa deve ser a nossa posição quando nos achegarmos diante de Deus para orar. Você não obterá coisa
alguma do Senhor a menos que creia que não está mais debaixo da sua ira. Essa é a base da nossa oração,
o fato de que ele nos amou ao ponto de nos fazer seus filhos.
"Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus; e, de
fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele
mesmo." (I Jo. 3:1)

Vença toda acusação
Estou convencido de que o maior problema que enfrentamos em nossas orações é a acusação. Quando
nos ajoelhamos para orar debaixo de acusação e condenação não temos fé de que obteremos do Senhor
aquilo que buscamos.
Todo aquele que se dispõe a ser instrumento útil nas mãos do Senhor invariavelmente vai orar. Muitos
porém, resistem a idéia de orar e buscar a Deus por um determinado milagre. Eles se sentem incapazes e
desqualificados e presumem que esse sentimento seja um sinal de Deus de que eles não receberam o dom
da oração. Mas esse é um grande equívoco. Esse sentimento de desqualificação não procede de Deus.
Apocalipse 12:11 diz:
"Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que
deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida."
Todos esses sentimentos que nos bloqueiam e nos deixam paralisados não passam de ataques do maligno.
O texto de Apocalipse nos diz que vencemos o maligno por causa de três coisas:
• Por causa do sangue do Cordeiro
• Por causa da palavra do testemunho
• Porque, mesmo em face
da morte, não amamos a própria vida.
Primeiro, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Toda a nossa vitória no mundo espiritual é
baseada no sangue do Cordeiro. O sangue não é apenas para o perdão e a salvação, mas é a base pela qual
vencemos a satanás.
Satanás é tentador, assassino e mentiroso, mas a sua maior atividade contra os cristãos é a acusação.
Satanás nos acusa de dia e de noite não somente diante de Deus, mas também em nossa consciência.
O objetivo da acusação é nos tornar fracos e completamente impotentes. Ele nos acusa até ao ponto de
nos considerarmos inúteis e assim percamos a base para prevalecer contra ele e oração.
Não estou dizendo que não devemos ser sensíveis ao pecado, o que estou dizendo é que não devemos
aceitar as acusações do maligno.
Como é a pessoa que está debaixo de condenação e acusação? Durante todo o tempo ele sente que está
errado. Quando se ajoelha para orar ele pensa que está errado e que Deus não ouvirá suas orações.
Durante todo o tempo ele pondera quão mau e indigno ele é. Vive consumido pelo sentimento de
incapacidade. Não existe nem um momento em que não se lembre de sua indignidade.
Tudo isso é acusação de satanás. Quem está nessa situação é impotente diante do maligno. Ninguém que
aceite acusações pode permanecer na posição do vencedor. Ninguém pode ter uma vida de oração nessa
situação. Se queremos orar e obter resposta precisamos nos achegar diante de Deus livre de toda
acusação.
O diabo procura disfarçar a acusação com o sentimento de humildade cristã e por isso muitos vivem
impotentes debaixo de acusação. Ficar se diminuindo e falando quão miserável é não é humildade, mas
espírito de condenação. Humildade é reconhecer que a nossa justiça procede do Senhor. É saber que em
nós mesmos não há mérito algum, mas nos achegamos diante de Deus confiado no sangue de Jesus.
É verdade que muitas vezes pecamos. Mas mesmo tendo pecado não podemos aceitar as acusações do
maligno, pois o sangue já nos purificou. Se já confessamos e deixamos devemos esquecer e ficar em paz.
Quem vive no pecado é inútil para Deus, mas aquele que vive debaixo de acusação também não desfruta
do melhor de Deus. Se lhes perguntamos que pecado cometeram não sabem dizer, mas insistem que se
sentem errados. Ninguém pode ter fé debaixo de acusação.
Mas nós temos uma arma para vencer as acusações de satanás: o sangue de Jesus. Eles o venceram por
causa do sangue do Cordeiro. O sangue é a base de nossa vitória. Mas isso não significa que temos de
clamar o sangue sobre satanás como fazem alguns de forma mística. Significa que quando o inimigo nos
acusar precisamos declarar que sobre nós não há culpa ou condenação por causa do sangue de Jesus.
"Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue
de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." (I Jo. 1:7)
"Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda injustiça." (I Jo. 1:9)

Não há pecado tão grande e nem tão sujo que o sangue não possa perdoar. Quando o inimigo nos acusar
precisamos somente nos colocar debaixo da ação do sangue do Cordeiro.
Você deve rejeitar as acusações infundadas e também aquelas que possuem uma causa. Se você errou
você precisa apenas do sangue de Jesus e não de acusações.
Alguns presumem que se eles ficarem pensando no quanto são pecadores então serão mais santos. Isso
nada mais é que carne e incredulidade disfarçada de zelo e humildade.
João diz que o sangue nos purifica de todo pecado. Não importa o tamanho e nem a quantidade de vezes
que o cometi. Não importa se é pecado lembrado ou esquecido. Não importa se é um pecado que
pensamos que não pode ser perdoado. João diz que o sangue nos lava de “todo” pecado.
Não creia nas acusações mais do que você crê no sangue. Quando pecamos desonramos a Deus, mas
quando aceitamos acusações desonramos muito mais. É vergonhoso pecar, mas não crer no sangue é
mais vergonhoso ainda.
O sangue precioso de Jesus é a base da nossa oração. Se não sabemos o valor do sangue não podemos orar
porque não teremos fé de que seremos ouvidos. Não podemos vencer se estamos cheios de culpa. Quem
aceita as acusações de satanás está negando o poder do Sangue da cruz.
Nós não vencemos por causa de nosso mérito e nem porque temos crescido ou tido experiências; mas nós
vencemos por causa do sangue. Uma vez que você aceita o sangue o poder de satanás está anulado.
O segundo ponto importante em Apocalipse 12:11 é que nós vencemos o maligno por causa da palavra
do testemunho que damos. O significado do testemunho aqui é testemunhar aos outros e não a si mesmo.
Quando temos a base do sangue podemos testemunhar com ousadia diante de Deus e diante dos homens.
Testemunhar é dizer aos outros o que há em Cristo. É proclamar bem alto a vitória de Cristo. Satanás
teme quando confessamos a verdade da palavra bem alto. Confesse que o valente está amarrado e que
Cristo é o Senhor e Rei para sempre. Confesse a vitória da cruz. Confesse que Cristo veio e destruiu as
obras de satanás. Não tente argumentar apenas confesse proclamando a verdade da palavra de Deus. Fale
bem alto para que o inferno ouça.
Antes de orar você precisa aprender a confessar a palavra de Deus. Em Marcos 11:23 o Senhor disse:
"Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não
duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele."
O Senhor não diz aqui que se uma pessoa orar acontecerá, mas ele diz que o que ela disser acontecerá.
Somente quando falamos por fé algo pode se cumprir. E somente podemos ter fé se rejeitamos toda
acusação do diabo.
A sua força para orar depende da sua fé de que o Senhor não está irado com você, de que você não está
mais debaixo de condenação alguma. O Senhor nos deu o sangue para vencer a satanás, mas ele nos deu
também a Palavra do testemunho por meio da qual manifestamos a vitória do Senhor.
Por fim, terceiro ponto, nós vencemos o acusador quando em face da morte não amamos a própria vida.
Não amar a própria vida é não valorizar a própria habilidade ou força. É não confiar em si mesmo. (Jer
17:5) É perceber que somos frágeis e impotentes em nós mesmos. É não confiar em nossa justiça própria.
Quando dependemos completamente da justiça de Cristo que nos foi dada gratuitamente, nós rejeitamos
todo esforço próprio para tentar agradar a Deus.
A base de nossa vitória é o sangue de Jesus e a Palavra de nosso testemunho. E a atitude que precisamos
ter ao usar essas duas armas é confiar inteiramente no poder de Deus e não em nós mesmos.

