
VIDA DE ORAÇÃO
"E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de
ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos

pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena
recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e
ore a seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que vê em secreto, o

recompensará" ( Mateus 6. 5 -6 ).

Há sempre uma necessidade de equilíbrio entre a oração privada e a
oração pública, entre a vida comum no contexto da igreja e a vida interior
do  discípulo.  Toda  ênfase  e  valorização  de  um  destes  aspectos  em
detrimento do outro, conduz a um empobrecimento da proposta bíblica
para uma vida cristã vigorosa. Preservar a comunhão e orar com a igreja
nos ajuda a crescer na fé, na esperança e no amor, por outro lado nada
substitui a necessidade do recolhimento e do silêncio para dialogar com
Cristo na intimidade do coração. 

Jesus Cristo nos ensina através do seu exemplo o lugar da oração no
ministério pessoal. Frequentemente Ele se retirava para a montanha ou o
jardim, buscando um lugar isolado para conversar com o seu Pai.  Para
Jesus  a  oração  fazia  parte  de  seu  dia  a  dia,  seu  coração  desejava  a
companhia e a intimidade do Pai. Mas, vemos também Jesus orando com
os seus discípulos.

Reduzimos  nossa  vida  de  oração  aos  pedidos.  É  comum  numa
reunião o dirigente perguntar: quais são os pedidos? É importante suplicar
e interceder, mas mais importante ainda é abrir em nosso coração um
espaço para acolher esta misteriosa presença, que vem, nos visita e fala
profundamente conosco. Quando visitados pelo poder do Espírito Santo
deixamos de pedir tanto e nossa oração se move para a gratidão, para a
confissão, para a consagração.

Oramos não para liquidar problemas de forma mágica e instantânea.
Oração é amizade com Deus. Oração é paciência. Oração é transformação
pessoal.  Oração  é  entrar  e  participar  na  comunhão  da  Trindade.  Nos
consagramos a Deus por meio de uma vida de oração de maneira que
algumas vezes não são as circunstâncias que mudam, mas sim o nosso
olhar.

A oração é uma graça de Deus e ao mesmo tempo uma disciplina
espiritual a ser exercitada e desenvolvida. Vamos orar mais!

Pastor Júnior Sipaúba.


