
QUEREMOS QUERER ORAR 

"Perseverai na oração, vigiando com ações de graças" (Colossenses 4.2). 

"Orai sem cessar" (1 Tessalonicenses 5.17). 

        Jesus tornou o orar (Marcos 1.35). Ele ensinou seus discípulos como orar (Mateus 6.5-13). 

Somos exortados a "dedicar-nos à oração" (Colossenses 4.2) e até a "orarmos continuamente" 

(1 Tessalonicenses 5.17). Se existe  algo em que todos os cristãos concordam, é que Deus quer 

que oremos. É uma realidade que faz parte da nossa disciplina como discípulos de Cristo.  

       Existe também outra coisa em que os cristãos concordam é que se sentem incomodados 

por não orarem mais. É curioso quando um sermão é pregado sobre a necessidade de uma 

vida perseverante de oração, geralmente na mesma semana as pessoas que não costumam 

participar de nenhum culto de oração aparecem e depois também desaparecem. Parece que 

as pessoas vivem com este sentimento de que oram pouco e necessitam de um novo vigor 

espiritual em sua vida corrida e desatenta. 

       Todos sabemos que devemos orar e todos nós queremos orar mais - ou, pelo menos, 

queremos querer orar. Mas todos também sabemos, que "deveríamos" não é suficiente para 

fazer com que oremos com maior intensidade. Vejo que muitas vezes usamos o "nós" como 

ninguém, a afirmação "nós precisamos orar mais como igreja" pode não significar nada, pois 

até a pessoa que diz isso pode não se incluir na frase. É uma cilada que não percebemos com 

profundidade. 

      Precisamos entender que tempo empregado em oração é tempo investido com nosso 

amado Criador, Conselheiro, Redentor, Amigo e Supremo Pastor. Não basta colocar o 

despertador para quinze ou vinte minutos mais cedo, e balbuciar através de alguns minutinhos 

de oração para podermos nos sentir bem em relação à Deus, fazer um compromisso de 

frequentar reuniões de oração e vitalizar a nossa devoção pessoal, montar um belo diário 

devocional, e no fim das contas, voltar tudo ao mesmo lugar. O que nos falta? Disciplina e 

comunhão. 

      Deixo um desafio para a nossa comunidade: vamos orar mais! O culto Vidas no Altar 

retorna nesta próxima terça, as jornadas de oração se aproximam e a nossa primeira Vigília 

comunitária será no dia 10/03. O pastor Kevin Deyoung nos exorta: "Precisamos sempre nos 

lembrar de que ao buscarmos santidade, não estamos tanto atrás de uma coisa quanto 

estamos à busca de uma Pessoa". 
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