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SERIE: Carta de Tiago

“Oração que move o coração de Deus”
Tiago 4:3

INTRODUÇÃO

Ao longo dos estudos acerca da carta de Tiago, aprendemos sobre diversos assuntos que ele aborda,
com muita ênfase, a fim de orientar os judeus espalhados pelo mundo. Louvamos ao Senhor porque
esses ensinamentos chegaram até nós nos dando o privilégio de aprender sobre o que muito agrada o
coração do nosso Deus. Neste estudo de hoje, falaremos de algo essencial na vida do cristão: a oração.
Precisamos pedir ao Senhor sabedoria que vem do alto para sabermos como devemos orar.

1-A oração nos aproxima de Deus
Precisamos compreender a importância da oração e do que estamos pedindo. Muitas vezes, estamos
orando apenas em favor dos nossos próprios prazeres e, por essa razão, Tiago nos ensina que nossa
oração precisa ter um propósito certo em Deus (Tg 4.3). Deus tem prazer em nos abençoar e Sua
vontade é que as bênçãos que recebemos alcancem outras pessoas também. Por essa razão, quando
oramos a Deus,  nós possibilitamos que pessoas sejam abençoadas por meio das nossas vidas;  foi
assim que aconteceu quando Jesus abençoou a pesca de Pedro, pois a quantidade de peixes foi tão
grande que vários pescadores que estavam próximos foram agraciados com tamanha bênção (Lc 5.7).

2-Desenvolva o hábito de orar 
Daniel, no período em que estava cativo na Babilônia, distante do seu povo, da sua terra, dos seus
costumes,  decidiu,  no seu coração, a não se contaminar e orava a àquele que podia lhe conceder
vitórias e ainda mostrar o Seu poderio àquele povo (Dn. 6.10). A busca por Deus precisa ser com
intensidade de alma, com vontade, com disposição, com um coração de adorador e não somente para
buscar suas bênçãos materiais ou financeiras. Precisamos entender que o Deus a quem servimos é o
dono da vida e de tudo o que existe, que não podemos negociar estar na presença de Deus em troca de
benefícios, mas por prazer e por amor ao nosso Pai (Sl.  9.10). Precisamos buscá-lo ainda que em
momentos de dificuldade.  Em tempos de medo, angústia,  solidão,  tristeza,  insegurança,  mais que
nunca,  devemos  buscar  a  Deus.  A  palavra  do Senhor  nos  ensina  que  precisamos confiar  que,  se
pedirmos algo ao Senhor, Ele nos ouve, desde que seja da sua vontade (1Jo 5.14).

3-Deus se agrada de quem tem gratidão 
Deus se agrada daqueles que têm gratidão em seus corações. Podemos nos lembrar dos dez leprosos
que  Jesus  ministrou  a  cura  e  receberam  o  milagre  de  serem  curados  de  suas  enfermidades;  no
entanto,  apenas  um  voltou  para  render  graças  a  Jesus,  os  outros  continuaram  a  caminhada.
(Lc. 17:11-19). Muitos têm buscado ao Senhor Jesus em momentos de dor, de dificuldade e, quando
alcançam seus pedidos, o abandonam sem nem ao menos agradecer.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Você já teve a experiência de orar e ser ouvido pelo Senhor? Você já viveu uma experiência como a dos
leprosos e, após ter recebido seu milagre, continuou a caminhada? Ou foi como aquele único leproso
que voltou para render graças a Jesus pelo milagre recebido?

CONCLUSÃO
A oração é uma arma poderosa que o crente tem e, às vezes, não usufruímos como deveríamos. É por
meio da oração que vamos vencer o pecado, os maus desejos, os sentimentos de raiva, o rancor e
tantos outros sentimentos ruins. E é,  também, por meio da oração que vamos alcançar o coração
daqueles  que  ainda não  conhecem a  Jesus.  Quando oramos,  cadeias  são  quebradas,  pessoas  são
libertas e vidas são transformadas.
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