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“Série Oração: Suas orações têm sido respondidas?”

Quebra Gelo: Quando você pede algo para Deus por meio da oração, você espera pela resposta Dele
ou toma alguma decisão antes?

INTRODUÇÃO
Deus responde sim, Deus responde não e Deus fica em silêncio.

1 – O Sim de Deus
Uma oração objetiva e uma resposta imediata, e mais, essa resposta é o SIM de Deus para os nossos
pedidos. Sem dúvida, isso é o desejo de todos nós.

• II Reis 20:1-5 Após Deus declarar que o rei Ezequias morreria, o rei faz uma oração e Deus
responde Sim imediatamente.

• Neemias 2:1-6 Neemias pede a Deus o que há de falar ao rei que estava diante dele e Deus lhe
responde SIM.

• Lucas 1:13 Deus ouve a oração de Zacarias que pedia um filho e lhe responde com um SIM.

2 – O Não de Deus
É muito comum nos depararmos com uma criança chorando e seus pais dizendo “NÃO VAMOS DAR
O QUE ELA QUER, PORQUE SABEMOS O QUE É MELHOR PARA ELA”. Deus, sendo conhecedor
de tudo, e como um pai que nos ama, em muitas situações, também nos diz NÃO sabendo o que é
melhor para nós. Às vezes, ficamos tristes, às vezes até decepcionados, mas o melhor a fazer é aceitar
o que Deus disse.  Pv 19:21 –  “Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do
Senhor prevalecerá”.

• Deuteronômio 3:23-27. Até a uma pessoa como Moisés, que falava com Deus face a face em
suas orações, Deus disse NÃO.

• 2 Coríntios 12:7-9. Até a uma pessoa como Paulo, que aconselhava a sermos seus imitadores,
como ele era de Cristo, Deus disse NÃO.

Uma questão muito importante que não pode deixar de ser ressaltada, é a questão da Justiça de Deus.
Pecado, se confessado com arrependimento genuíno, é perdoado, porém, as consequências dele são
inevitáveis. Portanto, é bom deixar claro, que o NÃO de Deus é uma coisa e a consequência do pecado
é outra coisa.

• 2  Samuel  12:15-18. Davi  cometeu  um  adultério  e,  como  consequência  desse  pecado,  a
criança, fruto desse relacionamento morreu, mesmo com insistente pedido de Davi.

3 – O Silêncio de Deus
Há momentos e circunstâncias difíceis, parece mesmo em um beco sem saída, um esquecimento de
Deus e o silêncio Dele é a única resposta às nossas orações. Não ouvimos sua voz, não vemos um sinal
em nosso favor. Mas é muito importante saber que, mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Ele
está  nos  preparando  para  uma  grande  obra  em  nossas  vidas.  Por  maior  que  seja  o  problema,
necessário é saber que Deus é o Senhor do tempo e, no momento correto, responde nossas orações e,
até mesmo, o seu silêncio é uma resposta para nós.

CONCLUSÃO
Há algum tempo cantávamos uma música em nossas igrejas que dizia:  “ELE TARDA MAIS NÃO
FALHA, ELE TEM A SOLUÇÃO”. Deus não tarda e não falha, Ele chega na hora certa. Ainda que
tenhamos a promessa por tardia, Ele vem no momento correto nas nossas vidas.
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