
Palavra e compartilhar
Meu amigo ora constantemente  
Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lá-
grimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submis-
são.  
Hebreus 5:7

Jesus foi uma pessoa de oração. E este é o segredo por detrás de seu caráter. Enquanto esteve na ter-
ra, como homem, Jesus se fortalecia em oração e encontrava tudo que precisava para ser tudo o que 
já aprendemos que foi. A santidade, mansidão, amor, entendimento de seu propósito, tudo isso vinha 
de uma mesma fonte: a sua intimidade com Deus. Aquilo que nos alimenta influencia diretamente em 
nossas vidas. Jesus escolheu se alimentar constantemente da presença de Deus.

São inúmeras referências e não nos faltam exemplos de momentos em que Jesus orou durante sua 
vida, mas podemos olhar alguns destes momentos.

1. No início | Lucas 3:21 diz “Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E, en-
quanto ele estava orando, o céu se abriu”. Jesus estava marcando o início de seu ministério, e enquan-
to orava, Deus se mostrou presente ali e em tudo que viria pela frente. Jamais podemos começar algo 
sem buscarmos a Deus e termos a paz que Ele está conosco.

2. Antes das escolhas | Lucas 6:12 e 13 nos conta que Jesus passou a noite orando no monte e, so-
mente depois disso, escolheu os seus doze discípulos. Esta era uma escolha que impactaria todo o 
ministério de Jesus e a continuidade de sua igreja. Jesus sabia que devia ter a direção clara de Deus 
ao fazê-la. Nós precisamos também aprender a buscar a Deus antes de tomarmos decisões, sejam 
elas pequenas ou grandes.

3. Durante o trabalho | Lucas 9 nos conta de mais dois momentos em que Jesus foi orar. No primeiro, 
Jesus checa o andamento de seu ministério e percebe que seus discípulos já entenderam quem Ele 
era. No segundo, Jesus está novamente no monte e há uma poderosa manifestação da glória de Deus. 
Jesus nos mostra que todo o seu ministério foi regado de oração. Nos momentos de oração, Jesus 
compreendia como continuar desenvolvendo seu ministério e nos momentos de oração a glória de 
Deus se manifestava, o fortalecendo e testificando o seu chamado. A oração é o nosso combustível 
para continuarmos andando e exercendo nosso ministério! 

4. No dia da luta | Muitas referências nos contam sobre as ultimas orações de Jesus antes da cruz. 
Jesus orou por nós, pela unidade da igreja, orou pelo cumprimento da vontade de Deus, deu graças a 
Deus por tudo, enfim, são inúmeros exemplos que Jesus nos dá. Nos momentos mais difíceis de sua 
vida, Jesus ainda intercedeu pelos demais, soube ser grato a Deus, e pediu a Ele o cumprimento da 
vontade Dele, não a sua própria. Precisamos aprender estes segredos para que, no dia da luta, saiba-
mos nos fortalecer baseados na oração!

Avisos
Fique atento aos avisos da sua igreja local!



5. Na conclusão | Lucas 23:46 nos conta que Jesus falava com o pai quando a sua vida, literalmente, 
acabou. No dia do fim, quando Jesus finalmente havia cumprido tudo que lhe convinha, Jesus morreu 
da mesma forma que sempre viveu: Em oração. Jesus ressuscitou e vive para sempre, mas nos é um 
exemplo. No final do nosso trabalho, dos nossos esforços, e até, da nossa vida, que saibamos que 
sempre devemos permanecer nos alimentando da fonte inesgotável, que é a oração.

Conclusão  
Jesus nos dá inúmeros exemplos de uma vida regada de constante oração. Jesus sabia que, enquanto 
homem, precisava se fortalecer em intimidade com Deus para que conseguisse ser tudo o que foi! Seu 
caráter perfeito vinha de Deus. Sua força para resistir ao dia mau vinha de Deus. Sua sabedoria vinha 
de Deus. Muito temos falado e aprendido sobre Jesus, mas mais do que aprendermos a fazer o que 
Jesus fazia, temos que aprender a nos alimentar daquilo do qual Jesus se alimentava!

É na oração que declaramos cura, milagre, restauração, e tudo que pedimos em nome de Jesus é liga-
do nos céus, é verdade! Mas é também na oração que aprendemos a ser moldados e aprimorados em 
nossos corações para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Oremos sem cessar!

Perguntas:

1. Qual você acredita ser o maior desafio para que tenhamos uma vida de oração exemplar como a de 
Jesus?

2. Você tem algum exemplo de resposta de oração que você viveu? (Aqui, cabem testemunhos de mi-
lagres, claro! Mas também cabem testemunhos de frutos de uma vida de oração, sejam decisões que 
foram tomadas debaixo de oração, um amadurecimento no caráter que é fruto de oração, etc...).

 
 
 


