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O que a Bíblia ensina sobre a oração? 

Texto bíblico – Êxodo 32.11-14 

11. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: — Ó 
Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que 
tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? 
12. Por que deixar que os egípcios digam: “Ele os tirou de lá com 
más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da 
face da terra”? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia 
quanto a este mal contra o teu povo. 
13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos 
quais por ti mesmo juraste, dizendo: “Multiplicarei a 
descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta 
terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para 
que a possuam por herança eternamente.” 
14. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha 
dito que traria sobre o povo. 
 

Hoje veremos sobre a necessidade de orar. Em tempos de dificuldades, a oração é um 
“remédio” eficaz e indolor.  
 
O problema é que quando estamos feridos não conseguimos orar. A exemplo do que 
falamos sobre a leitura da Bíblia, não conseguimos nos concentrar na oração quando 
estamos muito machucados – ou, simplesmente, não queremos nos dirigir a Deus em 
oração. Outro dia, quando conversava com a esposa de um amigo meu – que soube que 
ele estava com uma doença incurável – ouvi ela dizer que estava com muita raiva de 
Deus (e ela é uma cristã autêntica). Devo dizer, inclusive, que durante todo o período 
em que aquele meu amigo esteve doente, definhando, até a morte, ela orou muito – e 
foi sempre consolada pelo Senhor. Mas, no princípio, no momento do choque, em meio 
à confusão mental causada pela notícia desagradável de que o esposo estava 
condenado à morte, com prazo definido para que esta ocorresse, aquela mulher não 
conseguiu se concentrar numa conversa com Deus – que é o que significa uma oração. 
 
Há outras pessoas que reagem de forma diferente. Elas conseguem orar, mas suas 
orações são repetitivas e visam, única e exclusivamente, a obtenção de seus desejos. 
Quando Deus não responde tais orações, da forma que as pessoas que as fazem 
querem, vem a decepção com o Senhor e, muitas vezes, o abandono da fé. 
 
Aliás, muitos confundem a oração com uma lista de pedidos. Então se dirigem a Deus, 
apenas, com o intuito de apresentarem seus pleitos. É como alguém que vai ao 
supermercado com uma lista do que está precisando.  
 
No entanto, quando oramos, mesmo nos momentos de dor, precisamos atentar para o 
conteúdo de nossas orações. O que deve embasar nossas orações?     
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No texto que lemos, inicialmente, há o relato da “conversa” que Moisés teve com Deus 
após o povo ter se tornado impaciente com a demora dele – Moisés – no Monte Sinai. A 
referida impaciência levou o povo a fazer um bezerro de ouro para que pudessem 
adorá-lo como deus. 
 
No versículo 10 do mesmo capítulo (Êxodo 32) consta o relato de que Deus se irou e 
resolveu destruir todo o povo, e, a partir dessa destruição, criar uma grande nação, 
tendo Moisés como patriarca dela. O povo de Deus era – nas palavras do próprio Deus – 
de dura cerviz (aqui, na nossa linguagem nordestina, significa de “cangote duro”) e já 
havia demonstrado, ao longo da caminhada no deserto, que não atentava para o que 
Deus fazia, mas sim, para o que Ele não fazia. 
 
Nos momentos de dor, temos a mesma tendência. Olhamos para a nossa situação difícil 
e nos perguntamos o porquê de Deus não a resolver. Não atentamos para o cuidado de 
Deus, mas, para aquilo que não vemos Ele fazer. 
 
No caso de Moisés (que vinha sofrendo com as inúmeras atitudes desrespeitosas 
daquele povo) seria cômodo concordar com os planos de Deus, afinal, ele se livraria 
daquele povo desobediente, inconsequente e egoísta. Mas não! Moisés, ao contrário, 
intercedeu por aquele povo. E o fez em forma de questionamentos a Deus. Ele se 
socorreu de uma série de perguntas retóricas, como quem quer levar o ouvinte – no 
caso, Deus – a uma reflexão. Observe que, no versículo 11 ele diz: 
 

“— ... Ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, 
que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão?” 
 

Ele estava argumentando que o povo estava ali porque Deus o levou até aquele lugar – 
e o fez com grande poder. Não fosse a “poderosa mão” de Deus e o povo teria 
permanecido como escravo no Egito. A ira de Deus era compreensível, mas, aos olhos 
de Moisés, não poderia prevalecer, pois o povo estava marchando pelo deserto, 
exatamente, porque Deus havia escolhido proporcionar isto. 
 
E por que Moisés disse isto? Ele estava culpando Deus? Claro que não! Entretanto, ele 
baseou seu diálogo em três razões: 
 
1) A sua intenção era zelar pelo nome de Deus – Observe o versículo nº 12: 

 
Por que deixar que os egípcios digam: “Ele os tirou de lá com 
más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da 
face da terra”? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia 
quanto a este mal contra o teu povo. 

 
Vejam: ele argumentou que se Deus destruísse o povo, os egípcios iriam falar mal do 
próprio Deus, chamando-o de maldoso; acusando-o de arquitetar planos para aniquilar 
o povo.  
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O povo era mal; era rebelde e egoísta. No entanto, Moisés estava zelando pelo nome de 
Deus – e por isto se atreveu a interceder pelos rebeldes. Escolheu seguir aguentando as 
desobediências, insatisfações e acusações injustas.  
 
2) Moisés tinha conhecimento das promessas de Deus, feitas às gerações anteriores – 
Veja o que diz o versículo seguinte: 
 

Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos 
quais por ti mesmo juraste, dizendo: “Multiplicarei a 
descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda esta 
terra de que tenho falado, eu a darei à sua descendência, para 
que a possuam por herança eternamente.” 

 
Assim, como Abraão – que sabia que Deus não permitiria que o filho dele (Isaque) fosse 
morto (ou, se permitisse, o ressuscitaria, como afirma o autor da carta aos Hebreus – 
11.17-19) – Moisés sabia que Deus não deixaria a promessa feita anteriormente, sem 
cumprimento. É certo que Deus havia dito que começaria um novo povo a partir de 
Moisés, e, portanto, a promessa continuaria se cumprindo. No entanto, Deus havia dito 
a Abraão (no capítulo 15 de Gênesis), que a descendência dele seria escrava por 
quatrocentos anos, mas na 4ª geração voltaria para a terra que Ele – Deus – dera a 
Abraão. 
 
Portanto, como tinha conhecimento das promessas de Deus, Moisés “se atreveu” a 
dialogar com Deus, objetivando convencê-lo a mudar de ideia – e foi bem-sucedido. 
 
Esta é a fórmula para não desistirmos diante das circunstâncias negativas, nem 
sucumbirmos diante das adversidades: conhecimento das promessas de Deus e zelo 
pelo nome do Senhor. 
 
3) Moisés tinha conhecimento do caráter misericordioso de Deus – Os muitos 
momentos de intimidade com o Eterno deixaram em Moisés a certeza de que o Senhor 
faria uso de Sua misericórdia, ou seja, Ele “mudaria de ideia”. Observem o versículo 14: 

 
Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito 
que traria sobre o povo.   

 
Lembremo-nos que o texto está em linguagem antropopática (que atribui a Deus 
sentimentos humanos). Mas o fato é que Deus “atendeu” ao pedido de Moisés porque 
este, como visto nos tópicos anteriores, fez o pedido com base nas razões certas: para a 
glória de Deus (Já que o zelo pelo nome de Deus significa que a pessoa zelosa está 
preocupada somente com a glória Dele) e com base na Palavra de Deus (as promessas 
que anteriormente haviam sido feitas) – por isto que vimos, no primeiro sermão desta 
série, que não podemos deixar de ler a Bíblia. 
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Então, como sabia que Deus é longânimo, Moisés utilizou os recursos “legais” que 
estavam à sua disposição para fazer o pedido. Ele não determinou; ele não exigiu; ele 
não barganhou. Ele Pediu com base na Palavra de Deus! 
 
Quando fazemos os pedidos pelas razões certas e com base na Palavra de Deus, por 
mais que tais pedidos pareçam absurdos, não nos sentimos desautorizados em fazê-los. 
 
Obviamente, Moisés só foi “atrevido”, ao ponto de estabelecer esse diálogo com o 
Senhor porque tinha uma vida dedicada ao Pai. Mantinha uma vida piedosa e devotada 
ao Senhor. Alguém pode dizer: “Mas nós estamos falando de Moisés – um homem que 
conversava face a face com Deus”. É verdade! Entretanto, os princípios vivenciados por 
Moisés e presentes na oração que Ele fez ao pai se aplicam a qualquer pessoa que 
deseja que suas orações sejam ouvidas e respondidas.  
 
Destarte, se quisermos “obter sucesso” nas nossas orações, devemos manter a mesma 
postura: santificação, zelo pelas coisas do Senhor e conhecimento de Sua Palavra. Isto 
ocorrendo, poderemos orar com a certeza de que o Senhor atentará para as nossas 
orações. 
 

Seja abençoado(a). 
 

Pr. Valter Vandilson Custódio de Brito 
 


