
Peça que o Pai ouve! 
 
Quebra – Gelo: Você se crê que é ouvindo(a) por Deus? 

Texto Bíblico: 1 João 5.14-15 

 
Introdução 
 

Esse texto Bíblico nos apresenta um Deus que ouve a atende seus filhos.  

“Esta é a confiança...” Podemos confiar que Deus está nos ouvindo e ele 

nos ouve, é que porque tem disposição em atender.  Isaías 59:1  Eis que a 

mão do SENHOR não está encolhida, para que não possa salvar; nem 

surdo o seu ouvido, para não poder ouvir.  

Muitas vezes não recebemos o que esperamos de Deus simplesmente 

porque não pedimos. (Tiago 4.2)  

 João nos mostra a oração como um canal que temos com Deus para ir 

até ele buscar aquilo que temos necessidade. A passagem que lemos nos 

revela algumas coisas sobre oração: 

 

1. A vontade de Deus é o fator decisivo 
 

A oração não é uma forma de impor nossa vontade à Deus! Não é uma 

forma de dobrar a vontade de Deus à nossa.  Ela é um meio  que a vontade 

de Deus prevaleça em todas as coisas e situações ( Assim na terra como no 

Céu...Mt.6.10), uma das possíveis traduções para essa expressão “vontade”, 

tem a ver com se agradar, desejar, ter prazer. Ou seja, precisa ser um 

pedido que tenha a aceitação de Deus.  Quando apresentamos um pedido á 

Deus, sendo semelhante a alguém apresenta uma causa a um juiz. Ele 

recebe nossa petição e julga. Deus avalia cada um de nossos pedidos.  

Portanto, ao orarmos, estamos clamando para que aquilo que é do desejo, 

aquilo que é da preferência de Deus prevaleça. Quando Deus resolve 

atender um pedido nosso, tal coisa passa a ser a execução da sua vontade 

para tal situação, pois é Deus e não nós quem vai fazer tal obra.  

 

2. Deus nos ouve 
Ouvir é dar atenção e se ele nos dá atenção?...estamos certos de que 

obtemos os pedidos que lhe temos feito. (v.15) Isso é uma promessa, uma 

garantia da Palavra de Deus quanto à oração.  

Quando Deus ouve (no sentido de dar atenção, pois o Senhor sabe tudo 

e ouve tudo), ele atende. Mas, existem alguns obstáculo que a Palavra de 

Deus nos diz que são obstáculos para a oração ser ouvida.  

 

3. Empecilhos a resposta das nossas orações 
 



Quais são então os empecilhos para que a resposta de Deus chege até 

nós? Vejamos o que a bíblia diz: 

 Pecados não confessados: Is. 59.2 Mas as vossas iniqüidades 

fazem separação entre vós e o vosso Deus; e os vossos pecados 

encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O Pecado  

impede nossa comunhão com Deus, como conseqüência nossas 

orações não tem efeito 

 Pedir mal: Tg 4.3 pedis e não recebeis, porque pedis mal, para 

esbanjardes em vossos prazeres. Se Deus julgar que pedimos algo 

que aos seus olhos é mal ele não nos dará.  

 Falta de fé: Jesus sempre indagou a fé daqueles que buscaram 

seu auxílio,ou destacou a fé daqueles que foram por ele atendidos. 

A fé é condição para ser atendido. “se creres, verás a glória de 

Deus” (Jo. 11.40) 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

Deus leva nossos pedidos a sério. Se não fosse assim a Bíblia não diria: 

“Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.”A oração é uma 

demonstração de submissão à Deus. Não é o meio pelo qual fazemos nossa 

vontade prevalecer no céu, mas é o meio pelo qual a vontade de Deus no 

prevalece na Terra.  

Só existe uma maneira de sabermos se Deus vai ou não concordar com 

nossa oraçã,  e é orando! Mas devemos ter sempre a plena confiança, que 

Se nossa vontade não se chocar com a dele, com certeza seremos atendidos. 

Nessa fé somos convidados e estimulados a orar, e vamos fazer isso agora! 
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