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Respostas à orações impedidas
João 9.31
Sabemos que Deus não ouve a pecadores; mas, se alguém for temente a
Deus, e fizer a sua vontade, a esse ele ouve.
Temos ouvido sobre a importância da oração, mas muitas vezes não temos visto os resultados.
Precisamos aprender a tirar os obstáculos as respostas a nossa oração.
O salmista fala de um destes obstáculo “18 Se eu tivesse guardado iniqüidade no meu coração, o
Senhor não me teria ouvido;” Salmo 66.18.
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Nós dependemos da oração, do sucesso e da eficácia do que colocamos diante de Deus.
Precisamos entender o valor da oração.
Vejamos alguns impedimentos a nossa oração mesmo sendo filhos de Deus.

Pecados não confessados
”O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa,
alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. É preciso confessar e deixar. A partir do momento que
dizemos que pertencemos a Deus o processo de santificação precisa ser constante e contínuo,
afim de que o pecado não tenha mais domínio sobre nossas vidas. O pecado esta diante de nós
todos os dias, mas precisamos aprender a dominar o pecado.”Mas a vereda dos justos é como a
luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4:18″ quando
chamamos Jesus de Emanuel, Deus conosco estamos ratificando que Ele esta conosco em todos
os lugares e se Ele está em nós isso deve produzir frutos dignos de arrependimento. Pecado é
errar o alvo de Deus para nós. O mesmo acontece hoje. Muitos estão clamando em vão a Deus,
simplesmente por causa do pecado em sua vida. Pode tratar-se de algum pecado passado, que
não foi confessado e ficou sem julgamento, pode ser algum pecado presente que esteja sendo
abrigado e, provavelmente, nem sequer é considerado como pecado, mas este está ali, oculto
em algum lugar do coração ou na vida da pessoa, e Deus "não vai ouvir". A pessoa que descobre
que suas orações não são eficazes, não deve concluir que o seu pedido não está de acordo com a
vontade de Deus, mas deve aproximar-se dEle com a oração do salmista: "Sonda-me, ó Deus, e
conhece o meu coração: prova-me e conhece os meus pensamentos; vê se há em mim algum
caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno" (SI 139:23,24), e esperar diante dEle até que
coloque o dedo naquilo que não Lhe agrada. Esse pecado deve ser então confessado e afastado.
O pecado é uma coisa terrível, e uma das coisas mais terríveis a respeito dele é a maneira como
impede as orações, a maneira como interrompe a comunicação entre nós e a fonte de toda a
graça, poder e bênção. Quem quiser ter poder na oração precisa ser impiedoso com os seus
próprios pecados. "Se eu atender à iniqüidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." (SI
66:18.) Enquanto nos apegarmos ao pecado ou tivermos qualquer controvérsia com Deus, não
podemos esperar que Ele ouça as nossas orações. Se houver algo que estiver surgindo
constantemente em seus momentos de íntima comunhão com Deus, é isso que impede a
oração: afaste-o.

Falta de fé
todos tem um certo grau de fé , mesmo que seja Pra acreditar na previsão do tempo, mas esta
fé necessária é a fé bíblica que esta em Hebreus 11.1″ a fé é o firme fundamento das coisas que
não se vêem e a convicção dos fatos que que se esperam” A Biblia também nos fala da
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necessidade que temos da fé para agradar a Deus. Como falaremos com Deus e estaremos
diante dEle em oração se não crermos em sua Palavra e suas promessas.”Ora, sem fé é
impossível agradar-lhe; porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele
existe, e que é galardoador dos que o buscam.Hebreus 11:6-7″ precisamos crer até para
abençoar nossos filhos, que Deus ouve. Quando liberamos uma palavra de Benção, em fé , ela se
cumpre, observe o exemplo da Benção de Jacó sobre José, o que Ele disse se cumpriu. Fé é
acreditar em Deus e no que Ele diz. Se cremos precisamos nos fortalecer como Abrãao , dando
glória a Deus, pois agindo Deus m quem impedirá. Nós não somos um acaso, Deus tem um
propósito em nossas vidas. (MT 21:22) "E, tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis."
(TG 1:6) "Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando; porque o que duvida é semelhante à onda
do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma para outra parte."

Falta de perdão
Marcos 11.25
Aprenda a ter bons relacionamentos -falta de perdão é comida do diabo para trazer prejuízos às
nossas vidas. Maridos e esposas muitas vezes tem as orações retidas por estarem com
relacionamentos rompidos entre si. “(1PE 3:7) “Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com
entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós os seus
co-herdeiros da graça da vida; para que não sejam impedidas as vossas orações” .A bíblia
diz:”“Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.” ( Hebreus
12:14). Muitas vezes não vemos a Deus por que nossos relacionamentos estão rompidos.
Precisamos entender que seguir a Cristo é negar a si mesmo, é “morrer” Para o nosso eu e assim
nossos relacionamentos serão melhores. “Lucas 9:23-24 (NVI) Jesus dizia a todos: “Se alguém
quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem
quiser salvar a sua vida a perderá; mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará.” As
vezes os relacionamentos são nosso ponto fraco, precisamos ser cheios do Espírito Santo a cada
dia , pois sem isso será impossível viver mandamentos sobrenaturais em um mundo natural.
“mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas em
Jerusalém, em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra. ” Atos 1.8. Testemunha fala
daquilo que viveu, e sem o Espírito isto é impossível. Muitas vezes ainda não houve resposta
por não estarmos prontos para glorificar a Deus. Um espírito que não perdoa é um dos impedimentos comuns à oração. A oração é respondida com base no fato de nossos pecados terem
sido perdoados; mas Deus não pode tratar conosco na base do perdão se estivermos abrigando
inimizade contra os que nos fizeram mal. Quem quer que esteja sentindo ressentimento contra
outra pessoa irá fechar o ouvido de Deus à sua própria petição. Quantos há que estão clamando
a Deus pela conversão do marido, esposa, filhos, amigos, e se perguntando por que a sua oração
não é respondida, quando o segredo está em algum ressentimento que ocultam no coração
contra alguém que os tenha prejudicado, ou que julgam que os prejudicou. Muitos pais e mães
estão permitindo que seus filhos vão para a eternidade sem estar salvos, pela miserável
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satisfação de odiar alguém.

A Idolatria
Ezequiel 14.13
Os ídolos no coração fazem com que Deus se recuse a ouvir as nossas orações. O que é um
ídolo? Um ídolo é qualquer coisa que tome o lugar de Deus, qualquer coisa que se torne o
objeto supremo de nossas afeições. Somente Deus tem direito ao lugar supremo em nossos
corações. Tudo e todos devem subordinar-se a Ele. Muitos homens fazem um ídolo de suas
esposas. Não que um homem possa amar demais a esposa, mas pode colocá-la no lugar errado,
pode colocá-la adiante de Deus; e quando o homem considera o prazer da esposa antes do
prazer de Deus, quando lhe dá o primeiro lugar e a Deus o segundo, a esposa é um ídolo, e Deus
não pode ouvir as orações dele. Muitas mulheres fazem um ídolo de seus filhos. Não se trata de
amarmos demasiado a nossos filhos. Quanto mais amamos a Cristo, tanto mais amamos nossos
filhos. Mas podemos colocar nossos filhos no lugar errado, podemos colocá-los adiante de Deus,
e seus interesses antes dos interesses de Deus. Quando fazemos isso nossos filhos são os nossos
ídolos. Muitos homens fazem de sua reputação ou de seu negócio o seu ídolo. A reputação ou o
negócio é colocado adiante de Deus, e Este não pode ouvir as orações de tal homem. Uma
grande pergunta para nós decidirmos, se quisermos poder na oração, é esta: Deus é
absolutamente o primeiro? Ele está adiante da mulher, dos filhos, da reputação, do negócio, de
nossa própria vida? Caso negativo, a oração eficaz é impossível. Deus freqüentemente chama
nossa atenção para o fato de termos um ídolo, não respondendo nossas orações, e nos levando
assim a perguntar por que as mesmas não são respondidas, e descobrindo então o ídolo que,
depois de afastado, permite que Deus ouça as nossas orações.

Não fazer o bem
Proverbios 21.13
Não existe talvez maior impedimento à oração do que a sovinice, a falta de liberalidade em
relação ao pobre e ao serviço de Deus. É aquele que dá generosamente aos outros que recebe
generosamente de Deus. "Dai, e dar-se-vos-á; boa medida, recalcada, sacudida, transbordante,
generosamente vos darão; porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão
também." (Lucas 6:38.) 0 homem generoso é poderoso na oração. O mesquinho não tem poder
na oração. Uma das declarações mais maravilhosas sobre a oração eficaz (a que já me referi) é 1
João 3:22, "e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos, e
fazemos diante dele o que lhe é agradável", e está ligada com a generosidade em relação aos
necessitados. O contexto nos diz que é quando amamos, não de palavra ou de língua, mas em
obras e em verdade, quando abrimos o nosso coração ao irmão necessitado, é então e somente
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então, que temos confiança para com Deus na oração. Quando pensamos no egoísmo da igreja
professa hoje em dia, como as igrejas ortodoxas deste país não chegam à média de um dólar por
ano por membro para as missões estrangeiras, não é de admirar que a igreja tenha tão pouco
poder na oração. Se quisermos receber de Deus precisamos dar a outros. A promessa talvez
mais admirável na Bíblia com relação ao suprimento de nossas necessidades por parte de Deus é
Filipenses 4:19, "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus,
cada uma de vossas necessidades". Esta promessa gloriosa foi feita à igreja de Filipos e estava
ligada à sua generosidade.

A quebra do matrimonio
1 Pedro 3.7
Esta passagem nos diz claramente que um relacionamento errado entre o casal é um
impedimento à oração. Em muitos casos as orações dos maridos são prejudicadas pelo fato de
falharem em seu dever para com as esposas. Por outro lado, é sem dúvida também verdade que
as orações das esposas são prejudicadas por falharem em seu dever para com os maridos. Se os
maridos e esposas procurassem diligentemente encontrar a causa de suas orações
não-respondidas, iriam geralmente descobri-las em suas mútuas relações. Muitos homens que
têm grandes pretensões à piedade, sendo muito ativos no trabalho cristão, mostram pouca
consideração no tratamento de suas esposas, sendo frequentemente indelicados e até brutos;
depois se perguntam por que suas orações não são respondidas. O versículo que acabamos de
citar explica o aparente mistério. Por outro lado, muitas mulheres dedicadas à igreja, e fiéis na
frequência a todos os serviços, tratam o marido com a negligência mais imperdoável, são
malcriadas e mostram-se irritadas contra eles, ferindo-os com sua língua aguçada e seu génio
explosivo; e depois se perguntam por que não têm poder na oração. Existe muito pecado oculto
sob o nome sagrado do matrimonio que é causa de morte espiritual e incapacidade na oração.
Qualquer homem ou mulher cujas orações não pareçam ter resposta deve expor diante de Deus
toda a sua vida de casado, e pedir-lhe que coloque o Seu dedo sobre qualquer coisa que não seja
do Seu agrado. Casal que não se honram (1PE 3:7) "Igualmente vós, maridos, coabitai com elas
com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós os seus
co-herdeiros da graça da vida; para que não sejam impedidas as vossas orações." (1CO 7:5) "Não
vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes
ao jejum e à oração; e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa
incontinência." ( por não poderem se dominar).

Outros impedimentos
1) Quando estamos fora da vontade de Deus. (PV 28:9) "O que desvia os seus ouvidos de ouvir a
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lei, até a sua oração será abominável."
2) Falta de perseverança (AT 1:14) (RM 12:12) "Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na
tribulação, perseverai na oração;"
3) Ansiedade (FP 4:6) "Não estejais inquietos por coisa alguma; antes as vossas petições sejam
em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças."
4) Oração fora da vontade de Deus ou, pedindo coisas que Deus não quer. (1JO 5:14-15) "E esta
é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a Sua vontade, ele nos
ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições
que lhe fizemos."
5) Oração que não é dirigida a Deus (MT 6:5) "E, quando orares, não sejas como os hipócritas;
pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos
pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão." Isso pode significar
pessoas fazendo a obra de Deus, orando, pregando, fazendo louvores à frente da igreja, não
para Deus mas para sí mesmas, para serem bem vistas e terem um bom conceito da igreja, afim
de reberem homenagens, glorias honras, aplausos, etc. Também quando um cristão dirige suas
orações à ídolos, imagens de esculturas, não será respondido por Deus, já que a sua palavra
condena tais atos. Se esta pessoa tiver a sua oração respondida, pode ter certeza que não foi
Deus que respondeu e sim o demônio que está por tráz daquele ídolo que foi invocado. Os
demônios muitas vezes resolvem problemas, mas depois trazem outros piores até levar tais
pessoas à morte.

Você tem permissão de livre uso deste e-book para distribuição gratuita, nós o
incentivamos a distribuí-lo, desde que não altere o seu conteúdo e/ou
mensagem de maneira a comprometer a fidedignidade e propósito do texto
original.
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