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A oração realmente faz alguma diferença? 
Começamos uma nova série na semana passada intitulada “Boa Pergunta!”. Vamos 
dedicar as oito primeiras semanas desse ano respondendo várias perguntas 
relacionadas à vida cristã e à vida da igreja. A pergunta de hoje, então, será: A 
oração realmente faz alguma diferença? Mas antes de tentar responder a essa 
pergunta, eu vou deixar a pergunta um pouco mais difícil. Poderíamos perguntar 
assim: Se Deus é soberano sobre todas as coisas, qual é o propósito da oração? Ou 
seja, por que orar se Deus já ordenou tudo o que acontecerá? 

Agora, note, pela forma que eu fiz as perguntas, que eu estou assumindo algumas 
coisas. Estou assumindo que todos nós concordamos que Deus é soberano sobre 
todas as coisas. Certamente é o que ensinamos como igreja. Nós temos uma visão 
muito elevada de um Deus glorioso e poderoso e soberano que governa todas as 
coisas e sustenta o universo por sua palavra poderosa! 

Mas eu não quero presumir que você veja Deus exatamente da mesma forma. Então 
eu quero começar essa pregação nos dando um mero gosto do que a Bíblia diz 
sobre a soberania de Deus. Este não é o meu objetivo principal para nós hoje, mas 
eu quero pelo menos estabelecer uma base para que, mesmo que você não esteja 
de acordo, você possa entender o nosso ponto de vista bíblico. Vamos começar 
com Efésios 1:11: Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados 
conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua 
vontade. 

Como você resumiria a frase: “aquele que faz todas as coisas segundo o propósito 
da sua vontade”? Eu diria que Deus cumpre e realiza tudo o que acontece da forma 
que Ele quer. Por exemplo, Deus tem propósitos com cada lance de cada sorte e 
de cada dado. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor (Pr 
16:33). 

Ou, vemos no Salmo 33:8-11 que Deus é soberano até sobre o conselho das 
nações. Toda a terra tema o Senhor; tremam diante dele todos os habitantes do 
mundo. 9 Pois ele falou, e tudo se fez; ele ordenou, e tudo surgiu. 
10  O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. 
11 Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu 
coração, por todas as gerações. 



 

2 

Na verdade, até o Twitter do Presidente Donald Trump está sujeito à soberania de 
Deus. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor; ele o dirige para 
onde quer. Mas não são apenas reis e nações que são sujeitos à soberania de Deus, 
as forças da natureza também estão. Salmo 135:6-7: O Senhor faz tudo o que lhe 
agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas.7 Ele 
traz as nuvens desde os confins da terra; envia os relâmpagos que 
acompanham a chuva e faz que o vento saia dos seus depósitos. Deus é 
soberano sobre todas as coisas. 

Não temos tempo para aprofundar mais nisso, mas se tivéssemos tempo para 
examinar a bíblia inteira, encontraríamos que “todas as coisas” incluem a queda dos 
pardais (Mateus 10:29), a perda e o ganho de dinheiro (1 Samuel 2:7), o sofrimento 
dos santos (1 Pedro 4:19), os nosso planos de viagem (Tiago 4:15), a perseguição 
de cristãos (Hebreus 12:4-7), o arrependimento (2 Timóteo 2:25), o dom da fé 
(Filipenses 1:29), a busca da santidade (Filipenses 3:12-13), a vida e a morte (1 
Samuel 2:6), e até a crucificação do Filho de Deus (Atos 4:27-28). 

Na verdade, vale a pena dar um zoom neste último ponto. Atos 4:27-28: De fato, 
Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel 
nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem 
ungiste. 28 Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de 
antemão que acontecesse. 

Quem matou Jesus? Herodes e Pôncio Pilatos, juntamente com os gentios e o povo 
de Israel. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles estavam fazendo exatamente 
o que o soberano Deus havia decidido de antemão que acontecesse de acordo 
com o seu plano eterno. Deus é soberano sobre todas as coisas; até a morte do seu 
Filho. E se Atos 4 não foi o suficiente para lhe convencer, olhe para Atos 2:22-23: 

“Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus 
diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre 
vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. 23 Este homem lhes 
foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus; e vocês, 
com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. 

Gente, não há como dizer isso com maior clareza. A morte de Jesus foi conforme o 
“propósito determinado e pré-conhecimento de Deus”. Aqui estava o ato mais 
malvado cometido na história do mundo: O Filho de Deus, sem pecado, 
injustamente morto após ter sido sujeito a alguns dos piores tipos de tortura 
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inventados pela humanidade. E, no entanto, deste ato de maldade humana veio o 
maior bem em toda a história - a redenção, libertação e vida eterna para milhões de 
pessoas unidas a Cristo pela fé, e acima de tudo, a reconciliação com Deus! 

A cruz não é apenas a prova suprema da soberania absoluta de Deus, mas também 
a prova de que Deus é capaz de trabalhar todas as coisas - mesmo a maior maldade 
cometida no mundo - para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de 
acordo com o seu propósito (Romanos 8:28). 

Embora esse não seja o ponto principal da pregação, se isso é verdade para a maior 
maldade do universo, o que isso significa para os grandes males da sua própria 
vida? O seu próprio sofrimento? A sua própria dor? Poderia ser que Deus é 
soberano e bom mesmo em tudo o que você está enfrentando? A resposta dada 
pela cruz de Jesus Cristo é um ressonante “Sim”! 

Então, eu digo tudo isso simplesmente para estabelecer a base de que Deus é 
verdadeiramente soberano sobre todas as coisas. E se isso é verdade, voltemos 
novamente para a pergunta: “Qual, então, é o propósito da oração? A oração 
realmente faz alguma diferença?” Há muitas passagens que poderíamos examinar, 
mas quero começar com o ensinamento de Jesus sobre a oração em Mateus 6. 
Vamos começar com o versículo 7. 

E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem 
os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. 8 Não sejam 
iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o 
pedirem. 

Agora, antes de continuar, aqui está a minha pergunta. Qual seria a sua conclusão, 
lendo só essas primeiras palavras de Jesus? Ele acabou de dizer: “Não seja como 
os pagãos que pensam que serão ouvidos por falarem muito e por ficar repetindo 
a mesma coisa. Afinal, você não pode dizer nada a Deus que ele já não conheça 
perfeitamente!” 

Então, o que será que Jesus vai falar depois disso? Eu esperaria algo como: 
“Portanto, não há nenhum motivo em trazer seus pedidos ao Pai em oração. Pare 
de incomodá-Lo! Pare de pedir pelas coisas. Ele já sabe o que precisa; deixe Ele em 
paz! Suas orações não fazem sentido nenhum!” Mas é isso que ele fala? Não. Ele os 
instrui precisamente sobre como orar. Verso 9: 
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Vocês, orem assim: “Pai nosso, que estás nos céus Santificado seja o teu nome. 
10 Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. 12 Perdoa as nossas dívidas, assim 
como perdoamos aos nossos devedores. 13 E não nos deixes cair em tentação, 
mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém. 

Em outras palavras, Jesus vê o conhecimento de Deus sobre tudo o que precisamos 
como a própria base da nossa confiança em Deus em oração. Ou seja, porque 
sabemos que o Pai já sabe de todas as coisas, podemos nos aproximar dEle com 
certeza de que Ele sabe a melhor forma de atender a nossa necessidade. Porque 
sabemos que o Pai já conhece as nossas tentações, podemos nos aproximar dEle 
com a confiança de que ele realmente sabe como nos livrar do mal. O 
conhecimento e a soberania de Deus não eliminam a oração, eles aumentam a 
nossa confiança em oração.  

A oração é totalmente compatível com o infinito conhecimento, sabedoria e 
controle de Deus sobre todas as coisas. Eu resumiria o relacionamento entre a 
soberania de Deus e a oração com uma palavra: participação. Por um lado, porque 
Deus é soberano, ele simplesmente não precisa de nós para cumprir seus 
propósitos. Atos 17:24-25 deixa isso bem claro: 

O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e 
não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25 Ele não é servido por 
mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos 
a vida, o fôlego e as demais coisas. 

A infinita sabedoria e o poder de Deus, juntos com sua autoridade, são tudo o que 
ele precisa para realizar o que quiser. Então, em princípio, sua soberania faria a 
oração desnecessária. 

Mas aí que está a maravilha e o privilégio da oração. Embora Deus seja plenamente 
capaz de fazê-lo por conta própria, Ele, no entanto, alista seu povo para se juntar 
com ele em seus propósitos. E um dos principais meios que ele emprega para a 
nossa participação com ele em seu trabalho divino é a oração. As orações de Seu 
povo são um dos meios principais que Deus usa para realizar a Sua vontade neste 
mundo.  
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Então, se você me perguntasse se a oração realmente faz alguma diferença, eu 
responderia enfaticamente, “Sim”! Porque a oração é um instrumento pelo qual 
Deus cumpre a Sua vontade soberana. Agora, como que isso funciona? Como que 
a oração funciona como esse instrumento em que participamos com Deus em Sua 
obra no mundo? Eu tenho quatro pensamentos (ou sugestões): 

(1) Com base no que acabei de dizer, Deus concebeu a oração como um meio 
necessário para alcançar os fins que ele já ordenou. 

Esse é o ponto principal. Em outras palavras, a oração realmente faz diferença 
porque Deus projetou que algumas das coisas que ele ordenou soberanamente só 
aconteceriam por meio das orações de pessoas. Considere, por exemplo, Tiago 
5:14-15: “Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os 
presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em 
nome do Senhor. 15 A oração feita com fé curará o doente; o Senhor o 
levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado.” 

Essa passagem implica que a oração (pelos presbíteros da igreja, neste caso) faz 
parte dos meios ordenados por Deus pelos quais a cura dos doentes acontecerá. 
Se a oração não estivesse relacionada com a cura, então por que instruir os doentes 
para chamar os presbíteros e pedir oração em nome do Senhor? 

Mas observe outro ponto importante: uma vez que Deus é soberano, ele poderia 
curar essa pessoa da forma que ele quiser, independente de qualquer oração. O 
poder de Deus para curar não está sujeito à oração, e não é dificultado por nossa 
falta de oração. Mas mesmo assim, vemos aqui que Deus escolheu que o 
cumprimento de sua obra de cura seria ligado à oração oferecida em favor dos 
doentes. Parte da obra de Deus, portanto, é projetada por Deus para ser cumprida 
apenas quando as pessoas oram. Ou seja, Deus, em toda Sua soberania, usa meios 
para cumprir os Seus propósitos. 

(2) Na oração, somos conduzidos pelo Espírito a ter as nossas mentes e vontades 
conformadas à mente e à vontade de Deus. 

Lembrem-se que Jesus nos ensinou a orar: “Venha o teu Reino; seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu (Mateus 6:10). Isso significa que a vontade 
perfeita de Deus precede a minha oração e a sua. Jesus não nos instrui a orar, “seja 
mudada a tua vontade”, mas “seja feita a tua vontade”. Nosso objetivo na oração 
não é mudar a vontade de Deus. A mente e a vontade de Deus não mudam, porque 
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Deus não muda. Mas as coisas mudam. E eles mudam de acordo com a vontade 
soberana de Deus que Ele exerce através de meios como a oração. 

Então, a oração que diz “seja feita a tua vontade” indica que a vontade de Deus 
precede a minha, e, felizmente, essa vontade foi formada a partir de uma mente e 
um coração onisciente e sábio. Portanto, na oração, buscamos orar de acordo com 
a vontade de Deus e em nome de Jesus, porque queremos ter mentes, desejos, 
afeições e vontades cada vez mais conformados aos de Deus. 

(3) A terceira maneira em que a oração funciona como um instrumento pelo qual 
participamos com Deus é que, na oração para outras pessoas e suas necessidades, 
somos ministros da graça de Deus para elas. 

Deus escolheu ministrar parte da sua graça aos outros através das orações que você 
e eu oferecemos diante do trono da graça. Eu já tive tantas conversas em que no 
final da conversa eu meio que jogo as mãos pra cima em rendição e digo: “Nossa, 
só Deus mesmo né? Só oração”. E o que é engraçado quando faço isso, é que eu 
acabei de gastar não sei quanto tempo tentando resolver aquele problema, e no 
final da conversa eu me rendo ao plano B. “Agora que eu tentei tudo o que posso 
fazer na minha carne, vamos para aquela opção desesperada, o plano B de oração!” 
É ridículo! 

O falível, pecaminoso, limitado, idiota que é Daniel Souza, fez tudo em sua própria 
força para alterar a situação. Agora que ele fez tudo e falhou, podia ser um bom 
momento para recorrer ao plano B - sabe, aquele plano em que ele invoca o Deus 
que falou, e tudo se fez, o Deus que ordenou, e tudo surgiu, o Deus que mantém 
cada molécula em seu lugar devido por sua palavra poderosa?!! Plano B! 

Gente, Deus quis alistar a nossa participação com ele na obra que ele está fazendo, 
e a oração foi projetada por Deus para nos colocar na linha de frente da batalha, 
profundamente envolvidos na Sua obra ministrando a sua graça a outras pessoas. 

(4) E, por último, a oração nos torna mais conscientes de tudo o que Deus está 
fazendo e, como resultado, nossa fé é fortalecida e Deus é glorificado. 

Ao conceber essa coisa chamada “oração”, Deus nos permite a posição privilegiada 
de participar da estratégia e das operações de seu reino. Somos incluídos no 
desenvolvimento dos Seus planos. E quando as nossas orações são respondidas e 
vemos a mão de Deus, podemos louvar e adorar e glorificá-lo pelas coisas que 
vimos realizadas e em que fomos até capazes de participar. Em outras palavras, há 
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alegria tanto em ser alistado para orar quanto em ser testemunhas dos resultados 
da oração. 

Você já experimentou isso? Uma ótima forma de enxergar a mão de Deus 
trabalhando dessa forma é de escrever seus pedidos de oração. Eu ainda tenho 
muitos dos cartões de oração que usei ao longo dos anos para orar por coisas bem 
específicas. Eu adoro voltar e relembrar tudo o que Deus fez! 

Por exemplo, quando decidimos mudar para Minnesota para frequentar o 
seminário, eu ainda tinha algumas dívidas do meu curso de engenharia. E um dos 
requisitos do meu seminário era que você não podia ter dívidas; ou, pelo menos, 
você tinha que ter um plano para pagar quaisquer dívidas dentro de um certo prazo. 
Eles fazem isso porque não querem que os alunos sejam sobrecarregados por 
obrigações financeiras excessivas durante o tempo de estudo.  

Então eu escrevi no cartão, “Provisão financeira para pagar todas as dívidas até o 
fim do ano”. Adivinha quando eu escrevi o último cheque para quitar o empréstimo? 
31 de dezembro. 

Ou eu poderia falar sobre o primo da Jessica, Kris. Jessica sentiu um fardo muito 
grande pela salvação dele no início de 2012 e decidiu orar e jejuar por ele uma vez 
por semana. Daí eu decidi também orar com ela e escrevi o nome dele no 
cartãozinho. E adivinha o que aconteceu? No dia 14 de setembro daquele ano, 
recebemos uma mensagem com um vídeo do Kris sendo batizado!  

Eu poderia falar sobre a conta de hospital que eu não sabia como iríamos pagar 
mas que Deus proveu; ou sobre meu cunhado que pediu oração por algumas 
irregularidades em seu coração mas que me enviou uma mensagem 3 meses 
depois dizendo que ele já tinha parado os medicamentos porque seu coração havia 
sido curado; ou sobre o trabalho que Deus providenciou para o meu amigo Ryan; 
ou o sustento de Deus em 2009. 

Gente, em 2009, a Claire nasceu em janeiro, o Josiah foi diagnosticado com uma 
doença auto-imune e o Aaron nasceu em dezembro. Tudo em 2009. Nós chamamos 
aquele ano “o ano de lágrimas”. Mas também foi um ano extraordinário de sustento, 
provisão e crescimento em nossas vidas e em nosso casamento.  

E falando de casamento, posso desviar por 30 segundos e perguntar aos casados: 
“Você ora por seu marido? Você ora por sua esposa?” Estou falando de oração por 
coisas específicas que só Deus pode responder e fazer! Deus convida você a fazer 
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parte da transformação de seu marido ou da sua esposa através da oração! Você 
faz parte de sua história de uma forma que ninguém no mundo pode fazer. E não 
existe um maior instrumento de graça no seu casamento do que a oração. 

Então, a questão em todos esses exemplos é: “Deus teria feito tudo isso sem as 
nossas orações”? Não sei. Mas eu sei que eu teria perdido de vista a grandeza, a 
provisão e o amor do nosso glorioso Deus. Eu teria perdido a alegria de participar 
e ver essas orações respondidas. 

O ponto é que, na oração, somos atraídos para um relacionamento com Deus e 
convocados para participar na obra daquele que governa todas as coisas. Embora 
Deus seja soberano e possa cumprir tudo sem nós, ele ordenou realizar os seus 
planos por meio de nossas orações. 

Um pastor que eu gosto muito falou uma vez: “Nunca devemos presumir que Deus 
nos concederá algo à parte da oração que Ele tenha ordenado nos conceder por 
meio da oração”. Nunca seremos capazes de entender completamente como que 
a oração funciona em relação à vontade soberana de Deus. Mas nunca devemos 
deixá-la de lado na suposição de que é irrelevante para os propósitos de Deus. Nós 
não precisamos entender como, mas temos que entender que Deus projetou o 
universo de tal forma que Ele irá agir e intervir em nosso favor ao pedirmos a Ele. 

Então, tendo dito tudo isso sobre a soberania de Deus e a oração, eu quero fechar 
com um apelo um pouco diferente. Porque eu não acho que o nosso maior 
obstáculo quando se trata de oração é intelectual. Eu creio que o nosso maior 
obstáculo é um equívoco em nossos corações sobre o caráter de nosso Deus. Isto 
é o que Jesus constantemente abordou quando falou de oração. Lucas 18, por 
exemplo: 

Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que 
eles deviam orar sempre e nunca desanimar. 2 Ele disse: “Em certa cidade 
havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. 3 E havia 
naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: 
‘Faze-me justiça contra o meu adversário’. 4 “Por algum tempo ele se recusou. 
Mas finalmente disse a si mesmo: ‘Embora eu não tema a Deus e nem me 
importe com os homens, 5 esta viúva está me aborrecendo; vou fazer-lhe 
justiça para que ela não venha mais me importunar’”. 6 E o Senhor continuou: 
“Ouçam o que diz o juiz injusto. 7 Acaso Deus não fará justiça aos seus 
escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? 8 Eu 
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lhes digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. Contudo, quando o Filho do homem 
vier, encontrará fé na terra?” 

A viúva se aproximou deste juiz repetidamente - um juiz humano “que não temia a 
Deus nem se importava com os homens”. E o ponto da parábola é que se um juiz 
que não temia a Deus pode ser influenciado por petições persistentes, quanto mais 
nosso Deus santo e justo ajudará aqueles que clamam a ele dia e noite. Lembre-se 
que o versículo 1 disse que Jesus contou essa parábola para mostrar-lhes que eles 
deviam orar sempre e nunca desanimar. A parábola foi contada justamente para 
ajudá-los a entender o caráter de Deus, amá-lo por isso e não desanimar! 

A mesma coisa pode ser vista em Lucas 11: Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será 
dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. 10 Pois todo 
o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será 
aberta. Estes versículos sozinhos podiam nos colocar de joelhos! Vemos mais uma 
vez que o Deus todo-poderoso e todo amoroso deseja que suas orações sejam a 
ocasião do Seu favor soberano! Mas a parábola continua. 

Qual pai, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará 
uma cobra? 12 Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? 13 Se vocês, 
apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o 
Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir! 

Podemos ver que o nosso maior problema em oração está conectado a um 
equívoco sobre o caráter de Deus. Se nós que somos maus e pecadores, sabemos 
dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai celestial, santo e justo, dará aos 
seus filhos! E a natureza dos dons de Deus não é meramente física, embora às vezes 
seja, mas espirituais, permanentes, eternas, indestrutíveis.  

Efésios 1:3: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos 
abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.” 

Esta é a generosidade de nosso Deus - todas as bênçãos espirituais nas regiões 
celestiais! O ponto é que, quando entendemos as profundezas da bondade de 
Deus e a majestade de seu caráter, a oração torna-se cada vez mais fácil. Meu desejo 
para nós nessa manhã, então, não é só que entendamos que a oração realmente faz 
alguma diferença, mas que abracemos o caráter e a bondade do Deus de quem nos 
aproximamos em oração. 
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E se você pensar sobre isso, essa pregação está completamente ligada à pregação 
da semana passada. Se não possuímos visão sobre o caráter e a majestade de Deus, 
onde poderemos encontrá-la? Na Palavra. E ao lermos a Palavra, como seremos 
capazes de enxergar a glória que está lá com maior clareza? Em oração. Os cristãos 
vivem espiritualmente pela Palavra e oração da mesma forma que vivemos 
fisicamente, inspirando e expirando o ar. Precisamos dos dois para viver. 

E gente, vamos falhar. Nenhum de nós nunca vamos orar o suficiente. O que 
precisamos hoje é seguir em frente e colocar toda culpa pra trás. Quando Jesus 
orou: “Pai, perdoa-lhes” e então foi até a cruz, ele fez isso para que não 
precisássemos carregar a culpa da nossa falta de oração. Então, siga em frente, 
jogue a culpa para o lado, e olhe para a frente no poder da cruz. Não há condenação 
para você em Cristo. Mas há um ano inteiro à frente, cheio de oportunidades, para 
que você veja mais da grandeza de Deus em sua Palavra e participe da Sua obra 
através da oração. Vamos orar. 


