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gias, conviver com cicatrizes físicas e 
emocionais, privações, cadeiras de ro-
das, perguntas sem respostas, difi culda-
des e até mesmo injustiça. Deus sabe o 
quanto você pode suportar. Então, con-
fi e nEle e permita-Lhe moldá-lo e resol-
ver tudo para você, transformando as 
aparentes desgraças em bênçãos e pre-
parando-o para a missão que Ele tem 
para sua vida. Você não está aqui sem 
um propósito. Sua vida é muito mais do 
que estudar, trabalhar, ser feliz, ter fi -
lhos, conseguir um bom emprego, cons-
truir um patrimônio físico, frequentar 
a igreja e ser próspero. Seja uma Bíblia 
viva onde quer que você esteja. Viva a 
teoria, seja no seu trabalho, no trânsito 
congestionado, numa fi la quilométri-
ca, na sua casa, numa cama de hospital, 
diante de uma decisão difícil entre ser 
fi el ou ceder. Seja uma Bíblia viva onde e 
como você está exatamente agora! Des-
cobri que mesmo a cadeira de rodas al-
cança corações que boas pernas jamais 
conseguiriam alcançar, e que sorrisos 
numa cama de hospital são mais no-
tados que os sorrisos estampados no 
mesmo rosto em um lugar confortável 
e num corpo “perfeito”!

Aceite o que vier, mesmo que no mo-
mento você não compreenda. Não se 
importe com o que vão dizer de você. 
Importe-se com o que Deus vai dizer. 
Alguns afi rmam que a religião é uto-
pia, que os cristãos aceitam tudo por-
que assim não precisam questionar, que 
essa reação passiva é mais cômoda e não 
exige ação. Talvez a religião até possa se 
tornar utopia de certa forma e até dis-
tanciar você de um relacionamento real 
e íntimo com Deus. Mas a experiência 
viva e pessoal com Deus jamais será uto-
pia. Mas, meu amigo, posso lhe garantir 
que a diferença nestas escolhas está na 
paz e na segurança que você vai sentir, 
mesmo com o mundo ruindo aos seus 
pés. Esteja certo de que você está exa-
tamente onde Deus lhe pediu que esti-
vesse! O restante? Deixe que Ele cuide 
porque é literalmente problema dEle.

Siga os planos de Deus sempre. Es-
colha ouvir Sua voz e, ainda que caia 
o mundo, você certamente estará 
seguro! 

KÊNIA KOPITAR é membro da Igreja 
Luso-Brasileira em Queens, 

Nova York, EUA.
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Oração a Jesus 
ou a Deus, o Pai?

Já ouvi pessoas orando a Jesus e concluindo a 
oração “em nome de Jesus”. Teologicamente falan-
do, isso é correto? – C. A. 

A verdade é que toda a Trindade está interessada em nossas 
orações. Deus, o Pai deseja dar “boas coisas aos que Lhe pedi-
rem” (Mt 7:11), Deus, o Filho promete que, se pedirmos alguma 
coisa em Seu nome, isso Ele fará (Jo 14:14), e Deus, o Espírito 
Santo “intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexpri-
míveis [...], porque não sabemos orar como convém” (Rm 8:26).

Mas esse interesse de todos os membros da Trindade em 
nossas orações não signifi ca que devamos passar por cima 
das orientações bíblicas quanto à maneira correta de fazer 
nossas orações e orar, por exemplo, ao Espírito Santo “em 
nome de Jesus” ou a Jesus “em nome de Jesus”. Não negamos 
que tais orações possam ser atendidas, devido à ignorância 
quanto às orientações bíblicas, mas seria bom atentarmos 
para o que a Bíblia diz sobre a oração:

1. Toda oração deve ser dirigida a Deus, o Pai. Eis alguns 
textos: “[...] A fi m de que tudo quanto pedirdes ao Pai [...] Ele 
vo-lo conceda” (Jo 15:16); “Se pedirdes alguma coisa ao Pai, 
Ele vo-la concederá” (Jo 16:23). O próprio Jesus deixou-nos 
a oração-modelo, o Pai nosso, que assim começa: “Pai nosso, 
que estás nos Céus [...]” (Mt 6:9). Em Suas orações, Jesus Se 
dirigia ao Pai. Veja alguns exemplos: “Pai nosso, que estás 
nos Céus [...]” (Mt 6:9 – ao ensinar os discípulos a orar); “Pai, 
graças Te dou porque Me ouviste” (Jo 11:41 – em Sua ora-
ção, antes de ressuscitar Lázaro); “E Eu rogarei ao Pai, e Ele 
vos dará outro Consolador” (Jo 14:16 – ao prometer o envio 
do Espírito Santo); “Pai, é chegada a hora” (Jo 17:1 – no iní-
cio de Sua oração sacerdotal); “Meu Pai, se possível, passe 
de Mim este cálice” (Mt 26:39 – na noite de agonia no Get-
sêmani); “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” 
(Lc 23:34 – ao estar suspenso numa cruz romana e, mesmo 
assim, perdoando Seus algozes).  

2. Toda oração deve ser concluída com a expressão “em 
nome de Jesus”, com “nome” indicando a “pessoa” de Jesus. 
Ou seja, pedimos confi ados nos méritos de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o qual deu Sua vida como resgate pelos nossos 
pecados (Mt 20:28). Ou seja, pedimos para que tudo o que 
Jesus merece seja creditado para nós, pois, naturalmente, 
o que merecemos é a morte, como “salário do pecado” 
(Rm 6:23). Eis alguns textos sobre pedir em nome de Jesus: 
“E tudo quanto pedirdes em Meu nome, isso farei” (Jo 14:13); 
“A fi m de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em Meu nome, 
Ele vo-lo conceda” (15:16); “Se pedirdes alguma coisa ao Pai, 
Ele vo-la concederá em Meu nome” (16:23).

3. Mesmo que em nossas orações não necessitemos pedir 
ao Espírito Santo que o faça, Ele atua como nosso interces-
sor junto ao Pai: “Também o Espírito, semelhantemente, nos 
assiste em nossa fraqueza; porque não sabemos orar como 
convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobrema-
neira, com gemidos inexprimíveis” (Rm 8:26).

Mais uma palavra sobre a oração: não devemos orar sem-
pre para pedir coisas a Deus. Pedidos são apenas parte de 
uma oração. A oração deve incluir “confi ssão (Sl 51), ado-
ração (Sl 95:6-9; Ap 11:17), gratidão (1Tm 2:1), petição pes-
soal (2Co 12:8) e intercessão pelos outros (Rm 10:1). Para ser 
atendida, a oração requer purifi cação (Sl 66:18), fé (Hb 11:6), 
vida em união com Cristo (Jo 15:7), submissão à vontade de 
Deus (1Jo 5:14-15; Mc 14:32-36), direção do Espírito Santo 
(Jd 20), espírito de perdão (Mt 6:12) e relacionamento cor-
reto com as pessoas (1Pe 3:7)” (Bíblia do Obreiro. Barueri: 
Sociedade Bíblica do Brasil, 2007, p. 1.654).

Como está sua vida de oração? Tem se valido desse 
meio tão poderoso, colocado à sua disposição, para fa-
lar com o Altíssimo? Mas ore dirigindo-se ao Pai, con-
clua sua oração com a expressão “em nome de Jesus”, 
e conte sempre com a divina intercessão da pessoa 
do Santo Espírito. – Por Ozeas C. Moura, doutor 
em Teologia Bíblica e professor de Teologia no Salt 
– Unasp 2, Engenheiro Coelho, SP. E-mail: ozeas.
moura@unasp.edu.br 




