Retomando: Semana passada, fomos desafiados a orar buscando uma palavra de direção em áreas
da nossa vida onde não temos visto resultados e necessitamos de um milagre. Você conseguiu ouvir
a voz de Deus? Como foi?

Estudo 54 – Batei e Abrir-se-vos-a.

 Resumo: Durante a célula de hoje, falaremos a respeito da insistência na oração.
Aprenderemos, de acordo com os ensinos de Jesus, como podemos ter as nossas petições
atendidas por Deus. Neste estudo, aprenderemos sobre a importância de não desistir.
Texto: Lucas 11:5-10.
Introdução: Algumas pessoas, por não obter respostas do que precisam ou o resultado que esperam,
desistem facilmente das coisas. Admiramos muito pessoas que são insistentes em seus propósitos,
que não desanimam na primeira tentativa e que se mantêm firmes mesmo sem ver o resultado de sua
luta. Não é, de fato, uma característica muito comum, mas é uma característica muito importante.
Vemos também, pessoas sendo insistentes com coisas erradas ou desnecessárias. Você deve
conhecer alguém que acaba recebendo a fama de “teimosa”. A teimosia é a insistência indevida, com
coisas que não são boas, mas que por algum motivo a pessoa parece não perceber.

1)Você é uma pessoa insistente na oração?
Infelizmente muitas pessoas confundem teimosia com insistência. Julgam-se insistentes quando na
verdade estão apenas sendo teimosas. O teimoso insiste em coisas que são erradas, que são vedadas
ou proibidas para ele. Algumas pessoas são insistentes em relacionamentos que não são para ela,
outros insistem em negócios fracassados ou ilícitos. Há quem seja teimoso em permanecer nos
mesmos pecados. Deus já falou que é errado, mas a pessoa continua. Por mais que recebam bons
conselhos para abrir mão, para deixar de lado, elas simplesmente permanecem na mesma postura.
Por outro lado, o insistente, permanece naquilo que é certo. Permanecem firmes em uma palavra que
Deus já liberou, em uma promessa, em algo que diante da palavra de Deus, estão convictos e seguros.
Algumas vezes oramos e já logo obtemos a resposta que procuramos, mas em outros momentos
parece que nossas orações sequer foram ouvidas, não vemos nenhum sinal. Talvez você já esteja
orando pela conversão de alguém há muitos anos, mas até agora nada aconteceu. O próprio Jesus
nos orienta a sermos insistentes na oração, ou seja, orar ate que aconteça. No livro de Daniel capitulo
10, vemos que Daniel se colocou em oração por 21 dias. A Bíblia nos mostra que ao final de 21 dias,
um anjo apareceu para ele e disse que sua oração já tinha sido ouvida desde o primeiro dia, mas
quando o anjo estava trazendo a resposta da sua oração (no mesmo dia), satanás tentou impedir que
a sua resposta chegasse e resistiu ao anjo por 21 dias. Precisamos saber que Deus sempre ouve as
nossas orações, assim como ouviu a oração de Daniel. Mas também precisamos estar cientes de que
algumas vezes existe uma luta espiritual para que a resposta da nossa oração chegue até nós. Daniel
não parou de orar até ter a resposta que buscava. Nós também não podemos desistir, mas precisamos
ser insistentes em oração, pois a resposta é certa.

2)Você consegue ser insistente na oração?
Perceba que é o próprio Jesus quem nos dá essa orientação. Jesus tinha uma vida impecável de
oração, mas Ele compreendia a importância de insistir e ainda garante que aquele que insiste será
ouvido e respondido. Você gostaria de aprender a ser insistente na oração e ter as respostas que
busca?
I – Orar segundo a vontade de Deus. Muitas vezes nossas orações não são respondidas por que
pedimos mal, é isso que a Bíblia nos diz em Tiago 4:3. Porém, quando pedimos conforme a
palavra de Deus, conforme o Seu desejo para nós, podemos ter a certeza de que teremos a
resposta das nossas orações. Portanto, é preciso rever os nossos pedidos, é preciso aprender a orar
segundo a vontade de Deus. Ele jamais nos concederá algo que já sabe que não será bom para nós.
II – Saber que Deus sempre nos ouve. Quantas pessoas dizem que Deus não as ouve. Essa
afirmação não é verdadeira. Deus sempre nos ouve. O que precisamos é nos lembrar de que existe
uma batalha acontecendo espiritualmente e que satanás sempre vai fazer de tudo para nos deixar sem
respostas. Mas algo é certo: Deus já te ouviu, Ele sempre te ouve. Insista, persista, sua oração já foi
ouvida.
III – Insistir em oração até que a resposta chegue. Se Daniel tivesse parado de orar,
provavelmente não teria a sua resposta, mas não foi o que ele fez. Vemos muitas pessoas que
desistem de sonhos, de promessas, de palavras de Deus porque não foram insistentes em
oração. Já perderam a esperança do milagre, da resposta. A orientação de Jesus é: Bata,
busque, peça e você terá a sua resposta. Não pare ate que algo aconteça, seja insistente.

Conclusão: Não podemos parar no meio do caminho e ficar sem resposta. Não podemos permitir
que nossa mente seja tomada pelo pensamento de que Jesus não nos ouve. O inimigo sempre vai
tentar impedir a resposta de Deus de chegar até nós, mas precisamos saber que Deus sempre trabalha
a nosso favor e que se insistirmos em oração, receberemos resposta. Você quer receber a resposta
das suas orações? Deseja ser uma pessoa insistente na oração? Levante a mão, vamos orar.

Desafio: Tire esta semana para relembrar pedidos de oração antigos que você, por algum motivo,
desistiu de insistir na oração. Coloque-os novamente em oração, mas desta vez, decida ser insistente.

