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Os servos de Deus devem chegar em sua presença completamente convencidos de que ele os responderá. É
muito bom levar as promessas de Deus à oração juntamente com você – para permanecer firme, enquanto o
lembra delas. Certamente, ele não perde a memória, mas o Senhor ama que nós levemos as suas promessas
diante dele.
Pedro teve uma visão e imaginou o que ela poderia significar. Enquanto ponderava, Deus falou: “Simão, três
homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei”
(Atos 10:19-20). Esta passagem das Escrituras nos fala que, quando Deus declara que algo é verdade, temos que
crer e nos erguer, sem consultar a nossa carne. Nós simplesmente não podemos mensurar a confiança da Palavra
de Deus em examinar a nossa situação e o nosso próprio valor. Se assim fizermos, apenas veremos que somos
indignos. Então, poderemos clamar pela sua Palavra e nos apropriarmos dela.
A Bíblia diz que somos suplicantes diante do trono de Deus e Cristo está lá como nosso intercessor ou advogado.
“Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus” (1 Timóteo 2:5). “Vive
sempre para interceder por eles” (Hebreus 7:25). “Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai,
Jesus Cristo, o Justo” (1 João 2:1).
Pelo derramar do sangue de Jesus na cruz, a porta do trono do Pai está aberta para nós e temos acesso para
levar pessoalmente nossos pedidos a Deus. Também temos o Espírito Santo, que é o nosso “mentor”, aquele que
se levanta como nosso conselheiro, advogado, confortador, mediador e intercessor. Ele lembra-nos dos decretos
eternos e da constituição divina que compõe a Palavra de Deus – assim, temos essas promessas incríveis.
É tranquilizante saber que Deus está verdadeiramente satisfeito quando você se aproxima do seu trono com
ousadia, o comprometendo com a sua própria Palavra. E ele fará você saber que está satisfeito contigo.
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