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Qualquer crente que deseja agradar a Deus com a sua vida de oração deve resolver a essa questão: “Será que
Deus realmente ouve as minhas orações e as responde?” Embora esta pareça uma pergunta simples – uma que,
talvez, nem precisasse ser respondida – a maioria dos cristãos responderia sem pensar: “Sim, é evidente que eu
acredito que Deus responde as minhas orações.” Porém, o fato é que muitos não estão totalmente convencidos.
Há momentos em que achamos que Deus está longe das nossas vidas, que não ouve o nosso clamor. Existem
dúvidas no profundo do nosso coração que o Senhor quer resolver em nosso espírito. Em Lucas 18:2-8, Jesus
contou uma parábola sobre uma viúva persistente e um juiz injusto para ensinar os seus discípulos “que eles
deviam orar sempre e nunca desanimar” (Lucas 18:1).
Na comunidade judaica, um juiz deveria ser imparcial, mas o juiz nesta história era incompetente e desqualificado
para o trabalho. Definitivamente, a justiça não estava sendo feita. De acordo com a lei Judaica, viúvas merecem
proteção especial no sistema judicial, porém, este juiz ignorava a viúva que foi até ele. Entretanto, ela não desistiu
e se chegava diante dele tão frequentemente, que ele perdeu a paciência e concedeu o seu pedido.
Esta viúva alcançou a justiça que buscava por causa da sua tenacidade! Jesus explica no versículo 8 que, se um
juiz despreparado e ímpio responde com justiça no final, quão mais dará o nosso Pai amoroso e santo o que é
certo para os seus filhos?
Muitos cristãos sabem que Deus tem o que precisam e admitem que ele se importa com eles, porém, não estão
convencidos de que ele deseja vir ajudá-los prontamente. Quando Deus não responde os seus clamores
imediatamente, imaginam entraves e bloqueios neles mesmos. Pensam em todo o tipo de razão para o Senhor
não querer auxiliá-los.
“Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes
àqueles que se refugiam em ti!” (Salmos 31:19). Esteja certo que Deus te deu tudo o que precisa para andar em
liberdade e vitorioso. Alegre-se no Senhor, pois você é a alegria do seu coração. Aleluia!
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