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Eu creio, de todo o coração, que era uma coisa terrível ver Jesus orar. 

Era algo espantoso, superior a tudo o que Ele já tinha feito, porque se repararem diz: 

"Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou..." (Lc.11:1) Ninguém 

ousava tocar na arca... 

Quando Ele estava de joelhos, quando estava a clamar ao Seu Pai, era como algo que nunca 

ninguém tinha visto sobre a face da terra. 

“lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar" (Lc.11:1) Eu acho esta frase 

maravilhosa, e... se repararem, há aqui algo muito, muito importante. Nenhum discípulo 

chegou a Jesus e disse "Senhor, ensina-nos a pregar". Nenhum discípulo chegou a Jesus e disse 

"Ensina-nos a andar sobre as águas". Nenhum discípulo chegou a Jesus e disse "Ensina-nos a 

ressuscitar mortos". Nenhum discípulo chegou a Jesus e disse "Ensina-nos a expulsar 

demónios". 

Acredito que - sem dúvida - a maior demonstração de poder divino não era quando Jesus 

Cristo ressuscitava os mortos, ou andava sobre as águas, mas quando Ele orava. 

E acredito que quando os discípulos viam Jesus a orar, não podiam acreditar no que estavam a 

ver, nem no que estavam a ouvir. Jesus era um homem de oração. Um homem de oração... 

Quando as pessoas te ouvem orar, ouvem alguém que conhece a Deus? Ou ouvem o ritmo de 

uma religião... palavras que te foram ensinadas por outros homens? Ouvem formalidade, 

intelecto? Ou ouvem um homem, uma mulher ou uma criança, que passa muito tempo na 

presença de Deus? 

Jesus era um homem de oração. E quando Ele orava, as pessoas viam a diferença. Quanto mais 

nós devíamos depender da oração! 

Jesus viveu uma vida de oração. É a primeira coisa que vamos ver, em Lucas 5:16: "Ele, porém, 

retirava-se para os desertos, e ali orava." Ele é Aquele para quem me retiro. É nEle que 

descanso. 

Quando a oração se torna um fardo, não somos como o Cristo, não somos como Jesus. “Ele, 

porém, retirava-se para os desertos, e ali orava." Ele ia para o deserto... 

Amigos, o mundo (e mesmo a Igreja) está tão cheio de confusão. Tão cheio de confusão, que 

às vezes temos que... especialmente vocês, pastores: tens que te retirar... Tens que ir para o 

deserto onde ninguém te possa encontrar, e buscar o teu Deus. E não leves todos esses livros 

contigo... Porque para muitos Jesus Cristo tornou-se boa exegese, hermenêutica, algo a ser 

estudado, em vez de Alguém para ser amado. 

Podem perguntar: "Porque é que Jesus precisava orar tanto?,Ele era o Filho de Deus em 

carne!" Vamos falar sobre isso... Mas deixem-me já mostrar a tolice dessa pergunta: seria 

possível que Ele se retirassee estivesse a sós com Deus simplesmente porque O amava? 

Porque Ele O amava! 

Em Lucas 6:12,13 diz: "E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite 

em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze deles, 
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a quem também deu o nome de apóstolos" Deixa-me perguntar-te: alguma vez tiveste que 

tomar uma decisão muito difícil? E passaste a noite inteira em oração para tomar essa decisão? 

Se disseres "Não", respondo: "Vejam, encontrámos um homem mais forte que Jesus." Não é 

espantoso que Cristo se retirasse e passasse a noite inteira em oração, para discernir a voz do 

Pai; para escolher os homens que tinham que ser escolhidos.  

Quem pode esquecer o Getsemani? Quem pode esquecer a guerra que foi travada naquele 

lugar? Amigo, quando Ele se levantou de orar a batalha estava vencida. A guerra foi travada ali. 

Jesus venceu naquele jardim, e venceu lutando em oração. Venceu!,Lucas 18:1: "E contou-lhes 

também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca desfalecer" 

É este o ensino de Jesus Cristo. Se quiserem resumir tudo o que ensinou sobre oração: 

devemos orar em todo o tempo. Para ti, jovem, deixa-me ensinar algo que te vai ajudar. Ouço 

os jovens dizerem hoje "Bem... eu não tenho um tempo específico para orar. Eu oro ao longo 

do dia, ando na presença de Deus, mas não tenho esse lugar secreto." Deixa-me dizer-te, 

jovem: não há forma de aprenderes a andar na presença de Deus, se não passas muito tempo 

em oração secreta. O poder de andar na presença de Deus, o poder de viver uma vida de 

oração, de estar sempre a falar com o Pai, nasce do tempo em secreto com o Senhor. Porções 

de tempo com o Senhor em oração. E Ele diz: devemos orar sempre, e nunca desfalecer. Ele 

disse que devemos orar sempre e nunca desfalecer porque acabamos sempre por desfalecer 

em oração. 

E Ele diz em Lc.18:8, que considero ser um dos versículos mais tristes da Bíblia, e é este: "Digo-

vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do homem, porventura achará fé 

na terra?" 

Porque é que isto é tão triste? Jesus deu-lhe uma parábola para demonstrar porque é que 

deviam orar sempre, e não desfalecer. É quase como se Cristo estivesse a dizer: Ouçam, o Meu 

Pai é Fiel, a Minha Palavra é verdadeira, Ele vai fazer muito mais do que possam pedir ou 

pensar. Digo-vos: Peçam e receberão, batam e abrir-se-vos-á, busquem e encontrarão. E então 

o Senhor pára e diz: Quando Eu voltar, vou encontrar alguém que creia nisto? 

Nós duvidamos demais, não só da infalível Palavra de Deus escrita, mas duvidamos demais do 

carácter de Deus. Quero mostrar-vos uma coisa... Porque é que era necessário que Cristo 

orasse? Já falei do Seu amor pelo Pai. Amor a Deus, que te leva a desejar falar com Deus e 

ouvir de Deus. E há uma outra razão. Vou ler o texto de At.2:22: "Homens israelitas, escutai 

estas palavras: A Jesus Nazareno, homem..." Vou ler outra vez:”Jesus Nazareno, homem, 

aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez" - que 

Deus fez - "no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis" 

O Filho de Deus, embora não tenha deixado de ser o que sempre foi, tornou-se em algo que 

nunca tinha sido. Ele continuou a ser a plenitude da divindade (Cl.2:9), mas essa plenitude da 

divindade tornou-se carne, humano e andou nesta terra enquanto homem. 

E aqui o limite é ténue, mas é muito importante: uma coisa que temos feito é atribuímos todo 

o trabalho, toda a acção de Jesus, à divindade. ”Bem, Ele fez isto. Como? Ah, Ele era Deus.” E é 

verdade. Mas o que precisamos ver é que o ênfase nas Escrituras é para o facto de Jesus Cristo 

ter andado nesta terra como homem. 

E as coisas que ensinou, os milagres que fez, fê-los enquanto homem total e completamente 

submetido à vontade do Pai, total e completamente dependente do Espírito Santo. E 

reconhecendo isso, Ele torna-se o nosso Modelo. 
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Como homem, Ele viveu uma vida perfeita, ensinou as palavras certas, fez milagres sem fim, 

completamente submetido à vontade de Deus, e no poder do Espírito Santo. 

Vamos olhar para Jesus, o homem completamente submetido à vontade de Pai. Diz em Jo.4:34: 

"Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua 

obra." 

Eu não posso dizer isto de mim. Eu faço tanto para mim mesmo. Tanta da minha comida... Eu 

seria um hipócrita se vos dissesse isto de mim. Mas Jesus podia dizer sempre: A Minha comida, 

o Meu sustento, aquilo para o qual Eu vivo  é fazer a vontade do Meu Pai. 

Um dos nossos maiores problemas (e nós aprendemos isto, falamos disto)... um dos nossos 

maiores problemas é não sermos mesmo como Jesus. 

Alguns movimentos falam muito da Lei. O homem será julgado pela Lei, e há verdade nisso. O 

homem será julgado pela Lei. Mas para mim é pouco ser julgado pela Lei. Põe o Paul Washer 

de um lado e a Lei do outro: sim, eu vou falhar. Mas põe o Paul Washer de um lado e Jesus, o 

homem perfeito, do outro... 

Ser comparado a Ele... É este o nosso objectivo. Podíamos dizer que é a nossa única 

necessidade. Ser como Jesus. 

A oração mais perigosa que um ser humano pode fazer é "Senhor, faz-me como Cristo. Não me 

importa se tens que me destronar, se tens que destruir o meu ministério, não me importa se 

tens que me destruir. Não me importa o que aconteça, faz-me como Jesus Cristo." É quase 

como pedir uma sentença de morte. Jo.5:19: "Mas Jesus respondeu, e disse-lhes: Na verdade, 

na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o 

Pai; porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente." O Filho nada pode de Si mesmo. 

Um cristão chinês depois de ter visitado os Estados Unidos e ter estado nas nossas igrejas, 

sabem o que disse? “Estou muito surpreendido com o que vocês conseguem fazer sem Deus.” 

Mas Jesus diz: Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada longe dEle. 

 

Ficamos maravilhados com uma Declaração de Independência, quando o que precisamos é de 

uma declaração de dependência. Absoluta dependência. É tão difícil para vocês que cresceram 

numa democracia, entender a Soberania. Entender que Ele é Senhor. 

Jo.5:30 - um dos meus textos da Bíblia favoritos - diz: “Eu não posso de mim mesmo fazer coisa 

alguma.” Quantas coisas fazemos de nós mesmos, pela nossa iniciativa? Não será o maior 

pecado tomar os problemas nas nossas próprias mãos? 

Quero que O vejam, sim, como Deus feito carne. Mas quero que O vejam como um homem 

totalmente submetido à vontade de Deus. E quero que vejam que é para isso que também 

somos chamados. Se todas as portas, por todo o lado, se escancarassem e Deus dissesse: 

Pára!,Ao parares, ias trazer glória a Deus. E ias salvar-te de grande perigo. 

Na absoluta submissão de Jesus Cristo à vontade do Pai, Ele era absolutamente dependente do 

trabalho do Espírito Santo. Jesus Cristo, na Sua humilhação, na Sua encarnação, despindo-Se 

das Suas vestes de glória - sim, era Deus na mesma - mas andou nesta terra como homem. 

Fez o que fez, no poder do Espírito Santo. Lutamos para ser como Ele? Para estarmos 

submetidos à vontade do Pai, e para sermos fortalecidos, dependentes do poder do Espírito 

Santo? 

Lc.4:1: "E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto" 

Vêem isto? É uma palavra forte. Ele foi empurrado para o deserto pelo Espírito, diz-nos 

Mateus (ver Mt.4:1) Foi levado ao deserto, pelo Espírito Santo. Eis aqui Deus feito carne, e 
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ainda assim sendo sensível ao trabalho do Espírito Santo, à liderança do Espírito Santo. Quanto 

mais nós! 

Meu amigo, o cristão que não busca ser guiado pelo Espírito Santo, está em grande perigo. 

Grande perigo. 

Há dois extremos quanto a isto. E ambos são isso mesmo - extremos. Há homens que não têm 

conhecimento da Palavra, de todo, e dizem ser guiados pelo Espírito. E o espírito que os guia 

contradiz a Palavra. Sabemos que isso é falso. Mas também há homens que não são nada 

assim, mas tudo o que há são frases e análises, e uma exegese correcta. É tudo. E não sabem 

nada sobre serem guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus, que às vezes nos leva a fazer coisas 

pouco usuais, que acompanham o Seu trabalho. Nunca coisas que contradizem a Palavra, mas 

mesmo assim, pouco usuais. Temos que estar na Palavra, baseados na Palavra, mas também 

clamar ao Espírito por revelação da vontade de Deus pela Sua Palavra, devemos ser sensíveis 

em tudo, para segui-lO. Não apenas começar a jornada no deserto, mas ser guiado pelo 

Espírito no deserto, pelo poder do Espírito Santo. 

Lc.4:18 fala do Seu ministério, as Escrituras falam do Seu ministério: “O Espírito do Senhor é 

sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados 

do coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em 

liberdade os oprimidos..." O ministério de Jesus Cristo era um ministério fortalecido pelo 

Espírito, sensível ao Espírito Santo. Muito mais precisamos nós do mesmo! Meu amigo, muitas 

pessoas tratam a Palavra de Deus na Nova Aliança como se fosse a Lei escrita em tábuas de 

pedra (IICo.3:1). Dizem: "Aí está a Lei. Obedece no poder da carne." É impossível. Lemos estas 

Escrituras, vemos estes mandamentos, conhecemo-los mas... Quantos maridos dizem: Eu sei 

que isto está certo, mas não consigo fazer com que funcione. Sei que devo amar a minha 

mulher assim, mas simplesmente não tenho a força. Claro que não tens! Não tens força para 

nada. Então, quando abres este livro e vês os mandamentos, tens que perceber que a única 

forma de seres levado ao deserto, é pelo poder do Espírito Santo. 

Clama enquanto lês estes mandamentos: Oh, Deus! Enche-me. Enche-me! Enche-me, enche-

me, enche-me... O clamor constante do crente é: “enche-me”, em constante dependência do 

trabalho do Espírito Santo. 

Diz em Lc.5:17: "E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali 

assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, e da 

Judeia, e de Jerusalém..." E ouçam isto: “e a virtude do Senhor estava com ele para curar.” 

Vejam isto. O Espírito Santo estava com Ele, para que Jesus pudesse curar. 

E, meu amigo, vamos relembrar... Este Jesus era Deus. Este Nazareno, este homem de Nazaré, 

era Deus feito carne. Mas na Sua humilhação... Ele andou diante de Deus como o único 

verdadeiro servo de Jeovah. O único verdadeiro homem de Deus. Ele humilhou-Se a Si mesmo. 

Despiu-Se das Suas vestes de glória. Tomou a forma de homem, e andou no poder do Espírito 

Santo, e fez o que fez porque estava em submissão à vontade de Deus, e cheio com o Espírito 

Santo. 

Muito maior é a nossa necessidade! Muito maior é a nossa necessidade. 

Temos uma necessidade constante de ser cheios, e de clamar por mais. A oração era essencial 

para Jesus Cristo. E Jesus não tinha pecados para confessar, nem tinha que implorar perdão, 

não precisava pedir qualquer hábito de graça, santificador... Jesus viveu uma vida de oração, e 

muitas vezes tinha o hábito de fazer oração secreta, com o Seu Pai. E não tinha nada das 

necessidades que nós temos. Não tinha necessidade de confessar o pecado, não tinha que 
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pedir perdão, não precisava clamar por graça sobre graça, e misericórdia sobre misericórdia, 

como nós precisamos. 

Se algum dia houve um homem que tinha razões para dizer: “Senhor, não posso orar agora. Há 

ali muita gente ferida que Eu ainda não toquei. Há demasiadas coisas para fazer no ministério. 

Não tenho tempo para orar.” Se alguém tinha o direito de dizer isso, era Jesus Cristo. 

A Sua prioridade era estar na presença do Seu Deus, buscar a face do Seu Deus, seguir o Seu 

Deus. A maior coisa que Ele podia fazer pela humanidade...e a maior coisa que tu podes fazer 

pela humanidade, é buscar o teu Deus. A maior necessidade... Eu não sei quanto a ti, mas para 

mim, a maior necessidade que tenho é buscar o Senhor como Jesus O buscava. Estar na Sua 

presença, ser fortalecido por Ele. 

O que não pode ser ultrapassado em oração? Diz-me! O que não pode ser feito pela mão do 

Todo-Poderoso? Diz-me! O que pode ser feito pelos teus braços fracos? Diz-me! Ele pode 

desfazer uma cortina de ferro num dia, Ele pode converter uma nação numa hora. Clama por 

Ele. Crê nEle! 
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