
 

 

 

PEÇAM, E LHES SERÁ DADO!  
 

Assim está escrito em Mateus 7:7-11: 

“Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; 

batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que 

pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que 

bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho 

pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, 

lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem 

maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto 

mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas 

boas aos que lhe pedirem!”. 

Esta passagem possui a melhor e mais 

confortadora declaração de Jesus, pois é uma 

declaração que nos ajuda e capacita a enfrentar as 

lutas e incertezas da vida. Trata-se de uma grande 

promessa de Deus.  

Que maravilhosa é essa promessa! Peçam, e 

lhe será dado. E para que não restasse qualquer 

dúvida acerca dessa promessa, Jesus a reafirma de 

uma forma ainda mais decisiva, ao dizer: “Pois todo 

o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele 

que bate, a porta será aberta”. Esta extraordinária 

promessa garante o suprimento de todas as nossas 

necessidades e mostra que é pela oração que 

recebemos o poder para vivermos no padrão do 

Reino de Deus.  

Vejamos agora alguns princípios para uma 

vida de oração rica em respostas de Deus:  

 

1. Precisamos ter consciência de nossa 

necessidade. Jesus salienta a suprema importância de 

percebermos a nossa necessidade espiritual. Quando 

existe uma necessidade inadiável ou um desejo 

profundo, nossa oração será muito mais intensa e 

poderosa. Por isso é que Ele usa três verbos para 

oração: pedir, buscar e bater. Ao utiliza-los, Jesus 

está mostrando que precisamos demonstrar 

persistência, perseverança e importunação. Jesus está 

ensinando sobre a importância de orar sempre e 

nunca esmorecer (Lucas 18.1). Na verdade, Deus 

somente se deixa achar por aqueles que o buscam de 

todo o coração (Jr 29.13). 

Se não sentirmos profunda necessidade de 

mudança e transformação em nós, não devemos nem 

pedir. Se orarmos por algo hoje, e amanhã já 

tivermos esquecido o que oramos, é porque não 

estávamos precisando ou desejando realmente aquilo.  

 

 

 

 

 

2. Precisamos entender que Deus é nosso 

Pai. No versículo 9 Jesus fala disso. Imagine, se um 

pai terreno faz tanto pelo filho, quanto mais não nos 

fará Deus? E talvez seja bem aqui a nossa maior 

dificuldade: somos falhos em reconhecer que Deus é 

o nosso Pai.  

Ora, a partir do momento em que tivermos 

certeza de que recebemos Jesus Cristo como Salvador 

e Senhor, também teremos a certeza de que Deus é 

nosso Pai, e que na qualidade de Pai, Ele está 

interessado em nós, que se preocupa conosco, que 

nos vigia com seus olhos paternais cuidadosos e que 

sempre deseja abençoar-nos e ajudar-nos.  

 

3. Precisamos saber que Deus nunca erra. 

Deus sabe a diferença que há entre o bem e o mal, 

mais que qualquer outro ser. Um pai terreno pode 

errar, e dar uma pedra ao invés de pão. Mas Deus 

não. Ele sabe de tudo e seu conhecimento é absoluto. 

Sua resposta é sempre certa, e a melhor para a nossa 

vida. Se pudermos compreender que estamos nas 

mãos de um Pai dessa qualidade, então nossa 

confiança e nossa perspectiva do futuro serão 

inteiramente modificadas.  

 

Conclusão: a sua promessa é que se Lhe 

pedirmos coisas boas, nosso Pai celestial haverá de 

dá-las a nós. Se pedirmos a plenitude do Espírito 

Santo, ou uma vida de amor, alegria e paz, se lhe 

pedirmos longanimidade, e todas aquelas virtudes 

que nos fazem brilhar como Jesus, ele nos dará. 

Haveremos de ser abençoados por Ele quando 

queremos ser mais parecidos com Ele. Se buscarmos 

estas bênçãos, as acharemos, se batermos, a porta 

dessas bênçãos nos será aberta. 

 

SEMANA 27 DE ABRIL 

À 03 DE MAIO DE 2020! 

Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; 

batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que 

pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que 

bate, a porta será aberta. Mateus 7:7-8 

QUEBRA-GELO: Para iniciar a nossa reunião 

on-line, oriente a todos que façam pedidos de oração 

em seu grupo de Whats ou por aplicativo de 

videoconferência, e, em seguida, o líder deve fazer 

uma oração por todos aqueles pedidos. Na sequência 

compartilhe a rápida palavra de hoje. 


