
 

Deus não rejeitou a minha oração 

Como saber que Deus escutou minha oração? 

“A oração é simplesmente uma conversação de mão dupla entre você e 

Deus”.  Essa foi uma definição do que é oração feita pelo evangelista Billy 
Graham. A oração é algo simples, mas poderoso, capaz de mover montanhas, 

se for feita com fé.  
Mas uma pergunta que fazemos com frequência é: como saber se Deus 

escutou a minha oração? Esse questionamento corre a mente de muitos e até 
mesmo abala a fé daqueles que não conseguem achar uma resposta para ele. 
Este não é um questionamento que apenas pessoas de hoje fazem, mas até 

mesmo os autores bíblicos já sofreram do mesmo temor, como Davi no Salmo 
22, que diz: “Meu Deus, Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás 

tão distante de meus gemidos por socorro?”. 
Uma vez, lendo o livro “Oração, a chave de um avivamento”, me deparei 

com um ensinamento do autor que dizia que a primeira coisa que sentimos 
quando entramos na presença de Deus é temor, pois nos lembramos de nossos 
pecados e sentimos o seu peso, até que confessemos a Ele tudo. Quando li 

isso, algo mudou dentro de mim, pois umas das coisas que eu mais pensava 
quando orava, era que meus pecados impediriam que Deus me ouvisse, pois 

sou muito pecador. Porém, algo que nunca tinha percebido é que justamente 
pelo fato de eu sentir esse peso, eu poderia ter convicção de que Deus está me 

ouvindo, pois, afinal, esse é um sinal de que eu entrei em Sua presença! 
No Salmo 66, o salmista nos ensina um princípio sobre a vida com Deus 

e sobre a oração. Quando entramos na presença de Deus e sentimos esse 

temor, é tempo de arrependimento e purificação, pois, aí sim, Deus irá escutar 
a nossa oração. Dando ênfase nesse ensinamento, o salmista chega a dizer 

que se ele não tivesse confessado o seu pecado diante do Senhor, Deus não o 
teria ouvido. 

Jesus, no sermão do monte em Mateus 5, vai dizer que somente os que 
tem coração puro podem ver a Deus, e junto com o ensinamento do salmista, 
podemos entender que somente aqueles que se arrependem de seus caminhos 

e purificam o seu coração, terão suas orações ouvidas.  
O Salmo 66.16-20 nos ensina:  

”Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, e eu lhes contarei o que 
ele fez por mim. Pois a ele clamei por socorro e o louvei enquanto falava. Se eu 

não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. 

Mas ele ouviu! Ele atendeu à minha oração.” 

É chegado o tempo! Hoje você pode fazer uma oração que Deus irá 

escutar. Para isso, arrependa-se de seus pecados diante da presença do 

Senhor. Ele não rejeita a oração de um justo (Tiago 5.16).  
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