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 Não sei como você se sente quando lembra que Jesus orou. Eu me sinto 

profundamente constrangida, pois penso no quanto negligencio essa prática de 

comunhão e fortalecimento da fé enquanto Jesus, filho do próprio Deus, a praticava 

diariamente. Confesso que esse sempre foi o principal argumento bíblico para a minha 

busca por uma vida de oração: “se Ele orava, eu também vou orar!”. 

 Nem sempre o conteúdo das orações de Jesus ficou explícito, mas há dois 

momentos muitos especiais em que Ele deixa claro o objeto de sua intercessão. Na 

primeira, Jesus estava se preparando para iniciar seu martírio e, a fim de deixar mais 

claro aos seus discípulos o tipo de batalha espiritual que iniciara, Ele avisou Pedro: 

Jesus continuou: — Simão, Simão, escute bem! Satanás já conseguiu licença para pôr vocês 

à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da pa-

lha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E, quando você voltar para 

mim, anime os seus irmãos. (Lucas 22.31,32) 

 Sabe, a frase “Mas eu tenho orado por você” sempre me apunhala, como se uma 

espada penetrasse meu coração e me tirasse do estado em que estou. Ele orou por 

Pedro! Que verdade maravilhosa! 

 Na segunda oração, Jesus vai além, muito além. No clímax de seu ministério, 

quando a morte está batendo-lhe à porta e o cálice da ira de Deus não lhe foi apartado, 

Jesus orou por mim. Sim, por mim e por você! Leia com seus próprios olhos: 

Em favor deles eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também 

sejam completamente teus. — Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas 

que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um. E assim como 

tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também 

estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste. (João 17.19-21) 

 Que coisa maravilhosa! Nós somos os que “vão crer em mim por meio da 

mensagem deles”. Exatamente eu e você. Na verdade, eu, você, e todos os demais que, 

durante esses mais de 2 mil anos, um dia foram alcançados pela resposta desta oração. 

 Nesses dias de grande intercessão pela completa recuperação do nosso Pr. 

Paulo Davi somos tentados a desistir, mas precisamos lembrar que a pessoa do Espírito 

Santo intercede por nós hoje (Romanos 8.26), bem como Cristo intercedeu, e que junto 

com Eles, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Cristo! 

(Romanos 8.37)   


