
COMO POSSO FALAR COM DEUS? 
 
 
 
“E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito 
falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que 
vos é necessário antes de vós lho pedirdes.” Mateus 6:7,8 
 
 
Falar com Deus é uma das maiores graças concedidas à humanidade. Fomos criados para 
ter comunhão com Deus, ouvindo a Sua palavra e orando. 
Deus sempre está disponível para nos ouvir. E é incomparável este tempo em que a 
nossa alma fica a sós com Ele. Não é obrigatório fecharmos os nossos olhos ou ter uma 
postura rígida perante Ele. O nosso coração e mente, sim, precisam estar “cativados” e 
sintonizadas com o Seu Espírito. Só vamos entender que oramos mesmo quando nos 
custa sair desse local de oração. Deus transforma-nos durante esse tempo em que nos 
colocamos no altar, e capacita-nos para enfrentarmos o nosso dia-a-dia…  
 
Jesus, o nosso Mestre ensinou como orar. Há normas para nos orientarem ou ensinarem 
em Mateus 6. 
 
Mas os salmistas inspiram-nos na expressão da sua alma para com Deus, e Salomão 
também aconselha, “Guarda o teu pé, quando entrares na Casa de Deus; e inclina-te 
mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não 
te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra 
alguma diante de Deus; porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra; pelo que 
sejam poucas as tuas palavras…Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em 
cumpri-lo; porque não se agrada de tolos; o que votares, paga-o. Melhor é que não votes 
do que votes e não pagues.” Eclesiastes 5:1,2,4,5 
 
Ao pensar nas palavras de Salomão, lembro-me da oração de Jabez, em Crónicas: 
 
“E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos; e sua mãe chamou o seu nome Jabez, 
dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, 
dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for 
comigo, e fizeres que do mal não seja aflito! … E Deus lhe concedeu o que lhe tinha 
pedido.” 1 Crónicas 4:9,10 
 
Este é um tipo de oração ousada e inacabada aqui na terra, mas não nos céus. Não 
sabemos se Jabez estava no começo, no meio ou perto de concluir a sua oração, mas a 
resposta já estava a caminho...  
Daí que as palavras de Jesus, que lemos em Mateus 6:7,8, sejam importantes e devem 
ser seguidas por todos nós… Os gentios que Jesus menciona, eram e são os povos que 
não faziam parte do povo judeu, tal como nós. A ideia que temos, é que precisamos de 
falar muito a fim de que sejamos ouvidos, mas o que ficou esclarecido com a oração feita 
por Jabez, é que ela foi simples, concisa, direta e tocou o coração de Deus.  



As palavras de Jesus têm a resposta à nossa ansiedade de querermos falar muito: “Deus 
sabe o que vos é necessário antes de vós lho pedirdes.” Isto significa que muitas das 
vezes em que oramos, fazemo-lo sem que saibamos mesmo aquilo que queremos ou 
que realmente precisamos e demonstra que Deus sabe tudo sobre nós. Por essa razão 
Deus coloca-se à “nossa disposição”, através do Espírito Santo. 
 
“E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não 
sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós 
com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do 
Espírito; e é Ele que segundo Deus intercede pelos santos.” Romanos 8:26,27 
 
Esta ajuda é preciosa. Com Deus falamos com o coração. As palavras são poucas e por 
vezes faltam-nos, mas Deus sempre sabe, nós é que precisamos de aprender a nos 
expressar. 
 
Por favor, não pense que sabe tudo e de que não precisa que ninguém, nem que Deus 
o ensine. Tenha o seu coração e espírito bem abertos para aprender, não regras, 
imposições, rezas ou orações aprendidas, mas a deixar-se guiar pela Palavra inspirada 
pelo Espírito Santo! Ele, sim, sabe e conhece as profundezas de Deus, uma vez que como 
Deus, nos transmite tais ensinos que nos serão de grande bênção. 
 
“Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não 
subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas 
Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as 
profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o 
espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão 
o Espírito de Deus.” 1 Coríntios 2:9-11 
 
Muitas vezes pensei que as palavras descritas aqui e que pertencem ao v.9, só tinham a 
ver com a eternidade… Hoje creio que as coisas que Deus preparou para os que o amam, 
são para todos os tempos e todas as ocasiões.  
 
Leiam bem estas palavras, “Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o 
ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para 
os que o amam.” Tendo mais uma vez em conta a oração de Jabez, concluo que Deus 
também está disposto a nos abençoar muitíssimo agora. Mas que a nossa relação com 
Deus não se limite só ao que podemos alcançar das Suas mãos! Deus é mais importante 
do que aquilo que nos pode conceder para desfrutarmos aqui ou para a eternidade. 
 
A Sua companhia não se limita só ao tempo que passamos com Ele. Deus sempre está 
perto de cada um de nós. Muitas vezes, alguns de nós usamos uma expressão que 
embora não seja bíblica é verdadeira: “Deus está à distância de uma oração”. 
Como é que podemos esquecer o Salmo 139? 
 
“SENHOR, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar; 
de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar; e conheces 
todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó SENHOR, 



tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é 
para mim maravilhosíssima; tão alta, que não a posso atingir…” Salmos 139:1-6 
 
Deus sempre está acessível e aceita-nos como nós somos, como estamos, onde 
estivermos. Ele é Pai, e ama-nos e deseja muito a nossa proximidade Dele. Sejamos 
honestos e nós mesmos, pensando e agindo de acordo com o nosso amor para com Ele 
e reconhecendo a nossa necessidade Dele. Nós somos fracos, mas Cristo é Forte. Nós 
somos incapazes, mas Deus é Capaz. Nós somos pequenos, mas Deus é Grande. Que 
possamos agir como filhos de Deus. Ele é Soberano! 
 
J.F. 


