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AS ORAÇÕES A QUE DEUS DIZ NÃO!

Porque é que o pecado nos 
afasta de Deus?

De que maneira é que a falta de 
fé desonra o Senhor?

Ora com perseverança ou desis-
te ao primeiro obstáculo?

Porque é que o Senhor nos 
ensinou a perseverarmos em 
oração?

Quando recebe um não de Deus 
tem humildade para aceitar? 

Consegue ver o não de Deus 
como uma bênção na sua vida?

Quanto tempo passa a conver-
sar com o Senhor? Porquê?

Passagem base: Mateus 7:7-8; I João 5:14-15; 
Isaías 59:1-4
Se lermos de forma simplista as passagens de Mateus 
7:7-8 e de I João5:14-15, podemos vir a entender que, 
se ti vermos fé, Deus responde sempre com um “Sim” 
às nossas orações. Porém, as Escrituras dão-nos a co-
nhecer orações de homens de fé aos quais o Senhor 
respondeu “Não”.
Deus pode responder “Não” às orações por diferentes 
moti vos. Vimos três moti vos que são facilmente encon-
trados nas Escrituras, nomeadamente: quando o povo 
de Deus ora, mas está em pecado; quando ora com falta 
de fé; e quando os seus pedidos não são bons.
No tempo do profeta Isaías, o povo jejuava e orava ao 
Senhor, mas Deus não derramava o seu favor sobre o 
povo de Israel, o que causava surpresa e até alguma in-
dignação por parte do povo. O Senhor deu a conhecer 
a Isaías que os pecados do povo faziam separação en-
tre o provo e Deus, impedindo que os olhos do Senhor 
esti vessem sobre o seu povo. Deus acusou Israel de 
não amar a Deus, nem ao próximo. A injusti ça social e o desleixo na adoração eram evidên-
cias do pecado do povo (Isaías 59:1-4).
A falta de fé, ou incredulidade, desvaloriza a soberania de Deus e despreza o seu amor e 
cuidado paternal. A falta de fé impede que haja perseverança na oração, como o Senhor 
ensinou (Lc. 18) e impossibilita-nos de alcançar bênçãos que só com uma fé verdadeira, 
íntegra, centrada no amor de Deus é que podemos alcançar (Tiago 1:6-7).
Mas, Deus também nos podes dizer que “Não” simplesmente porque o que lhe pedimos não 
é bom (Tiago 4.2). Quer seja por se tratarem de moti vos egoístas, centrados unicamente nos 
interesses humanos, quer seja pelo facto dos planos que o Senhor tem para a nossa vida po-
derem ser maiores. Deus não aceitou o pedido de Moisés, para fi car a cuidar dos rebanhos 
de Jetro, porque queria que ele fosse o líder do povo de Israel no êxodo.
As orações que fazemos devem ser revesti das de fé, perseverança, humildade e focadas na 
glória de Deus. O Senhor quer sempre o melhor para o seu povo e não dará uma pedra ao 



Temas de Oração
GRATIDÃO

INTERCESSÃO

Pela nossa Igreja, viva e abençoada num tempo difícil. 

Pela continuidade dos Cultos Presenciais e online.

Pelo retomar de actividades da Igreja. 

Pelo início das aulas nas escolas públicas, pelos alunos, professores, funcionários. 

Pelo novo ano lectivo no Espaço Vida e Música. 

Pela CBP, cada igreja, pastor, missionário. 
Pelo Seminário em novo ano lectivo. 
Pelos nossos governantes 
Pelas melhoras dos nossos doentes, mais fracos e idosos.

Agenda e Notícias

Inscrição para os Cultos Presenciais
As inscrições para os cultos devem ser feitas 
todas as semanas através do website da 
igreja.
Horários: 10h-11h15 // 12h-13h15 

O culto é transmitido em direto no horário 
das 12h às 13h15.

Clique aqui para fazer a sua inscrição.

Sala de Oração “Mulheres que Oram”
Segundas e Quintas - 21h às 22h
Através do Google Meet
https://meet.google.com/mzn-suue-daf

Para efeito de entrega de dízimos e outras ofertas
IBAN PT50.0033.0000.00060445260.05

Reunião de Oração
Através do Zoom  | Sexta-feira - 20h
ID da reunião: 135 539 059
https://zoom.us/j/135539059

EBD online
Os links e horários das reuniões estão dispo-
níveis no site da Igreja. 
https://www.igrejabaptistaqueluz.com/ebd-online.html

Espaço Vida e Música
As inscrições para o ano letivo 2020/2021 do 
EVM estão abertas! 
Mais informações: Marcos Carvalho
Inscrições através do website da igreja.

filho que lhe pedir um peixe, pois sente prazer em abençoá-lo, dando-lhe o melhor. Contudo, 
como um bom Pai que é, também não pode dar tudo o que os seus filhos pedem e quando 
assim acontece cabe-nos entender as razões soberanas de Deus.
Devemos, portanto, procurar  conhecer a vontade do Senhor, para que as nossas orações 
sejam para honra e glória de Deus, com bênçãos para a nossa vida.

Pr. Rui Sabino


