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Perseverar em nos aproximarmos mais de Deus e conhecer a Sua Vontade 

Em Romanos 12.12, o apóstolo Paulo nos exorta a “sempre alegrarmo-

nos na esperança, ser pacientes na tribulação e perseverar em oração”. Quantas 

vezes em nossas vidas deixamos de orar a Deus por algo, apenas porque tal 

coisa estava demorando. O interessante desse versículo (Romanos 12.12) é que 

Paulo reforça devermos esperar a tribulação passar, mas sempre continuar 

perseverando em nossas orações. 

Nos dias atuais, diversas coisas costumam aparecer em nossas vidas que 

tentam nos afastar de nossas orações. Precisamos manter nosso foco e separar 

um tempo de qualidade para essa importante relação com o Senhor, que é a 

oração. Várias coisas em nosso dia a dia podem nos levar a dar intervalos cada 

vez maiores entre uma oração e outra e, aos poucos, podemos deixar isto 

acontecer naturalmente devido aos desafios que enfrentamos em nossa vida.  

Em nossas relações com amigos próximos podemos, aos poucos, deixar 

de falar, de conversar e de se ver e, em um determinado dia, começamos a 

perceber que estamos distantes. Da mesma forma, em nossa vida espiritual, a 

falta de oração pode também, aos poucos, nos afastar cada vez mais de Deus. 

Quando conversamos com um amigo, costumamos compartilhar como 

nos sentimos e o que estamos passando e, por vezes, somos aconselhados 

quanto ao que fazer diante de determinadas situações. De forma muito melhor, 

quando nos aproximamos de Deus, conversamos com Ele por meio de nossas 

orações e podemos conhecê-Lo cada vez melhor, percebendo Sua vontade para 

nossas vidas.  

Em Provérbios 16.1 consta que "o coração do homem pode fazer planos, 

mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor". Mas, como conhecer os 

direcionamentos de Deus para nós? Ao orarmos estamos conversando com 

Deus, expondo a Ele quem nós somos, o que acontece em nossa vida, os 

nossos problemas e os daqueles que nos cercam.  

A oração consiste não apenas em pedir ou simplesmente falar o que 

estamos passando, significa, também, colocarmo-nos à disposição para que o 

Senhor fale conosco. Para sermos perseverantes na oração, devemos aguardar 

e orar insistentemente mesmo que as respostas dele demorem a vir. 

O apóstolo Paulo recomenda, na carta aos Romanos, que precisamos 

perseverar em nossas orações a Deus, independentemente das circunstâncias 

que estamos vivendo. Para tanto, precisamos reservar, diariamente, um tempo 

de qualidade para estarmos com Deus, louvando-O, orando e lendo Sua Palavra 

para, com isso, nos aproximarmos dele e conhecer verdadeiramente qual é “a 

boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Romanos 12.2) para as nossas 

vidas. Se fizermos isto, cresceremos cada vez mais na graça e no conhecimento 

do Senhor. 


