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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B

Tempo de orar
ORE pela multiplicação dos PGM.
ORE pelos irmãos que estão ou
possuem familiares com COVID-19.
ORE para que o Espírito Santo
conceda a você coragem e oportunidade de compartilhar o Evangelho.
ORE em gratidão ao retorno dos
cultos públicos.

E

Tempo de cantar
“Tu és soberano”
23 HCC – “Não a nós, Senhor”
69 HCC – “Desejo te adorar, Senhor”
194 HCC – “O Rei da glória”
“Doce nome”
308 HCC – “Livre em Cristo”
“Jesus é o caminho”

Tempo da palavra

FAÇA AINDA MAIS DO QUE EU FIZ!

João 14.12-14

[João 14.12] 12“Eu lhes digo a verdade: quem

crê em mim fará as mesmas obras que
tenho realizado, e até maiores, pois eu vou
para o Pai.
O que Jesus quis mostrar é que as suas obras,
os seus feitos, não ﬁcariam parados com sua
ausência. Jesus encorajou seus discípulos
aﬁrmando que teriam capacitação para continuarem realizando as obras que ele realizava, porém ele estabeleceu um pré-requisito
fundamental: deveriam crer nele.
O pleno signiﬁcado destas palavras não se
encontra nos milagres que os apóstolos ﬁzeram, após a ascensão de Cristo. Na verdade, o
nosso Senhor parecia estar se referindo ao
maior número de convertidos e à maior propagação do evangelho aconteceria através do
ministério dos apóstolos. E o livro de Atos dos
Apóstolos nos mostra que isto de fato ocorreu. Não lemos nos evangelhos a respeito de
qualquer sermão pregado por Jesus que
resultasse na conversão de três mil pessoas
em apenas um dia, tal como aconteceu no
dia de Pentecostes. Em poucas palavras,
“obras maiores” signiﬁca mais conversões.
Não existe obra maior do que a conversão de
um pecador.
Pergunta:
O que possibilitou aos apóstolos [e
também a você] realizar “obras maiores”
que Cristo.

[João 14.13-14]

Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para
que o Filho gloriﬁque o Pai. 14Sim, peçam
qualquer coisa em meu nome, e eu o farei!"
13

Orar em nome de Jesus signiﬁca: orar de
modo consciente com seu caráter e vontade.
O nome de uma pessoa no mundo antigo
representava o que ela era. Portanto, a oração
que de fato chega a Deus é a que clama à
autoridade de Jesus.
Ambos os sentidos provavelmente estão em
vista aqui. Acrescentar “em nome de Jesus”
no ﬁnal de cada oração não é obrigatório e
nem errado. A oração eﬁcaz é aquela que
pede e deseja o que agrada a Deus Pai! Assim,
temos um Advogado junto a Deus, sempre
disposto a interceder em nosso favor.
O Filho de Deus é honrado quando entregamos ao Pai em seu nome, todas as nossas
súplicas, isso nos dá esperança em sua promessa de que nossas orações serão respondidas, desde que não sejam egotistas, a ﬁm de
que não envolvam riquezas, possessões ou
prosperidade material. Estas coisas nem

sempre trazem benefícios para as nossas
almas; e o Senhor Jesus, que nos ama intensamente, não permite que as tenhamos.
Porém, tudo o que for bom para nossa alma,
estejamos certos de que o teremos se pedirmos em nome de Cristo.
Pergunta:
Como explicamos o fato de que muitos
crentes desfrutam de tão poucas bençãos
espirituais?
Em Mateus 6, ao ensinar os discípulos a orar,
Jesus os orienta a se dirigirem a Deus Pai
(“Pai nosso”). Mas nesses versículos Cristo
concede autorização para orarmos diretamente em eu nome. Primeiro porque ele é
um com o Pai, sendo assim, nossas orações
devem ser dirigidas ao Deus Trino (Pai – v. 13;
Filho – v. 14; Espírito Santo – v. 16-17). Segundo,
porque Cristo é o mediador entre Deus e o
homem (1Tm 2.5; Hb 7.25).
Em complemento a Mateus 6.9-13, Cristo se
dirige aos discípulos e os ensinando a orar
com fé: “quem crê em mim” (v. 12). A fé no
Cristo exaltado, que está à destra do Pai, tem
o governo do mundo em suas mãos e derramou sobre a igreja o seu Espírito, pode abrir-nos portas mais amplas para colhermos
frutos mais abundantes do que aqueles
colhidos por Cristo.
Pergunta:
Se Cristo elegeu alguns e somente ele
conhece os que foram separados para a
salvação, por que devemos orar com fé
pela conversão de todo pecador?
Conclusão
a oração com fé endereçada a Deus, em
nome de Jesus, é a chave que abre os celeiros
do céu. Entretanto, orar em nome de Jesus
não é a utilização de palavras mágicas que
acrescentamos automaticamente às orações
que fazemos a Deus, mas signiﬁca pedir o
que Jesus pediria, o que lhe agradaria e o
gloriﬁcaria. Não erguemos nossas orações aos
céus por nosso mérito, mas nos méritos inﬁnitos de Jesus. Por isso, “tudo o que pedirem
em meu nome” (v. 13) não é uma fórmula
mágica. Ao contrário, é tudo aquilo que é consoante à vontade de Deus, compatível com a
verdade de Deus e que gloriﬁca o
nome de Deus. Não é um cheque em branco,
assinado por Cristo para ser descontado no
banco celestial. Nenhuma pessoa que ora a
Jesus pode esperar que ele faça algo que contrarie sua essência, que seja contrário ao caráter santo de Deus Pai.
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