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Tocando o Coração de Deus com a Oração 
 

2 Crônicas 1:7 

Introdução: imagine se Deus aparecesse para você e lhe dissesse: “Pede-me o que queres que 
eu te dê”. O que você faria? O que você lhe pediria? A Bíblia diz que Salomão, filho de Davi, foi 
visitado por Deus dessa forma. A sua experiência foi tremenda, Deus apareceu para ele e disse 
que ele poderia pedir o que quisesse. A forma como Salomão se dirigiu a Deus, o modo como 
ele orou ao Senhor, tocou profundamente o coração de Deus, que lhe deu muito mais do que 
ele havia pedido. 

A proposta do estudo dessa semana é descobrir como podemos fazer orações que tocam o 
coração de Deus. Estudando o primeiro capítulo de 2 Crônicas veremos como Salomão agiu, 
qual foi o seu procedimento. O que ele fez de tão especial que acabou atraindo a atenção de 
Deus?     

 
1. Ofereceu sacrifícios agradáveis ao Senhor – o versículo 6 diz que Salomão, sobre o altar de 

bronze, ofereceu mil holocaustos a Deus. Podemos até mesmo nos perguntar: “por que mil?” 
“Por que essa extravagância toda?” A resposta é simples: porque Salomão estava disposto a 
dar tudo. Não havia limites para a sua entrega. A sua oferta não era mais uma oferta, não foi 
algo comum, corriqueiro. Havia uma disposição no coração de Salomão em sacrificar perante o 
Senhor. E no seu coração? Existe nele essa disposição de sair do comum? 

 
Antes de qualquer pedido devemos adorar a Deus. A razão da nossa existência é o louvor da 
glória do seu nome (Ef 1:5, 6). Apresentar sacrifícios agradáveis a Ele é adorá-lo com o que 
temos e com o que somos. Sacrificar é não ter reservas, é dar o que nos custa, é abrir mão da 
nossa própria vontade para fazer a vontade dele. Aqueles que estão dispostos a sacrificar 
diante do Senhor, sem reservas, certamente atrairão sua atenção. 

 
2. Reconheceu o que já recebeu – outro aspecto interessante na oração de Salomão, nós 

encontramos no verso 8. Ali, ele reconhece a bondade de Deus para com o seu pai, Davi, e 
também como Deus havia sido bondoso com ele mesmo, colocando-o no lugar de Davi para 
reinar sobre Israel. Ele reconhece que só estava naquela posição, porque Deus abençoara a sua 
casa, a descendência de Davi, seu pai. 

 
Um coração agradecido atrai a atenção de Deus. Quando a nossa alma é tomada de gratidão 
por tudo aquilo que Deus realizou em nossa vida, nós somos quebrantados. Muitas pessoas se 
esquecem rapidamente das bênçãos que recebem de Deus. Elas vão se tornando cada vez mais 
egoístas; são ingratas, pois a alegria daquilo que recebem logo passa, e se não recebem nada 
em seguida, começam a murmurar. Portanto, cultive um coração cheio de gratidão, não se 
esqueça daquilo que Deus já fez em sua vida e das bênçãos que Ele lhe deu. 

 
3. Reivindicou as promessas – em terceiro lugar, no versículo 9, encontramos na oração de 

Salomão algo importantíssimo para tocarmos o coração de Deus. Ali, ele ora reivindicando o 
cumprimento da promessa que Deus fizera a Davi. Não se esqueça que Deus é um Deus de 
Palavra. Ele é um Deus que cumpre o que promete. Nas promessas de Deus nós encontramos o 
alimento necessário para a nossa fé. Quem não conhece as promessas de Deus, também não 
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conhece os seus direitos. Quanto maior for o conhecimento das promessas que Deus fez ao 
seu povo, maior será a nossa fé. 
 
Diariamente, busque o “rhema” de Deus para a sua vida. Isso alimentará a sua fé e aquecerá a 
sua oração. Você vai orar com mais autoridade e convicção, pois você reivindicará na presença 
do Senhor aquilo que Ele prometeu na sua Palavra. 

 
4. Teve a motivação correta – nos versos 10 e 11, Salomão mostra para Deus que a motivação do 

seu coração era correta. Ao invés de pedir riquezas, bens ou honras, ou qualquer coisa para si 
mesmo, ele pede sabedoria e conhecimento para poder conduzir o povo de Deus. Na verdade, 
ele pede algo que beneficiaria a todos. O coração de Deus é tocado quando conseguimos ir 
além dos nossos próprios interesses e incluímos o nosso próximo no nosso projeto de vida.  

 
Conclusão:  Deus confiou Israel, o seu povo, nas mãos de Salomão. Salomão compreendeu o 
tamanho da sua responsabilidade e por isso se esqueceu de si mesmo e pensou no bem estar 
de todos. O motivo da sua oração sensibilizou o coração de Deus de tal forma, que o Senhor 
deu a ele bem mais do que havia pedido.  

 
“Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve 
nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual”. (12) 

 


