
Igreja Caminho Santo – Estudos para Células 
 

Pedi e dar-se-vos-á 
 

Mateus 7:7-11 

 
Introdução: você já pediu alguma coisa para alguém e não recebeu? Você já se frustrou por 
não ter recebido a resposta que esperava? Em Mateus 7:7-11, Jesus faz promessas tremendas 
aos seus discípulos. Ele nos estimula a orar e assume compromissos com a nossa oração. Jesus 
disse que deveríamos pedir afirmando que os que pedem recebem. Disse também que 
deveríamos buscar, porque os que buscam acham. Também nos incentivou a bater, 
prometendo que se abriria quando batêssemos. 

 
Tiago 5:16 nos incentiva a orar afirmando que a oração do justo pode muito por sua eficácia. 
Todavia, alguém pode perguntar por que Deus quer que oremos se Ele sabe de antemão o que 
é que nós estamos precisando. Quais as razões que levaram Deus a instituir esse instrumento 
poderoso chamado oração? Por que Jesus nos incentiva a orar? Com certeza encontramos 
vários motivos, entretanto, ainda que possamos formular uma resposta mais abrangente, 
veremos, nesse estudo, quatro razões que mostram os objetivos do Pai com as nossas orações. 

 
1. Deus quer ouvir a nossa oração – em primeiro lugar, entendemos que Deus quer ouvir 

a nossa oração, mesmo sabendo o que é que vamos falar. Por que isso? A resposta é simples e 
convincente: falar com Deus gera intimidade. O ato de verbalizarmos os nossos pedidos na 
presença de Deus nos leva a dar atenção ao Pai, a estabelecer uma relação com Ele. Existem 
muitas coisas que concorrem com o nosso relacionamento com Deus e a oração nos leva a 
preservar a intimidade.  

 
Estamos envolvidos com muitos assuntos, são muitas as demandas e as exigências da vida, e 
tudo isso pode roubar a nossa atenção. Se assim for, perderemos o foco e a nossa relação com 
o Pai será afetada. Por outro lado, o exercício da oração aquieta a nossa alma, nos aproxima do 
coração do Pai e fortalece a nossa fé. Também não podemos deixar de dizer que por natureza 
não gostamos de pedir. Isso tem a ver com o germe da independência que o pecado deixou no 
ser humano. Quando Jesus nos ensina a pedir, um dos seus objetivos é fazer com que 
vençamos o orgulho da nossa alma por intermédio do nosso quebrantamento em oração. 

 
2. Deus quer nos ensinar a sermos insistentes – em segundo lugar, podemos dizer 

que Deus está nos treinando para que sejamos insistentes. O Pai quer imprimir no caráter dos 
seus filhos a marca da perseverança, por isso o verso 7 fala em pedir, buscar e bater, que 
podem ser compreendidos como níveis diferentes de oração. Cada nível expressa a nossa 
insistência em alcançar os nossos objetivos e, também,  a nossa confiança em Deus. 

 
Recebemos as influências de uma cultura marcada pela impaciência, e, por isso, nos 
aborrecemos facilmente quando não conseguimos respostas imediatas, e, assim, deixamos de 
insistir. Nessa altura da nossa reflexão cabe uma pergunta: quanto tempo somos capazes de 
orar por alguma coisa?  Perseverar em oração é condição inegociável para que sejamos 
abençoados, pois a insistência mostra o nosso interesse.  

 
3. Deus quer manifestar a sua capacidade – a terceira razão se baseia no verso 8. Jesus 

diz que quem pede recebe, quem busca encontra e quem bate se abre. Veja que o interesse de 
Deus é responder as nossas orações, pois dessa forma a sua glória se manifesta no suprimento 
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das nossas necessidades. Em Efésios 3:20, o apóstolo Paulo diz que Deus é poderoso para fazer 
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que 
opera em nós. Não podemos nos esquecer que o nosso Deus não é simplesmente um Deus 
bem intencionado, Ele é muito mais do que isso: Deus é capaz, é poderoso, é ilimitado. 
Portanto, toda súplica feita ao Deus Vivo é uma oportunidade dele manifestar o seu infinito 
poder. 

 
4. Deus quer nos dar o melhor – no verso 11, Jesus faz uma pergunta que nos leva a 

entender o caráter das ações do Pai. Jesus diz: “Ora se vós que sois maus, sabeis dar boas 
dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus,  dará boas coisas aos que 
lhe pedirem?”  Tudo o que Deus faz é bom. Ele sempre vai querer nos dar o melhor. Por isso 
Deus quer que peçamos, porque nos dará boas coisas. O nosso Deus é surpreendente e tem 
prazer em nos abençoar e ver a nossa alegria.  Nenhum exercício de imaginação é capaz de 
prever o que Deus preparou para os seus filhos, por isso, como temos cantado e profetizado, 
afirmamos que “o melhor de Deus ainda está por vir”. 

 
“Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que 
Deus tem preparado para aqueles que o amam”. (1 Co 2:9) 
                                                                                 


