
Esse é o Segredo 

 

Eu, porém, SENHOR, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha 

oração. Salmo 88.13        

 

Definitivamente “oração” é o tema que eu mais vezes escrevi e preguei. Eu a vejo como 

um dos principais fatores que operam crescimento, santidade, poder e profunda 

participação no reino de Deus, enquanto a falta da mesma opera exatamente o contrário: 

carnalidade, debilidade, oscilação espiritual, derrotas e infortúnios!Se um cristão está 

vivenciando desastres, vive aos “trancos e barrancos”, pode ter certeza que este não é 

uma pessoa de oração. Por isso entendo que a Igreja deve ser sempre advertida e 

conduzida à vida plena de oração. 

 

Se soubéssemos a magnitude do que significa a oração, e o que ela compreende, oque 

ela representa em nossas mãos, oque podemos alcançar simplesmente orando! Deus nos 

deu o poder de “ligar e desligar” no céu mediante a oração.O poder de operar milagres, 

o poder de comunicar-se com Ele próprio– Deus.Através da oração podemos atravessar 

fronteiras, quebrar limites, alcançar o inalcançável, atingir o inatingível, operar até o 

impossível.É, o impossível! 

 

Você não acredita mais não é?!  Que muito vale a súplica de um justo por sua 

eficácia(Tg 5.16) e que o impossível se torna possível?!Contudo, é isso que a oração 

faz!Quando se ora, montanhas são removidas, sentenças são mudadas, corações 

transformam-se, almas são salvas, até a ordem do universo pode ser alterada – Josué o 

fez (Js 10.12-14)! Você precisa não somente orar mais, mas acreditar no poder da 

oração, quando feita de acordo com a vontade de Deus, ela simplesmente não tem 

limites!Não há barreiras, simplesmente não se encontra obstáculo algum que a oração 

não possa transpor.Qual força, qual império, qual crise, qual homem, qual coração, 

qual principado pode resistir o poder de um cristão que ora? 

 

Posso usar a minha própria vida como exemplo:tudo que construí, tudo que possuo 

hoje, seja física, espiritual, ministerialmenteouno meu próprio caráter, (permitidos e 

concedidos pela graça e misericórdia de Deus), foi através de anos e anos, suplicando, 



gemendo, clamando, jejuando.Enfim, foi através da oração: foram incontáveis dias, 

meses e anosorandohoras à fio.  

Todas as almas que o Senhor me permitiu ganharforam frutos não só do evangelismo, 

mas também de incansáveis horas de oração.Não conheço uma só que veio sem ser 

resposta de ardente oração.Quantas vezes em bosquese vales, de dia, de noite, de 

madrugada, clamando a Deus “me dê almas para Jesus”! 

 

Quantos atletas foram salvos por meiode respostas dessas orações!Lembro-me quando 

me dirigia até o ginásio onde esses atletas treinavam, e na hora do treino eu entrava nos 

banheiros do ginásio e me ajoelhava ali mesmo clamando por suas vidas.Enquanto eles 

treinavam, mal sabiam que havia alguém rogando ao Salvador por suas almas.Hoje 

esses atletas estão salvos e compõe parte do ministério de nossa igreja,sendohomens de 

expressão.Todos esses frutos de incessantes orações! 

 

Em outra ocasião,quando me encontrava em uma fase financeira terrível, fui até um 

bosquecom todas as minhas dívidas (que representavam uma fortuna para mim na 

época)com a finalidade de orar.Lembro-me da cena:coloquei todos os papéis que 

representavam as dívidas no chão e me ajoelhei, dizendo: “SENHOR, sabes que eu devo 

e que não tenho como pagar essas dívidas, e não é por desonestidade que não as paguei, 

é porque não tenho a menor condição, meu trabalho está fracassado, não tenho quem 

possa me ajudar nesse momento, peço que me dês condições para pagar todas essas 

dívidas, para honrar o Seu nome”. Fiz isso com toda sinceridade e honestidade de 

coração, jamais insinuando que o Senhor aprova desonestidades. 

Uma semana depois dessa oração, Deus preparou aquantia exata para que eu quitasse 

toda minha divida! Como fiquei feliz não só pelo alívio de findar a dívida, mas por ver a 

fidelidade de um Deus que atende nossas orações. 

 

Vi Deus todos esses anosremover enfermidades do meu corpo em resposta às minhas 

orações, Vi Deus mudando o cenário da minha família inteira, mudando corações, 

opiniões, Vi Ele aniquilar a tirania de homens ímpios perversos e de outros que se 

diziam “pastores”.Quantas sentenças terríveis e contrárias a mim não foram 

extraordinariamente impedidas de ocorrer depois de madrugadas inteiras em oração, 

situações extremamente delicadas, embaraçosas e ameaçadoras foram revertidas, 

simplesmente mudaram!Tudo isso em reposta às orações.Até hoje recebo respostas de 



muitas orações que fiz há algum tempo atrás, vejo a fidelidade de Deus: quando a 

semeadura (oração) ocorre com abundancia, a colheita é inevitável! 

 

Não sei fazer outra coisa quando me deparo com causas adversas e insolúveis.Aprendi 

ajamais confiar na força do meu braço, ou presumir que posso acrescentar um côvado 

à minha estatura. Sou constantemente levado a dobrar os joelhos e conduzir a causa 

até o SALVADOR da minha alma . 

 

Motivado não só pelas Escrituras mas também pelos grandes testemunhos de oração de 

homens dos últimos séculos, sempre me esforcei mediante o doce auxílio do Espírito 

Santo a me gastar horas em oração, pedindo também pelo poder do alto, a unção que 

capacita a pregar o Evangelho, a sabedoria para conduzi-lo, amor, autoridade, 

sensibilidade espiritual, crescimento e mais crescimento na graça de Deus. 

 

Certa vez intentei passar os últimos cinco dias do ano em jejum total e me retirando para 

um bosque para ficar a sós com Deus e passar o réveillondaquele ano na Sua 

presença.Foram cinco dias sem falar com ninguém, sem ver ninguém, pedindo 

desesperadamente pelo poder do alto, para conhecer mais e mais o Senhor, para ser o 

máximo que pudesse sensível ao Seu Espírito... lembro-me dos fogos de artifício 

estourando, e eu de joelhos na presença de Deus, dizendo: “Sei que pode não parecer 

algo grande Pai querido, mas quero oferecer esse novo ano a Ti, e os cinco últimos 

dias dele que votei, paguei ao Senhor, que o Senhor receba essa consagração”. 

 

Àsvezes as orações chegam a um ponto tão intenso que transpiro copiosamente.Em 

minha antiga casa, quando solteiro, o chão do meu quarto ficaramarcado pelo suor que 

escorria dos meus joelhos, o ácido do suor fizera no chão duas marcas, fruto de 

incontáveis dias e horas em oração.Haviam dias que o suor era tanto – devido à 

intensidade da oração – que escorria por boa parte do quarto, orando até o amanhecer, 

com toda minha alma, com todo o meu ser, chegando ao ponto de ter orado num só dia 

doze horas e dessas doze horas, oito horas foram ininterruptas. 

 

Quantas experiências maravilhosas com a doce presença de Deus, não só 

orando,pedindo, intercedendo, mas desfrutando da comunhão com o Pai,extraindo Dele 

não só bênçãos, mas Seu amor, Sua natureza, Seus segredos, compartilhandoSua 



vontade, horas e horas gozando do Seu Santo Espírito.Creio ser esse o maior emelhor 

momento da oração: asimples comunhão com CRISTO!Não há nada mais sublime, 

mais terno egratificante doque ser renovado por Ele mediante a oração, apesar de 

muita gente não entender essa parte e o seu real significado. 

 

Esses e outros tantos incontáveis dias me deram inúmeras bênçãos, me conferiram 

milagres, respostas, formaram e ainda estão formando o homem que hoje sou, tudo isso 

porque Deus por Sua graça operou, em reposta às minhas orações. 

 

Quero desafiar você a começar agora a ter uma vida poderosa de oração.E dizer que 

tudo – tudo – pode ser mudado através daquele que crê, mediante a oração.Persevere, 

insista dia e noite, seja incansável, vamos!Peça ajuda ao Espírito Santo, não durma, 

não coma, brade, chore, clame, até que aresposta venha, contemple espetáculos 

cósmicos ocorrendo enquanto você ora! Contemple as maravilhas de Deus que tanto 

tempo você leu, ouviu pregar,viu alguém testemunhar, mas que nunca, nunca 

ocorreram na sua vida! 

 

O véu está rasgado, o acesso até o Rei do universo está liberado, basta você ir até lá 

em oração. Não confiando nos seus méritos ou justiça, mas sim nos méritos e no 

poder de CRISTO. 

 

Acredite,você poderá nunca mais ser o mesmo, esse é o segredo! 
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