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Mateus 7:7-11 contém a melhor, mais animadora e confortadora declaração de Jesus no Sermão do Monte, uma declaração 
que nos ajuda e capacita a enfrentar as lutas e incertezas da vida. Trata-se de uma grande promessa de Deus:

Leitura Bíblica: Mateus 7.7-11

Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, 
encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, 
lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que 
está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem!

Que promessa maravilhosa de Jesus! Peçam, e lhes era dado. E para que não restasse qualquer dúvida acerca dessa 
promessa, Jesus a reafirma de uma forma ainda mais incisiva, ao dizer: “Pois todo o que pede, recebe; o que busca, 
encontra; e àquele que bate, a porta será aberta”. Assim, não resta a menor dúvida de que é uma promessa absoluta, mais 
importante ainda porque foi feita pelo próprio Filho de Deus, que falou com toda a plenitude e autoridade do Seu Pai. Esta 
extraordinária promessa garante o suprimento de todas as nossas necessidades e mostra que é pela oração que recebemos 
o poder para vivermos no padrão do Reino de Deus. 
 
Perguntas:

Será que esta maravilhosa promessa garante que tudo e absolutamente tudo o que eu pedir a Deus, Ele fará por mim? A 
realidade mostra isso? Tudo o que pedimos, Deus nos dá automaticamente? 
Por qual razão nosso Senhor proferiu esta promessa nessa altura de seu Sermão do Monte?

Note que nos versos 1 a 6, Jesus fala sobre o perigo de julgarmos os outros como se fossemos juízes, e recomenda tirarmos 
a viga de nosso olho, para vermos claramente e podermos tirar o cisco do olho do irmão. Ao tirarmos a viga do nosso olho, 
começamos a enxergar nossa própria necessidade e a ver como estamos longe do padrão estabelecido por Jesus para o 
seu Reino. É nesse momento que podemos aprender a orar. Vejamos alguns princípios para uma vida de oração rica em 
respostas de Deus.

1. Para ter resposta na oração, temos que tomar consciência de nossa necessidade

Jesus salienta a suprema importância de percebermos a nossa necessidade espiritual. Quando existe uma necessidade 
inadiável ou um desejo profundo, nossa oração será muito mais intensa e poderosa. Por isso é que Ele usa três verbos para 
oração: pedir, buscar e bater. Ao utiliza-los, Jesus está mostrando que precisamos demonstrar persistência, perseverança e 
importunação. Jesus está ensinando sobre a importância de orar sempre  e nunca esmorecer (Lucas 18.1). Na verdade, 
Deus somente se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração (Jr 29.13). Se não sentirmos profunda 
necessidade de mudança e transformação em nós, não devemos nem pedir. Se orarmos por algo hoje, e amanhã já 
tivermos esquecido o que oramos, é porque não estávamos precisando ou desejando realmente aquilo, Quando não 
precisamos, não buscamos, nem batemos. A pressão das crises, das necessidades de mudança e transformação, é vital 
para o nosso crescimento e para a nossa vida de oração bem sucedida. Para vermos o milagre de Deus em nossa vida, 
precisamos aprender a pedir-buscar-bater. 

2. Para ter resposta na oração, precisamos saber que Deus é nosso Pai.

Jesus fala disso no verso 9. Se um pai terreno faz tanto pelo filho, quanto mais não nos fará Deus? E Talvez esta seja a maior 
dificuldade da maioria dos crentes: a falha em reconhecer prá valer que Deus é mesmo o nosso Pai. João 1.11-12 declara: 
“Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, 
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deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da 
carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus”. Ora, a partir do momento em que tivermos certeza 
de que recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, também teremos a certeza de que Deus é nosso Pai, e que 
na qualidade de Pai, Ele está interessado em nós, que se preocupa conosco, que nos vigia com seus olhos paternais 
cuidadosos e que sempre deseja abençoar-nos e ajudar-nos. 

Mas isto também implica, como Jesus ensina, que se Ele é nosso Pai, jamais nos dará algo que nos seja prejudicial (versos 
9 e 10). Só nos dará aquilo que for bom para nós. Na qualidade de um bom Pai, Deus jamais nos dará qualquer coisa que 
nos seja prejudicial. Nunca; isso é simplesmente impossível. 

3. Para ter resposta na oração, precisamos saber que Deus, sendo Deus, nunca erra. 

Deus conhece a diferença que há entre o bem e o mal, mais que qualquer outro ser. Um pai terreno pode errar, e dar uma 
pedra ao invés de pão. Mas Deus não. Ele jamais nos dará alguma coisa que possa vir a nos prejudicar. Somos filhos de um 
Pai que nos ama, que cuida de nós e que mantém atenta vigilância sobre nós. Ele jamais nos dará alguma coisa que nos 
seja prejudicial, e jamais nos desviará do bom caminho. Ele sabe de tudo e seu conhecimento é absoluto. Sua resposta é 
sempre certa, e a melhor para a nossa vida. Se pudermos compreender que estamos nas mãos de um Pai dessa qualidade, 
então nossa confiança e nossa perspectiva do futuro serão inteiramente modificadas.

4. Para ter resposta, precisamos confiar que Deus nos dará dádivas excelentes.

Jesus diz que o Pai celeste dará sempre coisas boas aos que lhe pedirem. Em Lucas 11.13 Jesus explica o que consistem 
essas coisas boas: “Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está 
no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir!”. Ao dar-nos o Espírito Santo, nosso Pai celestial nos dá tudo: toda a aptidão 
de que precisamos, toda a graça, todo o dom espiritual. Todas essas bênçãos nos são conferidas através do Espírito Santo. 
Pedro resume isto afirmando em 2 Pedro 1.3: “Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida 
e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude”. 

Pedir, buscar e bater não significa apenas que podemos pedir qualquer coisa que quisermos, e ela nos será concedida. O que 
está envolvido nessa promessa maravilhosa de Jesus é que podemos pedir, com intensidade, persistência e perseverança, 
qualquer coisa que nos seja proveitosa, qualquer coisa que contribua para aprimorar a salvação de nossas almas, para o 
nosso aperfeiçoamento, qualquer coisa que nos aproxime mais do Senhor, que expanda a nossa vida e nos faça progredir 
espiritualmente, e Deus nos dará.

A sua promessa é que se Lhe pedirmos coisas boas, nosso Pai celestial haverá de dá-las a nós. Se pedirmos a plenitude do 
Espírito Santo, ou uma vida de amor, alegria e paz, se lhe pedirmos longanimidade, e todas aquelas virtudes que nos fazem 
brilhar como Jesus, ele nos dará. Haveremos de ser abençoados por Ele quando queremos ser mais parecidos com Ele. 
Se buscarmos estas bênçãos, as acharemos, se batermos, a porta dessas bênçãos nos será aberta. Se buscarmos a Deus 
e suas realidades espirituais acima de tudo o mais, se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, então 
temos a garantia, dada em promessa pelo próprio Filho de Deus, que todas essa coisas nos serão acrescentadas. Deus 
haverá de dá-las a nós com uma riqueza e um abundância que nem podemos imaginar. 

• Na próxima semana, o tema do encontro da célula será Mateus 7.12, conhecida como a Regra Áurea. E na semana 
seguinte, o tema será Mateus 7.13-14, sobre “Os dois caminhos”. Será totalmente evangelístico. Prepare um Dia do Amigo, 
avise sua célula e tragam muitos visitantes para ouvirem a clara e maravilhosa mensagem da salvação.  

• Nossa festa da multiplicação está chegando. Será nos dias 28, 29 e 30 de junho. Marque em sua agenda, porque esta 
festa você não pode perder. E convide toda a sua célula.

• E continue a preparar e desafiar sua célula para a multiplicação. Já estão alcançando as Cinco Submetas? Já tem um novo 
líder e uma nova casa? Este é o nosso sonho para cada célula, porque a multiplicação é a essência da visão celular e uma 
célula se multiplica para gerar vida continuamente.

• E não se esqueça de convidar os membros da célula para os cultos de celebração. A vida crista forte e equilibrada envolve 
participar de uma célula e dos cultos de celebração.
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