O prazer da oração
Não há um efeito mágico automático pelo simples fato de
lermos a Bíblia e orarmos. Para entendermos a Palavra, nos
deleitarmos nela e sermos transformados, devemos fazer esta
oração: “Desvenda os meus olhos para que eu contemple as
maravilhas da tua lei.”(Sl 119.18). Ao orarmos assim, porém,
não devemos supor que a indispensabilidade da oração implica
a dispensabilidade de pensamentos focalizados na Palavra de
Deus.
Quando oramos para vermos as maravilhas da lei de Deus e
a Sua glória, nossa mente não deve vaguear com os interesses
focados em nós mesmos. Pelo contrário, devemos orar de acordo
com a Sua Palavra. Desejo sugerir que considere seriamente
estas recomendações:
Ore e leia
A oração certamente pode nos dar percepção; mas se não
lermos a Bíblia, não teremos percepções acerca da vontade de
Deus reveladas em Sua Palavra. O apóstolo Paulo fez esta
oração: “Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso
Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno
conhecimento dele” (Ef 1.17)
Ore e estude
Se desejarmos tirar o maior proveito da Palavra,
precisamos estudá-la com dedicação e então, orarmos para
vermos nela, muito além da satisfação dos nossos desejos, os
desejos de Deus, a Sua glória na face de Cristo. (2 Cor 4.4,6)
Ore e busque
Ao lermos e estudarmos a Bíblia, devemos fazê-lo como
alguém que procura algo de muito valor, como quem busca um
tesouro escondido! Veja o que a Palavra nos diz: “...se clamar por
entendimento e por discernimento gritar bem alto; se procurar a

sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem
busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é
temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus” (Pv 2.3-5)
Ore e medite
Em 2 Tm 2.7, Paulo disse a Timóteo como ele deveria ler
a carta que lhe enviara: “Pondera o que acabo de dizer,
porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas”.
Refletir sobre as verdades bíblicas é provar das
revelações de Deus. O Senhor dá compreensão, mas não sem
a ponderação acerca das Suas Verdades. Devemos ler,
estudar, buscar e meditar, mas não sem oração.
Assuma o compromisso de orar e estudar a Sua Palavra
e, então, desfrute da Suas maravilhas. Leia, estude, busque,
medite e ore: “Desvenda os meus olhos, para que eu
contemple as maravilhas da tua lei”(Sl 119.18)
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