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“E esta é a confiança que temos para com 
ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo 

a sua vontade, ele nos ouve.” (1 Jo 5.14) 
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RESUMO 

 
A presente monografia visa tratar através de um estudo exegético a oração de 
Ezequias e a mudança nos planos de Deus a partir da oração de Ezequias. Para 
tanto, o trabalho será dividido em dois capítulos: o primeiro apresenta a exegese de 
Isaías 38, e o segundo, tem como uma reflexão teológica sobre oração. Ezequias ao 
ser advertido por Deus, pela boca do profeta Isaías que iria morrer, se atira no chão 
e clama ao Senhor em oração, e Deus muda seus planos para com ele, dando a ele 
mais quinze anos de vida. A oração é um mandamento de Deus, que ele determinou 
para que suas criaturas tivessem o livre diálogo com o seu Criador. Deus vem até 
nós na Palavra e nos Sacramentos e nós pedimos e agradecemos através da 
oração. E Deus sempre esta disposto a nos ouvir e atender segundo a sua vontade, 
mudando às vezes, os seus planos para atingir um objetivo maior. Isso tudo 
simplesmente por seu infinito amor e misericórdia. 
 
 
Palavras chave: Oração; Ezequias; Deus; Profeta; Misericórdia; Mudança. 
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ABSTRACT 
 
This monograph aims to address through an exegetical study Hezekiah's prayer and 
change God's plan from the prayer of Hezekiah. Thus, the work will be divided into 
two sections: the first presents the exegesis of Isaiah 38, and the second is as a 
theological reflection on prayer. Hezekiah to be warned by God, through the prophet 
Isaiah that he would die, throws himself on the floor and cry out to the Lord in prayer, 
and God changes his plans with him, giving him fifteen more years of life. Prayer is a 
commandment of God, that he determined to make his creatures had free dialogue 
with their Creator. God comes to us in the Word and Sacraments and we ask through 
prayer and thanks. And God is always willing to listen to us and answer according to 
His will, sometimes changing their plans to achieve a larger goal. This all simply by 
his infinite love and mercy. 
 
Keywords: Prayer; Hezekiah; God; Prophet; Mercy; Change. 
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INTRODUÇAO  

 

Em cada tipo de religião e fé existe uma forma de oração. “Os incas e os 

astecas chegaram ao extremo de oferecer sacrifícios humanos para atrair a atenção 

dos deuses.” Os muçulmanos param tudo o que estão fazendo para o momento de 

oração. E assim nessa angustiosa luta pela oração, até os ateus acham um jeito de 

orar.1 

 A oração acompanha a vida das pessoas, pois o ser humano busca se 

identificar com alguém superior. Para isso ele busca, por meio da oração, falar com 

esse ser superior, independente da religião que seja. Essa busca ocorre em 

momentos de aflições, angústias, desamparo e às vezes de medo.2 

 Se procurarmos num site de busca como o Google, a palavra oração, 

veremos o grande número de links que aparece, em torno de 16.000,000. Isso 

mostra que ela é um recurso procurado por muitos, pois ela parte do mais profundo 

do ser e na certeza de que está sendo ouvido por uma entidade superior. No 

entanto, por mais que seja praticada por muitos, ela ainda não passa de um mistério 

que desvenda curiosidade e pesquisa de muitos.3  

Ainda que seja um assunto universal, mas talvez seja por isso, que ela tem 

sido polêmica entre muitos cristãos. Para outros é um dilema, pois se perguntam por 

que Deus pediu que se orasse, sendo que ele sabe de todas as coisas, mesmo sem 

pedirmos. Este de fato é um dilema. Se Deus sabe de todas as coisas, por que ele 

faria algo que no futuro poderia mudar de ideia? E qual a sua intensidade ou mesmo 

influência nossa na vontade de Deus? Essas são algumas das perguntas que são 

feitas por muitos que questionam o porquê da oração.  

 Para tentar refletir sobre esse tema, foi buscado a partir da oração bíblica de 

Ezequias, em Isaías 38 algumas possíveis pistas para esta reflexão. O texto 

descreve o decreto que veio até Ezequias da parte de Deus, para que ajeitasse a 

sua vida, pois iria morrer. Ezequias em seu desespero se lança em terra e chora 

amargamente e por meio de uma oração, Deus ouve a sua súplica e atende dando-

lhe mais quinze anos de vida. Como se não bastasse, deu-lhe um sinal na natureza 

                                                           
1
 YANCEY, Philip. Oração ela faz alguma diferença?  São Paulo. Vida, 2006. p.12. 

2
 Ibib., p.13. 

3
 Ibid., p.13,14. 
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como prova de que ele de fato estava atendendo a seu pedido. O que uma narrativa 

como essa pode nos ensinar? 

 Em seguida, serão vistos por meio de alguns Teólogos, apontamentos sobre 

a mudança nos planos de Deus a partir da oração, e até aonde interferimos, e se 

interferimos. Não se quer com isso dar um parecer final sobre a influência das 

orações dos homens na vontade de Deus, mas ver e refletir sobre essa interferência 

ou não, nos planos de Deus, a partir das orações das pessoas.  
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A ORAÇÃO DE EZEQUIAS – UMA EXEGESE DE ISAÍAS 38.1-8 

  

Este capítulo abordará um estudo sobre a oração de Ezequias e a resposta 

que Deus deu ao rei. Após Deus decretar a sua morte, por intermédio do profeta (Is 

38.1), Ezequias se desespera e faz um desabafo por meio de uma oração. Deus 

responde a sua oração com o prolongamento de mais quinze anos de vida. O 

objetivo principal do estudo desta narrativa é detectar verdades importantes sobre os 

seres humanos e verdades sobre Deus. Esse é o princípio de interpretação a ser 

seguido e que é próprio desse gênero literário. 

 

1.2 CONTEXTO HISTÓRICO DE ISAÍAS 

 

Não se sabe ao certo o ano em que foi escrito essa passagem, pois os 

autores bíblicos não se preocupavam em dizer a data ou mesmo colocar o texto em 

ordem cronológica. Deduz-se que tenha sido por volta do ano 704-703 a.C, apesar 

de que nada tenha sido comprovado.4 

O profeta que dá o nome a este livro viveu em Jerusalém no século 8 a.C. Era 

casado, sua esposa é descrita como profetiza, e possivelmente compartilhava do 

seu chamado (Is 8.3). Em seu livro são mencionados dois filhos seus (Is 7.3; 8.4). 

Ele profetizou durante quarenta anos, enquanto reinava Jotão. Depois reinou Acaz e 

em seguida Ezequias, que foi morto em 687 ou 686 a.C. O profeta Isaías, assim 

como os demais profetas, sempre tinham uma mensagem proveniente de Deus e 

que deveria ser proclamada. Para isso, algumas vezes desafiaram até a morte para 

anunciá-la.5 

 
Quando o exército assírio de Senaqueribe ameaçava invadir a cidade de 
Jerusalám durante o reinado de Ezequias (701 a.C), o rei ouviu o conselho de 
Isaías e a cidade foi salva (36-37). É provável que Isaías tenha reunido em 
torno de si um grupo de discípulos ou profetas que valorizavam e 
preservaram suas palavras.

6
 

 

                                                           
4
 LEUPOLD. H.C: Exposition of Isaiah: vol. I e II. Grand Rapids, Michigan. Baker Book House, 

1968. p. 579. 
5
 MANUAL BIBLICO SBB. 2° ed. Barueri, Sociedade Bíblica do Brasil, 2010. p.417. 

6
 Idem. 
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   Conforme Kamp, os capítulos 36 a 39 são chamados de capítulos históricos 

do livro de Isaías. Eles dividem as duas partes principais das profecias (1-35 e 40-

66). Assim esses capítulos terminam a primeira parte do livro e encerram as 

narrativas sobre o exílio de Judá na Babilônia, introduzindo a segunda parte do livro. 

Os capítulos 36-39 têm paralelo com 2 Reis 18.13-37. As diferenças mais 

significativas são de 2 Reis 18.14-16, texto que falta no livro de Isaías. O cântico de 

Ezequias (Is 38.9-20), por sua vez não se encontra em 2 Reis. As narrativas destes 

capítulos devem à campanha militar de Senaqueribe contra Jerusalém (36-37), a 

doença e a cura do rei Ezequias (Is 38) e a visita de diplomatas da Babilônia (Is 39).7 

Em relação à data exata do ocorrido, pode-se usar a citação a seguir para clarificar o 

assunto. 

 
Conforme esta notícia ele teria assumido o governo no de 715 a.C. Esta 
diferença tem a ver com o fato de Ezequias ter sido muito jovem ao morrer 
seu pai Acaz. Tudo indica que temos de corrigir (por vários motivos que se 
referem a outros dados numéricos da Biblia) a notícia de 2 Reis 18.2; 
Ezequias não tinha 25 anos quando começou a reinar, mas somente 5 anos. 
Na realidade, portanto, ele mesmo deve ter assumido o governo no ano de 
715 a.C. (na época de 727-715 a.C um governador pode ter reinado em nome 
de Ezequias). Agora Ezequias governou durante 29 anos (2 Reis 18.1; 
2Cronicas 29.1) Mas temos que contar esses anos a partir do ano de 727 
a.C. ou a partir de 715 a.C.? A resposta a esta pergunta tem consequências 
para a data das histórias de Isaías 38-39. Deus acrescentou a vida de 
Ezequias mais 15 anos (38.5) Quando ele morreu no ano de 698/697 a.C. 
(contando 29 anos. A partir de 727 a.C.), ele ficou doente no ano de 713 a.C. 
Mas quando morreu no ano de 686 a.C. Contando 29 anos, a partir de 715 
a.C ),  ele ficou doente no ano de 701 a.C. (na época da companhia militar de 
Senaqueribe).

8
 

 
  

Com essa informação pode se concluir que o lamento de Ezequias teria sido 

devido a ele estar poucos anos no poder, ou seja, seu governo estava apenas 

começando. Ele já tinha o título de rei antes, mas devido à sua menoridade ele só 

assumiu quando passou para a fase adulta. Entende-se que ele teria vontade de 

viver mais para governar o povo. 

 
 

1.2 CONTEXTO LITERÁRIO 
 

                                                           
7
 KAMP, Van de Peter W. O profeta Isaías: Sinodal: São Leopoldo, 1987. p.143. 

8
 Ibid., p.145,146. 
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O livro de Isaías pode ser dividido em três partes: capítulos 1-39; 40-55; 56-

66. O estilo e a linguagem mudam a partir do capítulo 40, embora os mesmos temas 

apareçam em todo o livro. O livro inclui profecias sobre nações estrangeiras e 

também sobre Judá e Jerusalém.9 

Ao se estudar o livro em suas determinadas divisões, pode se ver que 

inicialmente Isaías escreveu a primeira parte do livro e encaminhou um escrito para 

que o povo visse e acreditasse que as profecias estavam se cumprindo, pois a 

princípio eles não queriam obedecer à voz do Senhor por meio do profeta. Depois 

ele escreveu as outras partes. 

 A segunda parte do livro mostra que a salvação final chegou. É como se o 

livro de Isaías estivesse selado e agora pudesse ser aberto para se ouvir as mais 

doces mensagens. Por isso os textos precisam estar juntos e serem lidos juntos, 

para que haja sentido. Já a terceira parte começa a fazer uma divisão das pessoas, 

entre justos e ímpios. Por causa disso, alguns estudiosos dizem que este livro foi 

escrito por vários autores, mas nada pode ser provado.10 Quando se olha para o 

todo do livro de Isaías, pode se ver que há uma correta divisão entre Lei e 

Evangelho, o que tem uma conotação toda especial para o leitor, pois o livro conta a 

história do ser humano, com as suas rebeldias e pecados e a imensa misericórdia de 

Deus para com todos. 

Já o texto de Isaías 38.1-8 relata a história de um milagre. Muitos o 

denominam como uma lenda, pois conta que simplesmente Deus mudou os seus 

planos para fazer com que um pedido de um ser humano fosse atendido. Vale a 

pena lembrar que Deus havia se oferecido para também manifestar um sinal 

miraculoso a Acaz11 (Is 7.11), o que mostra que Deus intervém com os seus onde 

ele quer e como ele quer. Leupold diz que foi da intenção do Senhor ferir Ezequias 

com uma doença fatal, para com isso colocar em ordem a sua vida. Essa 

advertência fez com que ele se derramasse em pranto. Leupold continua dizendo 

que o profeta foi generoso para com ele com respeito às palavras de advertência, 

pois elas denotam morte fatal vinda sobre o rei.12  

                                                           
9
 MANUAL BIBLICO SBB. op. cit. p.418. 

10
 MANUAL BIBLICO SBB. op. cit. p.420. 

11 RIDDERBOS, J. Isaías introdução e comentário: São Paulo: Mundo Cristão, 1990. p.296. 
12

 LEUPOLD. H.C: op. cit. p.579. 
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Não há como saber ao certo a conduta de vida que levava o rei, no entanto o 

que temos que considerar que ele era um homem temente a Deus e que seguia os 

mandamentos do Senhor (2 Rs 18. 1-7). Foi devido a isso que ao receber a notícia 

de sua morte, ele se lança ao Senhor em oração, pois sabia que Deus podia reverter 

a sua situação. E Deus sabendo da confiança que o rei tinha Nele, o atendeu, pois a 

sua vontade sempre se manifesta na vida daqueles que o temem.13  

 

1.3 O TEXTO DE ISAÍAS 38.1-8 

  

v.1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter 

com ele o profeta Isaías, filho de Amoz, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em 

ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás.14 

A primeira palavra que merece destaque neste versículo é twm (morte). Morrer, 

matar absolutamente, levar à morte, digno de morte. O termo descreve a morte por 

causa do fracasso de não se buscar uma vida moral.15 Ele descreve vários tipos de 

morte: pela mão de Deus. A execução do criminoso em caso de crimes de morte;16 

mortes por tragédias naturais.17 Os profetas declararam que muitos morreriam pela 

mão do Senhor, quando Ele trouxesse espada, fome e pragas sobre eles (Jr 11.22; 

14.12).18 Essa é uma raiz universalmente usada no mundo semítico e que designa o 

processo de morrer e a própria morte. Os cananeus empregaram-na como nome do 

deus da morte e do mundo dos mortos. Em Hebraico é usado no sentido metafórico, 

mas em geral o sentido é de morte física.19 Esse mesmo verbo é usado no texto se 

referindo que o ferimento vinha de Deus e por ele viria à morte. 

Outra palavra importante é aybIn; (profeta). Homem inspirado. O significado é 

consistentemente o de profeta e porta-voz de Deus inspirado por ele. Moisés foi o 

maior profeta do Antigo Testamento (Dt 34.10). Esta palavra descreve alguém que 

foi levado por Deus e, como tal, só podia proclamar aquilo que o Senhor lhe dera 

                                                           
13

 Ibid., p.579,578 
14

 BIBLIA, Português. Almeida Revista e Atualizada: Barueri-SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 
2008. (Todos os versículos deste estudo seguirão tradução desta versão) 
15

 Pv 5.23; 10.21. 
16

; Gn 20.7 
17

 Jó 1.19. 
18

 BIBLIA, Português. Bíblia de Estudo; Palavras Chave. ARC; Rio de Janeiro, Casa 
Publicadora Assembléia de Deus, 2009. p. 1738. 
19

 HARRIS, R. Laird; ALCHER, Gleason L. Jr; WALTKE, Bruce K. Dicionário Internacional de 
Teologia do Antigo Testamento: São Paulo: Vida Nova, 1998. p.820. 
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para dizer. Um profeta não podia contradizer a Lei do Senhor nem falar a partir de 

seu próprio pensamento ou coração. Fazer isso significaria ser um falso profeta (Jr 

14.14; 23.16, 26,30). O que o profeta declarasse, tinha que acontecer, caso contrário 

ele seria um falso profeta (Dt 18.22; Jr 23.9).20  

Segundo o Dicionário Internacional de Teologia, a palavra tem a ideia 

essencial de porta-voz autorizado ou oficial. Os intérpretes têm descoberto a ideia 

básica, não na etimologia, que nem é próprio utilizar para explicar um termo 

teologicamente, mas no uso geral da palavra, de forma especial no Pentateuco.  

O primeiro texto é a última das famosas objeções que Moisés levanta para 

não ser o porta-voz nomeado por Deus junto aos filhos de Israel e a Faraó (Ex 6.28-

30). O segundo texto vem logo após um incidente em que Arão e Miriã se atreveram 

a tomar o lugar de Moisés como mediador da revelação divina (Nm 12.1-2). E o 

terceiro texto ocorre logo antes da morte do grande legislador. Tendo em vista o fim 

das comunicações “face a face” de Deus através de Moisés, houve um anúncio 

formal da existência do oficio de nabî de uma forma contínua (Dt 18.9-22).21 Nisso 

se vê o alto grau de seriedade que o profeta considerava o rei ao lhe dar a notícia, 

pois ele era um servo do Senhor, que veio até ele para trazer um veredito da parte 

do Senhor. E que por sinal era um veredito de morte. O profeta não se acautelou, 

mas disse sem medo, pois era fiel ao seu Senhor. 

Outra palavra significativa desse versículo é hy;x; (((viver, salvar). O verbo 

significa estar vivo, viver, manter vivo. É usado no sentido de prosperar (Dt 8.1; 1 Sm 

10.24; Sl 22.26[27]) ou para indicar que o objeto está salvo (Gn 12.13; Nm 14.38;Js 

6.17).22 Como verbo esta raiz aparece em três graus no Hebraico. O qal denota o 

sentido básico de “viver” ou “ter vida”, enquanto os graus derivados se sobrepõem 

no sentido de “dar ou restaurar a vida.”23 O ponto que está em discussão no texto é 

o livramento/salvação que o Senhor providenciou para o rei. Devido a isso que este 

verbo recebe destaque especial. 

Ridderbos diz que esta enfermidade era uma praga que estava sobre ele. 

Mas parece errôneo relacionar a enfermidade de Ezequias com a praga que é 

                                                           
20

 BIBLIA, Português. Bíblia de Estudo; Palavras Chave. ARC; op. Cit.  p. 1784. 
21

 HARRIS, R. Laird; ALCHER, Gleason L. Jr; WALTKE, Bruce K. op. cit. p. 905. 
22

 BIBLIA .Português. Bíblia de Estudo; Palavras Chave. ARC; op. cit. p.1635. 
23

 HARRIS, R. Laird; ALCHER, Gleason L. Jr; WALTKE, Bruce K. op. cit. p. 454. 



16 
 

presumivelmente a causa da destruição do exército assírio (Is 37.36)24 O que 

sabemos é que sua enfermidade foi coisa séria e com consequência mortal. 

Entende-se que ele era um homem que o povo temia que morresse, devido não 

haver ninguém que o substituísse. Em meio a isso o profeta Isaías o adverte para 

que se prepare, pois a sua morte era chegada. Ridderbos ainda cogita dizendo que 

o profeta talvez tivesse dito isso por conta própria e por isso que ele não morreu, 

mas viveu por mais quinze anos.25 Isso entra em conflito com a própria narrativa que 

afirma que a palavra vinha da boca do Senhor. Logo, o foco da discussão poderia 

ser a mudança de planos ou não por parte de Deus. 

Levando em consideração ao que o texto diz, Ridderbos comenta que Deus 

de fato mudou os seus planos. Principalmente, porque houve uma mudança de 

mente no rei Ezequias, que mostra um arrependimento dos atos praticados. Assim 

como houve em Nínive, após o profeta Jonas declarar a destruição da cidade, a 

mesma não foi destruída devido ao arrependimento do povo.26 

 v.2,3. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao Senhor,  3 e 

disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com 

inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. 

No mesmo instante que o rei Ezequias ouviu a advertência do profeta, orou 

ao Senhor. Seu desespero fez ele apelar para Deus. Ele não expressa aquele 

desejo que o Apóstolo Paulo tem em sua carta aos Filipenses 1.23, quando relata 

seu “desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor.” 

Ezequias demonstrou desespero, pois ele não queria morrer e isso quem sabe 

demonstre que ele não estava preparado para morrer. 

A primeira palavra que merece destaque neste versículo é ll;p; (julgar oficial ou 

mentalmente). Interceder, orar, rogar, juízo, orar, pedir,(fazer) oração, fazer súplica. 

Esta é a palavra hebraica mais comum usada para descrever o ato geral da oração 

(Jr 29.7). Ela era de modo geral usada para descrever a oração feita num momento 

de aflição, tal como a oração de Ana pedindo um filho (1 Sm 1.10,12).27  

O Antigo Testamento possui um vocabulário rico para “orar” e “oração”. Existe 

pelo menos uma dúzia de palavras hebraicas para essa ideia. Mas sem sombra de 
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dúvida, a palavra mais comum para “oração” é lptâ e para “orar” ll;p. Há quem diga 

que as palavras hebraicas ll;p e lpn são desenvolvimentos de uma mesma raiz 

biconsonantal que significa “cair”, enfatizando-se assim a oração e prostração.28  

Embora a explicação etimológica nem sempre seja apropriada, ela pode 

ilustrar o fato de que a oração sempre deve ser feita em espírito de arrependimento. 

Assim como o rei orou pedindo a Deus, este verbo também tem o sentido de julgar a 

consciência, ou seja, na oração que o rei fez, ele também analisou seus feitos e 

pecados, que com certeza geraram nele um profundo arrependimento, fazendo ele 

assim reconhecer que só em Deus havia a salvação. 

Outra palavra que merece destaque é rk]z;. Esse verbo significa lembrar, 

mencionar, recordar, pensar a respeito, pensar em, ser lembrado. O verbo 

frequentemente significa mencionar ou pensar a respeito.29 Lembrar-se pode 

significar arrependimento (Ez 6.9) ou obediência aos mandamentos (Nm 15.40). Ser 

lembrado pode também ser seguido pelo ato apropriado de “ser liberto”(Nm 10.9).30 

Esta palavra expressa a angústia do rei depois do anúncio de que iria morrer. Assim, 

em outras palavras, o rei avisou dizendo “lembra-te de mim, pense a meu respeito, 

salva-me, livra-me”. Ele se entregou totalmente nas mãos de Deus e esperou dele a 

salvação. 

Outra palavra ainda importante aqui é an;a; ou hn;a);. Seu significado é de 

interjeição ou súplica, com o significado de “eu te imploro”, “ah,”ai”, ou “oh.” O uso 

primário da palavra é intensificar a urgência do pedido ou a gravidade de uma 

determinada situação. Ela é usada para designar o urgente desejo de perdão (Gn 

50.17). A libertação do grande peso do pecado (Ex 32.31) ou o fervor na oração de 

súplica (2 Rs 20.3; Nm 1.5,Jn 1.14).31 Pode-se afirmar que apenas por meio do 

perdão de Deus que o rei teve a sua cura milagrosa, pois ele sabia de seus 

pecados. Isto pode ser visto no versículo anterior com a palavra llp, que carrega o 

sentido de arrependimento na oração. Assim a sua suplicante voz chegou até Deus, 

primeiro para receber o perdão e segundo para obter a cura. E Deus o curou 

primeiro porque ele reconheceu a sua desgraça e pecados e sua total dependência 
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de Deus, segundo pela sua grande misericórdia. Assim,  Deus o curou e prolongou 

os seus dias.   

Ridderbos ainda acrescenta que Ezequias não tinha nenhum sucessor para 

ocupar o reinado em seu lugar, pois a situação do país era perigosa. Assim só lhe 

resta uma saída: buscar aquele que é o doador da vida e suplicar a ele por vida. Em 

meio a isso ele começa tentando fazer uma barganha com Deus, dizendo a ele de 

sua integridade de sua vida piedosa, pois sabia ele que Deus promete abençoar 

aqueles que andam segundo a sua vontade com longos dias de vida. O seu choro 

aquietou a sua voz e como uma criança se debruçou no colo do pai.32 E assim Deus 

o atendeu, não por causa da dignidade do rei, simplesmente pela sua misericórdia 

que não tem fim. Por mais que dê a entender que a sua oração tenha feito com que 

Deus mudasse o curso de seus planos. A resposta de Deus se baseia em sua 

misericórdia. Olhando por toda a revelação de Deus, é possível concluir que ele o 

atendeu primeiro porque ele prometeu ouvir as orações (Mt 7.7-8; Mc 11.24; Lc18.1; 

1 Jo 5.14), e segundo, porque sua misericórdia vai além de nossa compreensão 

humana (Lm 3.22; Ef 2.4 Tg 5.11). 

 v.4,6. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a 

Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração, e vi as 

tuas lágrimas; acrescentarei, pois, aos teus dias quinze anos. Livrar-te-ei das mãos 

do rei da Assíria, a ti, e a esta cidade; eu defenderei esta cidade.     

Deus assim atendeu efetivamente a oração (2 Rs 20.4-6), mas com o devido 

tratamento médico, conforme é possível ver em (2 Reis 20.7) “Disse mais Isaías: 

Tomai uma pasta de figos; tomaram-na e a puseram sobre a úlcera; e ele recuperou 

a saúde.” Além disso, Deus ainda fez com que o povo de Israel fosse liberto do rei 

assírio. Ou seja, a bênção da cura veio com a bênção da libertação política (Is 

37.36,37). 

Outra palavra que merece destaque é, hg;h; Palavra. Verbo que significa rugir, 

gemer, suspirar, murmurar, falar. Usada figuradamente, significa meditar ou 

considerar. O verbo Hebraico pode também se referir às murmurações dos 

necromantes e adivinhos (Is 8.19) ou gemidos de tristeza (Is 38.14).33 Considerando 

que o texto diz: “Veio a mim a palavra do Senhor,” entende-se que Deus não ficou 
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murmurando a respeito do pedido de Ezequias, como se não quisesse atender, mas 

ele meditou, considerou o seu lamento para assim atender a oração do rei.  

C.S Lewis, em seu capítulo sobre oração e trabalho, diz que Deus, assim 

como alguém na direção de alguma instituição, pode considerar sobre o pedido de 

um dos seus colaboradores e ver se ele pode ser atendido ou não.34 Assim parece 

ter feito Deus ao considerar o pedido do rei Ezequias. 

 Neste versículo outra palavra que merece destaque é. lc;n;. O verbo significa 

libertar. A libertação indicava o poder de uma entidade sobrepujando o poder de 

outra. Deus era frequentemente honrado como livrando seu povo, seja de inimigos 

terrenos (2 Sm 22.1; Jr 1.8) ou de coisas abstratas, como transgressões (Sl 39.8,9) e 

morte (Sl 33.19; 56.13,14).35 Logo, podemos ver que de fato houve uma libertação 

que Deus providenciou, a saber, de seus pecados, da morte e de seus inimigos.  

  Delitzsch diz em seu comentário que em 2 Reis 20.5, onde o mesmo texto é 

mais completo, Deus prometeu que ele seria curado e subiria até à casa do Senhor, 

isso se referindo a sua caminhada pelos longos dias que ele teria pela frente, até 

chegar a sua morte definitiva quando ele iria para o céu.36  

Como já referido brevemente na página anterior, 2 Reis 20.6,7 também relata 

a forma que Deus usou para curar a doença de Ezequias: com pastas de figo que o 

profeta Isaías recomendou que assim fossem colocadas sobre as suas úlceras. Isso 

denota o agir de Deus através de meios para assim executar a sua vontade. Esse 

agir indireto de Deus não anula a possibilidade de agir diretamente, mas é sempre 

importante essa observação. 

É significativo notar que a partir da libertação política da Assíria que Deus 

está disposto a promover. Ezequias sendo curado poderia lutar contra o rei da 

Assíria, salvando todo o povo da opressão. Os planos de Deus para o rei foram além 

de seu pedido, a sua cura o levou também salvar o seu povo da opressão assíria.   

v. 7,8. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá 

esta palavra que falou: Eis que farei retroceder dez graus a sombra lançada pelo sol 
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declinante no relógio de Acaz. Assim, retrocedeu o sol os dez graus que já tinha 

declinado. 

Deus prometeu um sinal extraordinário ao rei. Ele fez com que o sol 

retrocedesse dez graus ao relógio de Acaz. Ridderbos diz que o fato de Ezequias 

pedir um sinal não é prova de incredulidade, é, pelo contrário, uma indicação de sua 

fraqueza humana à qual Deus tem prazer em favorecer.37 

 
Há diferenças de opinião a respeito desse fenômeno do relógio de sol estar 
ou não baseado em uma mudança de relação entre a terra e o céu. Os pais 
da igreja e Calvino pensavam que sim. Calvino fala, em seu comentário, não 
apenas que a sombra voltou pelo caminho pelo qual progredira, mas também 
que o sol “voltou”. É como se Deus dissesse: Da mesma forma como está em 
meu poder mudar as horas do dia, ou fazer o sol voltar nos céus, eu também 
posso prolongar a sua vida” Assim mesmo, as Escrituras não apresentam 
base para esboçar esta opinião.

38
  

 

As Escrituras trazem esta narrativa como fato que ocorreu literalmente, pois 

Deus tem todo poder para fazer retroceder o sol ou a sombra quando ele quer, da 

forma que ele achar melhor. 

Já conforme Blenkinsopp, o mesmo texto que se encontra em 2 Rs 20, vem 

bem mais detalhado do que o de Isaías, pois este traz um pedido de Ezequias que 

insiste em um sinal, que assim retroceda a sombra lançada pelo sol e assim Deus o 

fez. Já em Isaías não há nenhum vestígio de que ele tenha pedido um sinal, mas 

Deus assim o fez como prova de sua oração atendida. No entanto, diz-se que foi um 

sinal oculto para destacar a piedade do rei em contraste com o Acaz infiel (Is 7.10-

16) e isso, portanto, representaria uma nova etapa na reabilitação religiosa de 

Ezequias.39 

Também Isaías omite a visita do rei à casa do Senhor, preferindo colocar o 

cântico de Ezequias. Com isso entende-se que ele tenha ido ao Templo louvar ao 

Senhor conforme a narrativa de 2 Reis 20.8. “Ezequias disse a Isaías: Qual será o 

sinal de que o Senhor me curará e de que, ao terceiro dia, subirei a casa do 

Senhor?” 

Ao ser curado, Ezequias faz um cântico. O verso 9 apresenta o motivo do 

cântico e o texto serve como introdução. Conforme Kamp, o cântico tem duas partes: 
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a primeira, nos versos 10-14, que fala do estado natural do doente, e a segunda, 

versos 15-20, que fala da gratidão do curado. O rei ao ser ameaçado pela morte, 

pensa nas consequências de sua morte e a falta que teria da comunhão com Deus e 

com as pessoas. Assim ele se arrepende. No verso 11 ele lamenta sua desgraça e 

diz: “verei ao Senhor”, o que se refere em ir ao templo para participar do culto. Isso o 

afligia, o que fez ele se prostrar diante do Senhor e fazer o seu pedido. No verso 15 

ele começa o seu agradecimento. Nisto vemos que a oração foi ouvida, “como 

prometeu, assim o fez”.40 

 

Deus perdoou os pecados, que não mais impedem que a vida floresça. Os 
versos18-20 explicam que Deus cura as pessoas, porque ele quer ser 
louvado; mortos porém, não podem glorificar a Deus. Por isso, Ezequias 
garante que sempre louvará ao Senhor, porque o “Senhor veio salvar-
me”(v20a)

41
 

 

 Lutero diz que essa doença que afligia o rei foi para que ele se humilhasse e 

visse que a vitória vinha apenas do Senhor. Assim como Deus usou de outros 

personagens bíblicos, como o apóstolo Paulo, “foi me colocado um espinho na carne 

para que não se ensoberbecesse” (2 Co.12.7-10), assim também o rei Ezequias teria 

sido afligido para que ele não se exaltasse, mas que entregasse sua vida nas mãos 

daquele que tem poder para fazer tanto o querer como o realizar.42 

 Isso tudo porque o ser humano sempre tem uma tendência natural de querer 

se vangloriar pelos seus feitos, para que os méritos sejam para ele. Assim, Deus 

intervém e manifesta a sua graça, com um espinho na carne, assim como fez com o 

apóstolo Paulo e com o rei Ezequias, ou com uma experiência de quase morte de 

muitas outras pessoas. 

  A misericórdia de Deus vai além daquilo que pedimos ou pensamos, assim 

como diz Efésios 3.20, “ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do 

que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós”. 

O rei pediu que Deus apenas restabelecesse a sua saúde (Is 38.2), e Deus foi além, 

deu a ele saúde, mais 15 anos de vida e a vitória sobre o exército assírio, o que 
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também revela que Deus atende as orações quando visa um bem maior e mais 

amplo.43 

 O rei foi curado de uma forma milagrosa, o que mostra a onipotência e a 

misericórdia de Deus. O rei sabendo do veredito do profeta que vinha do Senhor, 

simplesmente entregou a Deus o seu medo, a sua aflição e seu despreparo para a 

morte. Foi lá, a partir da oração, que Deus interveio e agiu, pois conhecia o coração 

do rei. Isso mostra que não foi necessariamente a oração que mudou os planos de 

Deus, nem a forma que ele a fez, mas simplesmente a sua confiança naquele que 

tem o poder sobre a morte e sobre a vida e sabe o que é melhor para os seus filhos. 

E Deus agiu dando a ele uma nova chance de viver restabelecendo a sua saúde, 

pois sabia ele que Israel só seria vitoriosa se tivesse alguém que fosse guiado pela 

mão de Deus para a libertação da Assíria. A libertação do povo só veio por meio da 

intervenção divina, assim como a cura. E Deus usou o próprio rei para assim 

executar o juízo contra os assírios. 
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2.  REFLEXÕES TEOLÓGICAS SOBRE ORAÇÃO 

 

 

 

 O objetivo deste capítulo é abordar a oração a partir de alguns teólogos e 

documentos confessionais. O principal foco será a abordagem sobre a questão da 

mudança dos planos de Deus a partir da nossa oração. Deus muda de planos? Ele 

mudou a partir da oração de Ezequias? 

O ponto de partida desse capítulo é um estudo escrito pelo teólogo Reed 

Lessing.44 Ele conecta o assunto da oração a duas teorias que divergem sobre o 

assunto. O Teísmo Aberto, que defende que Deus interage com as suas criaturas 

por meio do amor e o ser humano é livre para escolher certos planos para sua vida. 

Nesse caso, ele leva até Deus seus pedidos em oração e Deus faz com que seus 

planos mudem de acordo com a oração do cristão. Isso por meio do seu infinito 

amor.45 

 Há também o Teísmo Clássico que defende que Deus já predeterminou os 

seus planos para cada indivíduo. Nesse caso a oração é para que a vontade 

humana seja alinhada com a vontade de Deus. Os textos que mostram a mudança 

de Deus em seus planos são apenas uma forma figurada que a Bíblia apresenta.46 

 As duas direções tomadas divergem do antropomorfismo em muitas 

passagens da Escritura, assim como a de 2 Co 1.20, “porque quantas são as 

promessas de Deus, tantas tem nele o sim; porquanto também por ele é o amém 

para a glória de Deus, por nosso intermédio.” Deus responde com um amoroso sim à 

maioria das orações, assim o seu “amém” muitas vezes é dito para que sua 

promessa seja cumprida (Mc 11.24).47 Agora o que entra em pauta é que se ele 

muda de ideia, e se nossas orações interferem em sua vontade, como explicar a 

imutabilidade de Deus? Lessing diz que se Deus não muda de ideia, seriam as 

nossas orações como folhas que vão e vem até moldar a nós? Ou Deus está 

disposto a mudar de ideia?48  
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 Para o Teísmo Aberto, Deus já predeterminou certas coisas futuras e outras 

ainda deu a oportunidade de mudarmos por meio da oração, ou seja, algumas 

coisas temos o direito de pedir a Deus para que mude o curso dos acontecimentos. 

Já os Teístas Clássicos dizem que Deus sempre sabe do futuro e não muda em 

nada a sua vontade.49 Agora, diante dessas duas teorias, como podem ser vistos os 

textos do Antigo Testamento que relatam várias vezes Deus mudando de ideia, com 

respeito a um pedido de um filho seu que veio até ele por meio de uma oração? 

Assim como o texto da oração de Ezequias (Is 38), examinado anteriormente? 

 Os Teístas Abertos dizem que os textos retratados no Antigo Testamento são 

reais e de fato assim aconteceu, pois Deus muda uma decisão devido o seu amor e 

misericórdia que não tem fim. Já para os Teístas Clássicos, os mesmos textos são 

uma forma figurada de Deus se manifestar e se expressar em meio ao povo.50 

 
 
Teístas abertos afirmam que a razão pela qual a igreja tem se agarrado ao 
teísmo clássico, é que em sua infância a teologia cristã veio sob a influência 
da filosofia grega. Porque muitos dos pais da igreja primitiva viveram na 
atmosfera intelectual, onde a filosofia grega (platonismo, especialmente no 
meio) dominada, eles liam as Escrituras à luz de um ser perfeito, que é 
atemporal, transcendente, imutável e impassível. Entre outras coisas, isso 
leva a equacionar a fidelidade de Deus com a doutrina da sua imutabilidade.

51
 

 
  

O Teísmo Clássico defende que muitas vezes pedimos coisas a Deus e 

mesmo antes de ele nos atender, percebemos que somos fortes e capazes o 

suficiente para superar e resolver os problemas. Logo, não seria esse um agir de 

Deus? Deus vindo de forma diferente e alinhando a nossa vontade com a Dele?52  

 Lessing conclui dizendo que se fizéssemos a pergunta para um pastor que 

adere ao Teísmo Aberto, “Pastor, Deus realmente responde as nossas orações?” 

Ele responderia: “Sim, então ore a Deus para mudar a decisão anterior.” Um teísta 
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clássico iria dizer: “Ore pelo que você quiser, mas Deus já pré-determinou a sua 

vontade para sua vida.”53 

Ambas a teorias são formas pelas quais se tenta explicar até aonde 

interferimos na vontade de Deus, e se de fato interferimos. No entanto, vale lembrar, 

usando Martinho Lutero que é um dever do cristão orar, pois Deus prometeu ouvir e 

atender, sendo assim é um mandamento de Deus,54 como será visto depois. Isso 

para cumprir com a sua vontade, conforme os textos ( Mc 11.24; Lc 18.1; 1Jo 5.14).  

 

2.1 UMA VISÃO LUTERANA SOBRE ORAÇÃO. 

 

Para os Luteranos a doutrina da justificação da fé é a base para toda a 

Teologia e para a sustentação da igreja. Assim, a doutrina da oração vem de forma 

posterior. Não que ela tenha menos importância, mas que ela parte de outro 

pressuposto. Ao sabermos que somos salvos pela fé, logo temos livre acesso ao Pai 

e as nossas orações se tornam um verdadeiro diálogo de Pai para filho, ou seja, 

podemos chegar até ele sem medo, pois, não devemos nada, somos libertos do 

pecado e temos um Advogado junto ao Pai que intercede por nós (1 Jo 2.1). É ele 

que recebe todas as nossas orações, pois são dirigidas em nome dele.55 

 Na Bíblia não encontramos algo sistemático sobre oração, por mais que 

tenhamos vários termos hebraicos que se referem à oração. No entanto, de forma 

geral a oração sempre é vista como um diálogo entre a criatura e o Criador.56 

Segundo Mueller, a oração não é um sacramento como considerado por 

alguns, pois se assim considerado, traria confusão. Sabendo que o sacramento traz 

perdão e salvação e é uma obra de Deus, independente da ação humana, sem a fé. 

Inclusive, a oração não pode ser assim considerada, pois embora possa se pedir 

perdão e salvação, estes são concedidos pela pregação do Evangelho e dos 
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Sacramentos. Além disso, a oração não contem o elemento visível, próprio do 

sacramento.57  

 
A oração propriamente dita é fruto da fé cristã e não o meio pelo qual se gera 
a fé. Por meio da Palavra e dos Sacramentos, Deus nos oferece e transmite a 
sua graça e o seu perdão. Mediante a oração pedimos bênçãos temporais e 
espirituais e rendemos graças a Deus pelos bens recebidos.

58
 

 

 Seguindo esse critério, a oração serve como defesa do crente contra as 

ciladas do Diabo, pois ele nos tenta em todos os momentos, para que caiamos da fé 

e assim abandonemos o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a nossa defesa e 

proteção está unicamente na prece.59 

 Por isso a importância dela sempre partir da fé, pois sem fé é impossível orar, 

ou seja, oração sem fé, não é oração.60 Além disso, quem nos impulsiona a orar é o 

próprio Espírito Santo, pois é ele quem leva a crer e a buscar Deus por meio das 

orações, colocando palavras no coração do cristão. Logo, é de incentivo que todos 

busquem a Deus em oração, isso porque o hábito leva a ansiarmos a estar com 

Deus num diálogo de Pai para filho. Num relacionamento em que há diálogo, sempre 

haverá um refrigério quando vierem as provações, problemas e dificuldades.61  

 Segundo a Apologia da Confissão de Augsburgo, a oração é o verdadeiro 

culto a Deus, verdadeira honra, se de coração o invocamos.62 Isso porque a oração 

agradável a Deus é aquela que parte de um coração agradecido pela graça de Deus 

revelada em seu Filho Jesus Cristo.63 Assim o invocamos porque temos comunhão 

com aquele que tudo fez e sabe, e nos conhece melhor que nós mesmos. Deus 

espera apenas que se deposite confiança nele para que ele possa agir na vida dos 

que oram.  

 

 
2.2 POR QUE ORAR? 
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Segundo Acker, existe no homem um desejo instintivo de orar, assim como 

existe uma crença inata da alma numa vida futura. Assim, e visto dessa forma 

parece que há no coração do homem um natural impulso para orar. Tão 

naturalmente como a asa de um pássaro procura voo ou a barbatana do peixe leva 

para a água, assim o coração humano anseia por um ser superior, um deus, em que 

ele possa buscar em momentos de aflição.64 

 Lutero dá quatro motivos para que se deva orar. Primeiro, oramos por 

obediência a sua Palavra, pois assim ele pediu que fizesse, também com respeito ao 

segundo mandamento onde usamos o seu nome de forma agradável e útil.65  

 Segundo, é a razão da “consoladora promessa e rica oferta que ele faz em 

relação à oração, para mostrar que ele se importa com isso”. E para que sejamos 

sempre encorajados a orar, pois ele nos incita a orar (Sl 50.15).66 

 Outra razão, a terceira, são as necessidades particulares que temos ao nosso 

redor. Pois, o diabo, o mundo e a nossa carne sempre tentam para que caiamos em 

tentação, de não buscarmos a Deus em sua palavra e oração. Em Deus pedimos 

forças necessárias para combater as tentações que o inimigo nos impõe.67 

Na quarta razão, Lutero diz que devemos orar porque cremos naquilo onde 

nossa fé está firmada, e assim confiamos que ele irá nos atender e ajudar, tudo isso 

por meio de Cristo, do qual nossa oração é agradável ao Pai, onde ele concede-nos, 

mercê dele, toda graça e benefício.68  

 Isso porque o Espírito Santo que nos capacita, motiva e impulsiona a 

orarmos, pois, é Deus que vem até nós para falar conosco também por meio da 

oração. Assim ele coloca em nossos corações palavras e intenções para que 

levemos a Ele, assim como diz em Rm 8.26: “Também o Espírito, semelhantemente 
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nos assiste em nossas fraquezas; porque não sabemos orar como convém, mas o 

mesmo Espirito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis.”69  

  

No mais, orar-se quase sem cessar no coração, pois o cristão, como disse 
sempre tem o espirito de oração dentro de si, de modo que seu coração se 
encontra em constante suspiro e súplica perante Deus, mesmo ao comer, 
beber, trabalhar, etc. Pois toda a sua vida visa difundir o nome, a glória e o 
reino de Deus. Tudo mais que ele faz necessariamente está subordinada a 
isso.

70
 

 
  

Assim, mediante a Palavra de Deus temos tudo de Deus e nada de nós. 

Aceita-se isso na fé e se exercita em contar sempre com ele e tudo dele esperar. 

Portanto, a oração nos ensina a conhecer a nós e a Deus, o que nos falta e de onde 

tirá-lo e buscá-lo. Isso resultará numa pessoa excelente e judiciosa que saberá lidar 

com todas as situações e enfrentá-las corretamente.71 

Yancey traz um aspecto interessante que também vem ao encontro com o 

que Lutero afirma. Quando oramos, passamos a enxergar as coisas de um ponto de 

vista diferente, assim como é diferente a realidade de quem olha da terra para o céu 

e avista um avião, e a visão de quem olha do avião para a terra. Quando oramos, a 

nossa visão se torna essa da perspectiva do avião, onde olhamos e vemos a 

amplitude das coisas de um modo diferente, ou seja, a oração é o ato de ver a 

realidade do ponto de vista de Deus.72 

 
 
A oração força-me a visualizar minha verdadeira condição. Orar é caminhar 
na plena luz de Deus e dizer simplesmente sem restrições: Eu sou humano e 
tu és Deus. Nesse momento ocorre a conversa, a restauração do verdadeiro 
relacionamento. O ser humano não é aquele que, de vez em quando, comete 
um erro, e Deus não é alguém que, de vez em quando, perdoa. Não, os seres 
humanos são pecadores, e Deus é amor.

73
  

 

 

Também é necessário destacar que num mundo pluralista em que vivemos, 

onde a maioria considera tudo relativo e não há verdade absoluta, prostrar-se diante 
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de Deus, para pedir, reconhecendo a sua pequenez e pecaminosidade, desarma o 

orgulho e ao mesmo tempo nos prepara para receber a graça. O Senhor ampara 

todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados.74 

Na oração estamos diante do criador do universo, onde é o lugar de sentir-se 

totalmente pequeno. Então, o que se pode fazer a não ser ficar calado? Será que se 

eu disser alguma coisa terá importância para ele?75 

 
 
A oração se baseia num relacionamento e não em uma negociação, pode ser 
a maneira mais libertadora de nos conectarmos com um Deus cujo ponto de 
vista nunca poderemos assimilar e mal conseguimos imaginar. Citando um 
salmo, Pedro nos garante que “os olhos do Senhor estão sobre os justos e os 
seus ouvidos estão atentos a sua oração. Não precisamos golpear tambores 
ou oferecer animais em sacrifício para receber a plena atenção de Deus. Nós 
já a temos.

76
 

 

 

Os salmos expressam todos os níveis de amizade com Deus, alguém que em 

certos aspectos é como nós, mas em outros não. Aparentemente Deus é o tipo de 

amigo que recompensa a honestidade, senão a Bíblia não incluiria os salmos mais 

queixosos (Sl 28,30,51,54,61). Até Jesus recorreu a ele quando esteve em 

momentos de angústia. “Deus meu, Deus meu! Porque me abandonaste”.77 Assim 

abrir o coração pra Deus é de extrema importância para que haja uma relação de 

dependência e comunhão entre Deus e suas criaturas. 

Aprender a dialogar com Deus é um processo que jamais termina, porque 

somos parceiros desiguais, Deus e o ser humano. Admitir isso, curvar-se diante 

disso ajuda a abrir os ouvidos.  Buscar a Deus apesar de nossas diferenças ajuda-os 

abrir a boca e, depois, o coração.78  

 
 
É claro que ele não nos manda orar para instruí-lo sobre o que nos deve dar, 
e, sim, para que reconheçamos e professemos os benefícios que ele nos 
concede e que ainda quer e pode dar e pode dar muito mais, isto é, para que 
através de nossa oração nos instruamos mais a nós próprios do que a ele; 
pois assim passo por uma transformação, de modo que não procedo como os 
ímpios, que não o reconhecem nem agradecem; desta forma meu coração se 

                                                           
74

 YANCEY,  loc.cit.   
75

 Ibid., p.58. 
76

 Ibid., p.67. 
77

 Ibid., p.75. 
78

 Ibid., p.80. 



30 
 

volta para ele e é despertado para louvá-lo e agradecer-lhe, nele buscando 
refúgio nas aflições e dele esperando ajuda.

79
 

 

Jesus também abria o coração ao Pai e isso descarta a hipótese de que a 

oração não serve para nada, ou como estivéssemos falando ao vento. Se pensar 

assim, logo damos razão de que até Jesus foi iludido pelas suas muitas orações.80  

Jesus não só usou a oração como arma para a batalha, mas ela era a própria 

batalha, pois ele estava sempre em espírito de oração, ao contrário que muitas 

vezes acontece conosco, oramos apenas quando estamos em momentos de 

conflitos e aflições.81 Não que isso esteja errado, pois é a forma de lutar contra as 

ciladas que sobrevém. No entanto, sendo a oração a própria batalha, ela deve ser 

praticada com frequência não como jugo e peso, mas como um privilégio que foi 

dado para que estejamos sempre em comunhão com aquele que nos criou e sabe o 

que precisamos. 

“Entrelaçar as mãos em oração é o começo de uma nova revolução contra a 

desordem do mundo,”82 para isso também intensifica o trabalho, que faz nossa vida 

e tudo que realizamos ser dirigida pelas mãos de Deus, pois primeiro entregamos 

em suas mãos, como meio de confiança e a certeza de que nada somos sem Deus. 

 
 
 
2.3 DEUS MUDA SEUS PLANOS COM NOSSAS ORAÇÕES? 

 

 

Segundo o arcebispo William Temple, “quando oro, coincidências acontecem, 

quando não oro não acontecem,” e elas podem ser interpretadas como sendo 

respostas às orações dos cristãos, por mais que não de para provar.83  

Por isso vemos as diversas vezes o texto bíblico relatando Jesus, os 

discípulos e a igreja em Atos orando, não a espera de coincidências, mas criam que 

Deus também estava ouvindo e atendendo as suas orações, assim como hoje ora-se 

porque se crê que está sendo ouvido, e pelas coincidências que estão visíveis aos 

nossos olhos, Deus assim responde, pois para o cristão não são meras 
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coincidências mas resposta definitiva de Deus às orações. No entanto, Jesus, os 

discípulos e a igreja primitiva oravam e também iam à busca daquilo que primeiro foi 

entregue nas mãos de Deus, ou seja, o trabalho acompanhava, e Deus assim 

abençoava. Oração e trabalho devem sempre andar juntos, pois estão 

correlacionados com a vontade de Deus.84 

Ao entregarmos tudo a Deus em oração passamos a fazer a nossa parte em 

nossas vocações sempre em luta e em busca daquilo que pedimos a Deus, e Deus 

em seu infinito amor abençoa a cada atividade fazendo com que nossas orações 

sejam atendidas por meio do nosso trabalho. É a forma que Deus age no mundo por 

meio das ações de seus filhos, as orações de todos são atendidas na medida em 

que elas estejam de acordo com a sua vontade. Essa é a forma do corpo de Cristo 

trabalhar pela nobre causa do evangelho. Os cristãos como corpo de Cristo mantêm-

se ligado à cabeça que é Cristo, pela fé, e estão sempre em contato com o seu 

mestre, por meio do diálogo que é a oração.85 

Deus convida-nos a sermos parceiros na criação, Deus também nos convida 

a entrar num relacionamento. Deus é amor e não pode não amar. Como tal anela um 

relacionamento com as criaturas feitas à sua imagem.86 

Porém em última análise, a dúvida que fica é se Deus mudou seus planos ao 

orarmos ou de fato foi apenas uma coincidência? Orígenes foi o primeiro cristão a 

refletir sobre o paradoxo, orar a um Deus que não muda. Ele diz:  

 
 
Primeiro, se Deus sabe com antecedência o que virá a acontecer e se isso  
deve acontecer, a oração é inútil. Segundo, se tudo acontece de acordo com 
a vontade divina e se o que Deus quer está fixado e nada do que quer será 
mudado, então é inútil.

87
    

 
 

Em princípio, Deus pode mudar a sua vontade de acordo com o pedido de 

seus filhos, desde que as petições feitas estejam dentro de sua vontade, ou quem 

sabe estejam visando um bem maior e não apenas de um indivíduo. Isso também 

ocorre porque o Senhor é misericordioso para com aqueles que o temem. Também é 

preciso lembrar que isto não significa que essa posição esteja indo contra a 
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imutabilidade de Deus, pois a sua mudança não interfere em sua onipotência, nem 

na sua onisciência, nem na sua onipresença, nem em seus atributos.88 

Pinnock contrasta dois modelos de soberania divina. Podemos ver um Deus 

tirano que está longe de suas criaturas, sentado em seu trono como um monarca, 

apenas para julgar. Ou podemos ver um Deus que age como um pai ou uma mãe 

que está disposto a ouvir seu filho e considerar os seus pedidos.89 

Porém, nas poucas tentativas que há de explicar a mudança nos planos de 

Deus por meio da oração, tem sido equivocada. Até mesmo alguns textos bíblicos 

resvalam nas traduções quando chega ao ponto de traduzir os textos que falam no 

arrependimento de Deus, pois muitas vezes é amenizado o sentido, com traduções 

suplementares. 

 
Traduções contemporâneas procuram encontrar outras palavras para traduzir 
estou no niphal, sendo o mais comum a ser "arrependimento", "se 
arrepender", "afligir", "ter compaixão", "retrair", "pensar melhor", "mudar de 
mente ", e mais comumente," ceder ". Parece haver um sentimento que 
resume a essência da palavra, a reversão de uma direção tomada ou decisão 

tomada.
90

 

  

Lessing diz que alguns textos, como (Nm 23.19) “Deus não é homem, para 

que minta; nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele 

prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não se cumprirá?”, (1 Sm 15.29) “Também 

a Glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem, para que 

se arrependa.” Estes textos não se referem à imutabilidade de Deus, mas à questão 

do homem querer convencer Deus para que não mude diante de uma situação 

tomada por Ele, como se dissesse, “você não é homem para que mude de ideia,” 

querendo restringir Deus dentro de uma caixinha. Deus não deve satisfação a 

ninguém assim como pode mudar a Lei em Evangelho.91  

O fato é que a oração de Moisés fez Deus mudar de ideia e não castigar o 

povo como dissera que faria. 
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Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Porque se acende, 
Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande 
fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios: Com maus 
intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da 
terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. 
Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti 
mesmo tens jurado e lhes disseste: Multiplicarei a vossa descendência como 
as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, da-la-ei à vossa 
descendência, para que possuam por herança eternamente. Então, se 
arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo.

92
    

 

 

Vale lembrar que a linguagem usada com respeito ao arrependimento de 

Deus, assim como também é citado em Jonas 3.10, “viu Deus o que fizeram, como 

se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito 

lhes faria e não o fez.” Essa linguagem que é usada referindo-se ao arrependimento 

de Deus vem devido, primeiro, o povo se converteu de seus maus caminhos e voltou 

ao Senhor, para assim em segundo plano Deus mudar a sua punição para com o 

povo. 

Assim também ele é capaz de mudar o curso da história para benefício de 

seu povo.93 Essas mudanças nos planos de Deus acontecem devido também ao 

arrependimento do seu povo, assim como visto anteriormente na oração de 

Ezequias (Is 38), e em Joel 2.13, “rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e 

convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e 

tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal”.  É interessante 

observar a forma que Deus usa para se relacionar com suas criaturas. 

 
 
O Senhor é uma pessoa e, como tal, entra em uma relação real com a Sua 
criação em que o Seu amor compele a ser sensível para as pessoas. Embora 
Ele deva punir aqueles que não acreditam, podemos descansar na certeza de 
que estamos em um relacionamento com um Deus compassivo que está 
pronto e disposto a mudar decisões anteriores, a fim de demonstrar o seu 
amor perfeito. Isto é particularmente evidente nos textos onde a mudança do 
Senhor está enraizada em seus atributos de profunda compaixão. O "sim" é o 
que o Senhor é um Deus relacional.

94
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Essa mudança nos planos de Deus mostra que ele é flexível, quando se 

refere ao relacionamento com o ser humano. Deus não é imutável quando se 

relaciona com pessoas, imutáveis são os ídolos (cf Sl 115.5-7 e Jr 10.4-5). São estes 

que não mudam em relação aos pedidos dos homens.95 

 
 
Ele é eternamente firme com relação a essas promessas. Ao mesmo tempo, 
devemos falar da vontade circunstancial do Senhor, ou seja, que Ele muda 
em vista a alteração das circunstâncias na vida daqueles com quem Ele está 
no relacionamento.

96
 

 

 Lutero aborda esse assunto de forma diferente. Ele atribui a Deus uma 

vontade que é imutável, eterna e infalível, mas ele não nega que Deus interage com 

os seus filhos com respeito aos pedidos abordados na quarta petição do Pai 

Nosso.97 Lewis, por sua vez aborda isso da seguinte forma: Na história da 

humanidade o cenário e o seu esboço geral foram fixados pelo autor da criação e 

das pessoas. Mas certos detalhes cabem à improvisação dos atores.98 O que dá a 

entender que em certos quesitos influenciamos Deus em suas atitudes. 

Quanto a isso Lutero ainda diz que nos planos de Deus existe uma 

elasticidade, de acordo com a qual, e em certas ocasiões, Ele pode responder certas 

orações importunas, por mais que ele queira permanecer com a sua vontade. Dentro 

disso Ele atende a vontade daqueles que o temem.99 

Em suma pode se dizer que a oração não é convencer a Deus para que ele 

nos atenda conforme o nosso querer, e sim agarrar-se à suprema disposição divina 

de nos ouvir e interagir conosco, pois foi ele quem prometeu que atenderia às 

nossas orações e prometeu que estaria sempre nos ouvindo e disposto para isso.100 

 

 

                                                           
95

 LESSING. loc.cit. 
96

 Ibid., p.269. (He is eternally resolute with respect to these promises. At the same time, we must 

speak of the circumstantial will of Yahweh, namely that He changes in view of changing circumstances 
in the lives of those with whom He is in relationship). 
97

 LUTERO apud LESSING, 2006. op. cit, p.270. (Em suma, tudo o que se refere às relações 

domésticas e vizinhais, ou civis e políticas). 
98

 LEWIS apud YANCEY, 2006. op. cit, p.169. 
99

 ARAND, Charles. The Battle Cry of Faith: The Catechisms’ Exposition of the Lord’s 
Prayer. Concordia Journal, v.21 , 1, 1995. p. 23 
100

 YANCEY, op. cit. p.114. 



35 
 

CONCLUSÃO 

  

 O assunto e o mistério da oração são amplos e difíceis de apreender com 

precisão. Porém, diante de todas as afirmações que foram vistas, conclui-se que, a 

oração é um meio pelo qual a criatura tem a oportunidade de estar em diálogo com o 

seu criador, e isso ocorre porque Deus assim ordenou e deseja que se busque a Ele 

também por meio da oração.  

Assim como aconteceu com Ezequias, que buscou a Deus em oração e foi 

atendido. Deus determinou que ele iria morrer e que ele se preparasse para isso. 

Porém, o rei orou e Deus inverteu seus planos dando a ele mais quinze anos de 

vida. Ainda que Deus tenha feito isso através de remédios para curar o rei, sua 

origem pode-se assim dizer foi a sua fervorosa oração. Assim, com base nisso, 

pode-se concluir, que Deus toma a liberdade de atender, conforme a sua vontade.  

Conforme claramente afirma o texto de 1 Jo 5.14 “E esta é a confiança que 

temos para com ele: que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos 

ouve”.  

Só que esse é apenas um lado da verdade. Outras vezes Deus não atente 

como o ser humano gostaria, como fez com o apóstolo Paulo (2 Co 12.8-9) “por 

causa disto, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então, ele me disse: 

A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, 

pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de 

Cristo.” E como fez com Moisés.  

 
 
Também eu, nesse tempo, implorei graça ao SENHOR, dizendo: Ó SENHOR 
Deus! Passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão; 
porque que deus há, nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas 
obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, 
para que eu veja esta boa terra que está dalém do Jordão, esta boa região 
montanhosa e o Líbano. Porém o SENHOR indignou-se muito contra mim, 
por vossa causa, e não me ouviu; antes, me disse: Basta! Não me fales mais 

nisto.
101 

 
Com isso percebe-se que não está necessariamente e unicamente na oração 

ou na forma como é feita que faça Deus mudar de ideia, mas quando ele o faz, Ele o 

faz simplesmente porque é misericordioso para com aqueles que o temem. 

                                                           
101

 Dt 3.23-26. 



36 
 

 Lutero tenta resolver isso dizendo que em relação aos pedidos que se 

referem à quarta petição do Pai Nosso, tudo o que se refere às relações domésticas 

e vizinhais, ou civis e políticas, temos livre influência, outras coisas Deus já 

determinou que assim se realizasse e não está em nós o poder de mudar. C.S. 

Lewis, também diz que algumas coisas Deus deu às pessoas a oportunidade de 

escolher e interferir, mas que outras já estão pré-determinadas por Deus.  

Isso pode ser resumido nas duas teorias que mostram por um lado uma 

influência do ser humano nos planos de Deus (Teísmo Aberto), e por outro lado 

aquela que defende que não interferimos nos planos de Deus, por meio da oração 

(Teísmo Clássico).  

Assim, pode se concluir que não está ao alcance humano desvendar na sua 

totalidade o mistério da oração. Uma que ele não revelou totalmente se mudaria ou 

não os seus planos em favor do ser humano. Outra, porque não há como provar se 

Deus de fato mudou ou foi apenas uma coincidência. O que sabemos com certeza é 

que prometeu atender as nossas orações, e providenciou palavras para serem 

levadas diante dele através dos salmos e do Pai Nosso. “Ó profundidade da riqueza, 

tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus 

juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos!”102 
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