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Agora estamos chegando à última mensagem sobre Daniel. No capítulo 
nove, aprendemos como orar o tipo de oração que Deus responde. Quero dizer, se você 
vai começar a orar, você pode fazer uma oração que Deus vai responder. Você fez 
muitas orações que Deus não respondeu. Como você ora o tipo de oração que Deus 
responde? Nesta passagem, vamos realmente ver como orar em uma crise. Espero que 
você não esteja em crise agora, mas um dia você estará. Você precisa tomar notas 
porque um dia isso vai acontecer. “Onde estão as notas que Rick passou sobre como 
orar em uma crise?” Você vai querer voltar a elas e fazer o que Deus diz para você 
fazer. 
  
Vamos direto ao assunto. Há seis etapas que vemos modeladas na vida de Daniel e na 
oração deste capítulo sobre como fazer uma oração que Deus responde. Número um, 
aqui está o primeiro passo. 
  
Deixe Deus falar comigo antes de eu falar com ele. 
  
Deixe Deus falar comigo antes de eu falar com ele. Isso é chamado de etapa de 
escuta. Você ouve a voz de Deus. Como você faz isso? Bem, eu vou explicar. Há um 
princípio que você precisa entender primeiro e aqui está. Deus sempre dá o primeiro 
passo na sua vida, você não. Deus é sempre o iniciador de tudo na sua vida e você é o 
que responde. Deus nunca espera que você faça o primeiro movimento. Ele sempre faz 
o primeiro movimento. 
  
A Bíblia diz que nós o amamos, amamos a Deus, porque ele nos amou primeiro. Deus 
te amou muito tempo antes de você amá-lo. A Bíblia diz que servimos a Deus porque 
Deus nos serviu primeiro. No entanto, ele sabia que tínhamos um problema e enviou 
Jesus Cristo para morrer na cruz por nós muito antes de sabermos que tínhamos um 
problema. Ele nos serviu antes de servi-lo. A Bíblia diz que servimos a Deus porque 
Deus nos serviu primeiro. Tudo o que você tem em sua vida é um presente de Deus. O 
ar que você respira, sua vida, sua mente, seu cérebro, tudo que você tem é um presente 
de Deus. Deus nunca pedirá que você faça algo que ele ainda não tenha feito por você. 
  
Deus nunca lhe pede para fazer algo que ele vai, “Agora, pessoalmente, eu nunca fiz 
isso, mas eu estou esperando que você faça isso”. Deus sempre inicia; nós sempre 
respondemos. E isso é verdade com a oração. A razão pela qual oramos, a razão pela 
qual conversamos com Deus é porque Deus falou conosco primeiro neste livro. Neste 
livro, a Bíblia, escrita por mais de 3.500 anos ou mais, 66 autores diferentes que Deus 
inspirou para escrever essas palavras que ele queria escrever, existem literalmente 
milhares e milhares de promessas de Deus para você, para você. O que fazemos em 



oração é reivindicar as promessas que ele nos disse. Eu digo: Deus, você disse isso, 
então eu estou lhe pedindo para fazer isso, e Deus, você disse isso, então eu estou 
pedindo que você faça isso. 
  
A Bíblia diz que a oração começa, na verdade, não com a conversa, mas com a 
escuta. Você ouve a Deus. Agora, como você ouve a Deus? Ao ler este Livro. Ou se 
você não gosta de ler, ouvir a Bíblia em fita ou MP3 ou qualquer outra 
coisa. Logicamente, você precisa deixar Deus falar com você para saber como orar, o 
que orar, onde orar, quando orar e todas essas coisas. Daniel fez isso. Agora, quando 
começamos este capítulo nove, Daniel é um cara velho agora. Ele 
tem 85 anos. Começamos na primeira sessão de Daniel, ele tem 15 anos, prisioneiro de 
guerra. Agora ele passou por várias mudanças em sua vida. Teste após teste, após teste 
após teste. 
  
Ele continua sendo promovido mais alto em autoridade, mais alto em poder. Ele agora 
serviu a três reis diferentes. Sabemos que os babilônios derrotaram os assírios e depois 
os persas derrotaram os babilônios e agora ele tem um novo chefe. Ele sobreviveu todas 
as administrações e não importa o que o governo estava passando ao redor dele, ele 
continua sendo promovido. Mas, ele deseja ir para casa antes de morrer. Ele 
tem 85 anos e sabe que Deus havia dito no livro de Jeremias que você ficará na 
Babilônia por 70 anos e depois trarei meu povo de volta a Israel. Ele sabe que o tempo 
acabou, mas também sabe que o povo, os Israelitas, não se voltaram para Deus. 
  
Setenta anos depois, eles ainda estão tão confusos quanto antes e ele diz: “Não estamos 
mais perto de Deus do que há setenta anos atrás e temo que Deus simplesmente nos 
deixe aqui na Babilônia e não nos traga de volta a Israel”. Esta é a crise dele e é assim 
que começa. Daniel 9:1-2: “Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído 
governante do reino babilônio. [(por Ciro) que era persa. Babilônia é o Iraque e a Pérsia 
é o Irã hoje. Ele diz...]  No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas 
Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta, que a desolação de 
Jerusalém iria durar setenta anos”. Ela foi destruída e eles disseram que não será 
reconstruída e até depois de setenta anos, vocês vão começar a ir para casa de volta. 
  
Agora, eu quero que você circule se você está tomando notas, circule a frase estudar a 
Escritura e circule a frase aprendida a partir da Palavra. Estude as Escrituras, aprenda 
com a Palavra. Você nunca vai orar de forma eficaz até que você estude as Escrituras 
e você aprende a partir da Palavra, até chegar a este Livro todos os dias. Agora, quanto 
mais você conhece este Livro, a Bíblia, mais orações você vai ter respondido. Se você 
é não conhece este Livro, você não sabe como orar, você não sabe o que orar, você não 
sabe quando orar, você não sabe as promessas que Deus fez a você. Você tem que ler 
um pouco deste Livro todos os dias de sua vida para que você possa saber as promessas 
que Deus fez para você. 
  



Deixe-me mostrar isso. Aqui na tela está o que Jesus disse. Em João 15:7, Jesus disse: 
“Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, 
pedirão o que quiserem, e lhes será concedido”. [Sobre o que ele está falando? Sobre 
a Bíblia. Ele disse que essas palavras permanecem em seu coração. Ele diz que se você 
seguir essas duas condições “…pedirão o que quiserem, e lhes será concedido” Jesus 
Cristo. 
  
Oh, isso é praticamente um cheque em branco ali. Você pode perguntar o que quiser 
em oração e isso será dado a você? Agora, ele diz, observe este versículo. Se estou 
orando e não estou obtendo resposta, a primeira coisa que preciso verificar é se estou 
cumprindo essas duas condições? Eu estou me conectando a Deus? Deus, existe 
alguma coisa entre mim e você que está fora de controle? Há alguma irmandade 
quebrada? 
  
Há algo na minha vida que eu sei que está errado e você sabe que está errado e você 
disse para eu acertar e eu ainda não entendi direito? Isso é uma quebra na conexão com 
Deus, mas ele disse que se você permanecer conectado comigo, estará em harmonia 
comigo. 
  
Ele diz, minhas palavras, este Livro está na sua mente. Está no seu coração. Você pode 
perguntar o que quiser, e a oração será feita. Se não estou recebendo a resposta, esse é 
um dos dois problemas. Essa é uma das duas condições que precisam ser 
cumpridas. Daniel está dizendo que eu vou estudar a Palavra. Eu vou ter isso em 
mim. Quanto mais você encher sua mente com este Livro, quanto mais você memoriza 
alguns versículos bíblicos, mais respostas você terá em sua vida. 
  
Agora, isso é tão importante para sua vida que eu quero ajudá-lo. Quero ajudá-lo a 
desenvolver o hábito de nunca ir para a cama em nenhum dia da sua vida sem gastar 
pelo menos um pouco de tempo, mesmo que seja um ou dois minutos, lendo um pouco 
da Bíblia e depois conversando com Deus por um minuto ou dois. Agora, na semana 
passada, vimos que Daniel fazia isso três vezes por dia. Ele tinha este hábito e eu disse: 
“Você acha que sua vida seria diferente se você conversasse com Deus três vezes ao 
dia a vida toda?” O que ele fez por mais de 70 anos. Bem, não é de admirar que ele 
perdeu um monte de problemas. Não é de admirar que ele soubesse ser sábio. Não é de 
se admirar que ele continuasse sendo promovido. Ele está falando com Deus todos os 
dias. 
  
Faço isso o tempo todo ao longo do dia. Não falo com Deus uma vez por dia, falo com 
Deus o tempo todo. Enquanto me preparo para a reunião, respondo: “Ok, Deus, vou 
precisar da sua orientação aqui. Não sei o que você quer dizer para essas pessoas. Não 
sei o que elas querem me dizer. Não sei qual é o problema. Ajude-me a saber a coisa 
certa. Depende de você para me dar a sabedoria, a orientação e o poder de fazer isso”. 
Eu saio dessa reunião e vou para a próxima. O dia inteiro, uma das minhas orações é 



geralmente duas palavras, o que vem a seguir. O que vem depois, senhor? O que você 
quer fazer? Estou sempre buscando a Deus, me aconselhando com ele. 
  
Agora, quero ensinar a você esse hábito de ler um pouco da Bíblia diariamente e orar, 
conversar com Deus duas ou três vezes ao dia, pelo menos três vezes ao dia, porque 
isso revolucionará sua vida. Cara, isso fará de você um homem forte. Isso vai te deixar 
mais confiante. Isso fará com que você tenha menos medo. A mesma coisa, mulheres, 
isso fará de você uma mulher mais forte. Isso vai te deixar mais confiante. Isso fará 
com que você fique com menos medo. Se você desenvolver o hábito de ter várias vezes 
ao dia uma conversa com Deus, deixe que ele fale com você e com ele, você lidará 
melhor com o estresse. Vai melhorar todas as áreas da sua vida. Eu garanto. Eu garanto 
isso. 
  
No capítulo um, Daniel está preocupado com a crise em sua vida e então ele começa a 
ler este livro de Jeremias. Agora, aqui está. Daniel e Jeremias são 
contemporâneos. Eles viveram ao mesmo tempo. Quando a Babilônia destruiu 
Israel, Daniel é levado cativo como prisioneiro de guerra para Babilônia; Jeremias é 
deixado para trás em uma cidade derrotada e destruída chamada Jerusalém. No livro de 
Jeremias, Deus diz a ele: “Esses caras estarão lá durante setenta anos”. Daniel lê isso e 
ele começa a ter esperança. Aqui está, você quer saber o que Daniel leu? É o próximo 
versículo, Jeremias 29. Quando ele disse que eu estava estudando a Escritura, aqui está 
o que ele estava estudando: 
  
Jeremias 29:10-12: “Assim diz o Senhor: “Quando se completarem os setenta anos da 
Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta 
para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês”, diz o 
Senhor, “planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes 
esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os 
ouvirei”. 
  
Agora, se você está na igreja há algum tempo, conhece esse versículo. De fato, temos 
até uma música sobre isso. Eu sei que os planos que tenho para você, diz o 
Senhor. Planos para prosperar você para não o prejudicar. Deus diz que eu tenho um 
plano para sua vida. É um plano para o seu sucesso, não é um plano para a sua derrota. É 
um bom plano. Isso lhe dará esperança. Isso lhe dará um futuro. Deus diz isso para 
você. 
  
Conhecemos esse versículo, mas muitas vezes deixamos de lado a última frase que diz: 
“Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei”. Agora eu quero 
que você ouça com muito cuidado. Deus diz isso para você neste fim de semana. Eu fiz 
você com um propósito. Eu tenho um plano para sua vida, mas não é automático. Você 
pode sentir falta. Você pode perder meu plano e propósito para sua vida. De fato, 
a maioria das pessoas sente falta do plano e do propósito de Deus para sua vida. Ele 
disse que existem dois fatores. Prometi resgatá-lo, vou trazê-lo de volta para casa, farei 



as coisas que você precisa fazer em sua vida, mas ele diz que há dois fatores envolvidos 
em você cumprir seu propósito na vida. Escreva-os. O tempo de Deus e minha 
oração. O tempo de Deus e minha oração. 
  
Ambos têm um papel importante no que Deus quer fazer em sua vida. O tempo de 
Deus, quando ele fizer, e a sua oração, quando você pede que ele faça. Ambos são 
extremamente importantes. Deixe-me explicar o que esse versículo acabou de dizer em 
Jeremias. Deus diz o seguinte: “Eu tenho um plano para sua vida. Eu não o criei sem 
um propósito. Eu criei você para um propósito e plano, e meu plano para você é bom, 
mas tem um cronograma”.  Ele diz a esses caras, especificamente: “Não vou 
interromper meu plano. Você ficará na Babilônia por 70 anos”. Ele disse, “e eu não vou 
interrompê-lo. Você não vem para casa um dia mais cedo. Você vai estar lá por setenta 
anos. Esse é o meu plano e essa é minha intenção, mas não se preocupe, é um bom 
plano”.  
  
Ele diz: “Quando for a hora certa de cumprir seu plano, todos vocês voltarão para casa 
e terão que fazer alguma coisa. Vocês terão que orar”. Ele diz: “E quando você orar, eu 
ouvirei”. Agora eu quero que você note isso. Este é um verso muito importante na 
Bíblia. Aqui vemos a soberania de Deus. Ele está no controle e na sua responsabilidade, 
você tem algo a fazer. Deus determina o momento de seu plano e propósito para a sua 
vida, mas quando for o momento certo você ainda terá que orar porque ele não fará isso 
até que você pergunte. Ele nunca vai forçar o plano dele para você. Você tem que 
perguntar. 
  
Observe este versículo na tela, Tiago 4:2. “Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam 
e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer 
guerras. Não têm, porque não pedem”. Agora espere, então você está me dizendo que 
Deus tem algumas coisas que ele quer fazer na minha vida que são legais, boas e ótimas, 
mas elas não vão acontecer a menos que eu peça? É exatamente o que estou lhe 
dizendo. Deus tem tempo, mas você está orando. Algumas coisas não aconteceram em 
sua vida porque você nunca pediu a Deus por elas. Você nunca pediu a Deus para fazê-
los em sua vida. Ele diz que eu pretendo fazer isso quando eu estou pronto, daquele 
tempo, mas você tem que rezar para que isso aconteça. Você não tem porque não pede. 
  
Agora, isso deixa um pouco de dilema em sua vida. Você já passou por isso 
antes. Como sei quando estou esperando por Deus e como sei quando Deus está 
esperando por mim? É uma boa pergunta. É como, você sabe que eu realmente tenho 
esse grande sonho para minha vida e eu realmente acho que isso é o que Deus quer que 
eu faça com minha vida, mas eu não sei, isso ainda não aconteceu, então eu estou 
esperando por Deus ou Deus está esperando por mim? Bem, isso explica aqui. O que 
isso significa é isso. Se eu pedi a Deus que fizesse algo realmente ótimo na minha vida 
e orei por isso, pedi e não há nada entre mim e Deus, tanto quanto sei que estou fazendo 
o que ele quer que eu faça. Não há nenhum grande pecado aqui neste canto que eu vou 
dizer: “Sim, eu sei que Deus quer que eu faça isso, mas não o fiz”. 



  
Se eu pedi a Deus e, como Jesus disse, eu estou ligado a Deus, estamos todos 
copacéticos, estamos em harmonia, eu com Deus, e eu estou na Bíblia, estou lendo a 
Bíblia todos os dias, sua Palavra em mim. Se eu oro e pergunto, isso é verdade e ainda 
não tive a resposta, então estou esperando em Deus. Tem tudo a ver com o tempo 
dele. Estou apenas esperando por Deus. Deus diz, eu farei isso, mas apenas farei isso 
no meu tempo e só preciso ser paciente. Por outro lado, se eu tenho algo realmente 
grande que gostaria que Deus fizesse na minha vida e sempre quis que Deus o fizesse, 
mas nunca perguntei, nunca pedi a Deus que fizesse, nunca pedi a ajuda de Deus, nunca 
pedi a orientação de Deus no meu sonho, então Deus está esperando por você. Se você 
não orou sobre isso, Deus está esperando por você. Você não tem porque não pede. 
  
Deixe-me começar com este primeiro ponto, fazendo uma pergunta muito pessoal. O 
que você realmente quer na vida? O que você realmente quer na vida, mas nunca pediu 
a Deus? Você sabia que a Bíblia diz que você pode pedir a Deus qualquer coisa? Você 
pode pedir a Deus qualquer coisa. Primeiro passo, ouça a Deus. Eu li um pouco da sua 
Palavra. Eu deixei Deus falar comigo, então eu falo com ele. 
  
Agora, aqui está a etapa dois. A segunda etapa é, 
  
Foco minha atenção em Deus. 
  
Este é o segundo passo no tipo de oração que Deus recebe. Concentre minha atenção 
em Deus. Em Daniel 9:3, ele diz: “Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações 
e súplicas...’ Tudo bem, circule a frase virou meu rosto. Eu virei meu rosto para o 
Senhor procurando por ele. 
  
Maridos, deixe-me falar com você por apenas um minuto. Vou lhe dar uma dica de 
casamento que pagará grandes dividendos em sua vida pelo resto da vida. Você está 
ouvindo um cara que é casado há 41 anos. Aqui está uma grande dica para todo 
marido. Percebi e desenvolvi esse hábito: sempre que Kay fala comigo, viro meu rosto 
para ela fisicamente. Sempre que ela começa a falar, eu literalmente viro meu rosto 
para ela. E você sabe o que eu aprendi? Ela gosta disso. Na verdade, ela adora, porque 
quando você vira o rosto para alguém, diz que tem minha atenção total. Estou 
totalmente focado em você. Você gosta disso. Sim, todas as esposas estão batendo 
palmas agora. Ok, ótimo, ótimo. Sim, tudo bem. 
  
Todo mundo gosta disso. Quando você fala, quer que as pessoas voltem o foco para 
você. Tenha pena da pobre professora substituta que se levanta na sala de aula e ela 
está tentando ensinar e ninguém está olhando para ela. É como nos velhos desenhos 
animados de amendoins. “Wah wah, wah wah, wah wah”... Ela está apenas 
tagarelando, ninguém está prestando atenção, ninguém está ouvindo. Virar o rosto 
mostra atenção. Quando meus filhos eram pequenos, eles costumavam me agarrar pelo 
rosto e dizer: “Olhe para mim, Pai. Você não está prestando atenção. Olhe para mim 



Pai”. Eles queriam contato visual. Esse é o maior presente que você dá a alguém, é a 
sua atenção. É mais importante que chocolate, rosas ou dinheiro. Dar aos seus filhos e 
à sua esposa sua atenção é o maior presente, porque sua atenção é a sua vida. 
  
Agora, você sabia que pode realmente fazer isso com Deus. Você pode virar o rosto 
para Deus em oração. Como? Fisicamente. Apenas olhe para cima. Deus, eu estou 
aqui. Estou pronto para conversar. Estou verificando minha conversa três vezes ao 
dia. Você pode sair e olhar para o céu e olhar lá em cima. Você apenas olha para 
cima. Não há nada na Bíblia que diga que você precisa fechar os olhos para orar. Nada 
na Bíblia diz que você precisa inclinar a cabeça para orar. Essa é uma das maneiras de 
orar, é uma boa maneira, mas muitas vezes na Bíblia as pessoas não fecham os 
olhos. Eles realmente olharam para cima e conversaram em voz alta. Eu gosto de orar 
em voz alta a Deus. Quando fecho os olhos e acho que vou dormir. Não rezo com os 
olhos fechados e não rezo em minha mente. 
  
Quando estou orando, estou orando em voz alta e estou dirigindo o carro ou estou 
olhando para cima ou o que seja. Você poderia sentar na sua cadeira preguiçosa e 
recostar-se e olhar para cima. Deus, eu estou virando meu rosto para você, estou 
olhando para cima, mas é um lembrete físico de que estou redirecionando minha 
atenção. Foi isso que Daniel fez. Ele fisicamente, observe o versículo três na Nova 
Versão Americana Padrão, que diz o seguinte: “Então dei minha atenção ao Senhor 
para procurá-lo em oração...” Circule a palavra procurar. Este é o segundo passo da 
oração. O primeiro é ouvir, o segundo passo da oração é buscar. Agora vamos falar 
muito sobre isso. Eu vou ensiná-lo; eu vou treinar você como fazer isso. Você vai ficar 
muito bom em buscar a Deus. 
  
Durante os 34 dias de busca por Deus, vou ensiná-lo sobre isso, para não cobrir agora, 
mas deixe-me mostrar alguns dos benefícios. Se você aprender como fazer isso, isso 
mudará sua vida. Toda a sua vida vai ficar muito melhor. Deixe-me mostrar aqui três 
ou quatro ou cinco promessas. Que tal esse aqui em cima na tela. Amós 5:4, Deus diz 
o seguinte: “Busquem-me e terão vida!” Em outras palavras, você não existirá apenas, 
você realmente viverá. Você não está vivendo a vida ao máximo. Alguns de vocês estão 
apenas existindo. Ele diz: “Busquem-me e terão vida”. Você vai aprender como 
realmente viver. 
  
Provérbios 8:17, Deus diz isto: “Amo os que me amam, e quem me procura [o quê? me 
encontra!” Encontre-me. Você diz que não posso encontrar Deus. Você não está 
procurando por ele. Você tem que procurá-lo da maneira certa. Aqueles que me 
procurarem me encontrarão. Deixe-me mostrar-lhe outro. Jeremias 29:13 diz isso. 
Deus diz:” Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de 
[o quê?] todo o coração”. Isso é sério. É uma busca emocional. Falaremos sobre isso 
em um minuto. Você vai me encontrar quando realmente quer me conhecer. Não é 
como, “Ah, sim, eu meio que gosto de conhecer Deus, no meu tempo livre, entre o jogo 



de futebol e o trabalho, talvez”. Não, quando você me procurar com todo o seu coração, 
então, você vai me conhecer. 
  
Agora, Hebreus 11:6 diz o seguinte: “Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem 
dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o 
buscam”. Você gostaria que Deus recompensasse seus negócios? Procure por 
ele. Você gostaria que Deus recompensasse suas finanças? Procure por ele. Você 
gostaria que Deus recompensasse seu casamento? Procure por ele. Gostaria que Deus 
recompensasse seus filhos? Você gostaria que Deus recompensasse seus 
relacionamentos, seu namorado, sua namorada? Você gostaria que Deus 
recompensasse seu futuro? Onde quer que você busque a Deus, Deus vai 
recompensar. Onde quer que você não busque a Deus, Deus diz: “Você está por sua 
conta. Você está por conta própria”. 
  
  
Deixe-me mostrar outro verso. Esta é uma pergunta muito familiar, Lucas 12:31, Jesus 
diz isto:” Busquem, [há essa palavra de novo, buscar] pois, o Reno de Deus, [o reino de 
Deus é sua prioridade, e não as suas prioridades, suas prioridades. Antes de tudo] e 
essas coisas lhes serão acrescentadas”. Outra daquelas promessas gerais. Ele diz: 
“Não procure riqueza, busque a Deus”. Ele cuidará do que você precisa. Não busque a 
fama, busque a Deus. Ele vai cuidar do que você precisa. Não busque o prazer, não 
busque um marido. Não procure todas estas outras coisas que você está procurando, ele 
diz: “Buscai em primeiro lugar a mim e se eu estiver em primeiro lugar, vou cuidar de 
todo o resto. Você me coloca em primeiro lugar, eu abençoo as pessoas que me colocam 
em primeiro lugar”.  
  
Nós vamos cobrir isso em detalhes em 34 dias de buscando Deus basicamente entre 
Ação de Graças e Natal. Você provavelmente nunca percebeu isso, mas muita dor está 
no momento, as dificuldades, o estresse, a pressão que sente, os problemas que está 
enfrentando, a bagunça que está envolvida nos relacionamentos, quase tudo. Essas 
coisas que você está enfrentando agora é o resultado de você não procurar a Deus 
porque não rogou a Deus primeiro. Você não buscou a orientação dele, não buscou a 
sabedoria dele, não buscou a ajuda dele, não procurou a permissão dele. Você acabou 
de tomar uma decisão e saiu e comprou algo sem sequer pedir a Deus, Deus, devo 
comprar esta casa? Devo fazer este trabalho? Devo fazer este carro? Devo entrar neste 
relacionamento? Você nem rogou a Deus. Você não buscou a Deus. Você acabou de 
fazer e agora está colhendo as consequências disso. 
  
Isso causa muito do problema em sua vida porque você tomou uma decisão sem falar 
primeiro com Deus. Você não estava tendo essa conversa diária com Deus. Deus, estou 
me preparando para ir a Costco, ajuda. Porque não quero voltar para casa com quatro 
potes gigantes de picles de que realmente não preciso. Em todas as áreas que você pede 
a Deus, você busca a Deus que ele ajudará, ele abençoará suas compras. Agora, aqui 
está um ponto muito importante. Sempre que ignoramos a Deus, não pedimos sua 



ajuda, não pedimos sua orientação, não pedimos sua bênção, não pedimos sua 
permissão, não pedimos sua permissão, não pedimos por sua sabedoria. Você sabe o 
que Deus faz quando não pedimos essas coisas, não pedimos sua direção, Deus 
simplesmente recua e você fica bem. Eu só vou aonde sou convidado. 
  
Deus diz: “Burger King, faça do seu jeito. Vá em frente”. Você não me perguntou se 
deveria comprar isso, não me perguntou se deveria sair com ela, não me perguntou se 
deveria aceitar esse emprego. Você não me perguntou se esse era um bom 
objetivo. Você acabou de fazer. Tudo bem, faça do seu jeito. Deus simplesmente 
recua. Ele diz: “Vou voltar para o céu, sair lá e deixar você colher os resultados de suas 
decisões idiotas”. Então você tem todo tipo de caos, problemas e provações e problemas 
em sua vida, e então clama a Deus e diz:” Deus, eu estou te procurando”. Ele diz: “Ok, 
eu vou voltar”. É o que acontece quando colhemos as consequências do nosso pecado. 
  
Deixe-me mostrar isso na tela. Oseias 5:15-6:1. Deus diz isso quando eu não procuro 
Deus em todas as áreas da minha vida, ele diz isso, ok : “Então voltarei ao meu lugar 
[eu apenas] até que eles admitam sua culpa, [ que você e eu ] eles buscarão a minha 
face; [nós não buscamos a Deus, nós não pedimos a opinião Dele nesta decisão ] e 
sentir sua culpa, e buscar a minha face; t galinha em seus problemas e angústias [ que 
está sempre recebendo a nossa atenção ] em sua necessidade eles me buscarão 
ansiosamente. Amigos, essa é uma descrição do que está acontecendo na América e no 
mundo agora, porque não buscamos a Deus. 
  
Nós não pedimos a permissão de Deus. Não pedimos a sabedoria de Deus. Não 
pedimos a ajuda de Deus. Não pedimos a orientação de Deus. Acabamos de fazer o que 
queríamos fazer e estamos com problemas e angústia. Isso está em nossas vidas, em 
nossos casamentos, nossas famílias, em nosso trabalho. Finalmente, fica tão ruim... 
Você sabe, não mudamos quando vemos a luz, mudamos quando sentimos o calor e 
dizemos: “Vamos voltar ao Senhor para que ele possa nos curar”. O que precisa de cura 
em sua vida? Deus, eu preciso que você me cure da minha depressão. Eu preciso que 
você me cure da minha ansiedade. Eu preciso de você para me curar dos meus medos 
secretos que me assustam até a morte e sobre os quais estou em pânico. 
  
Deus, eu preciso que você cure meu corpo. Deus, eu preciso que você cure as finanças 
que eu errei por causa de minhas próprias decisões. Deus, eu preciso que você cure meu 
casamento. Eu preciso que você cure meu relacionamento. Deus, eu preciso que você 
cure minha nação. A América precisa de cura. Eu preciso de cura. Meu trabalho, minha 
carreira, precisa de cura. Não sei onde você precisa, mas ele diz que começa focando 
minha atenção em Deus e buscando-o. Deixe-me fazer algumas perguntas aqui. É 
possível que a dor pela qual você está passando agora seja porque você não procurou a 
Deus, mas apenas foi em frente e tomou uma decisão sem entrar em contato com 
ele? Muito provável. Agora Deus diz: “Eu poderia ter poupado muito esforço se você 
tivesse acabado de me procurar. Apenas converse comigo duas ou três vezes por dia e 



eu darei um sinal vermelho. Perigo. Will Robinson, isso é perigoso. Não vá nessa 
direção”.  
  
É possível... sim, essa dor é porque você não procurou a Deus no passado. Você tomou 
um monte de decisões idiotas e agora está pagando os resultados. Questão. Deixe-me 
reformular de uma maneira mais positiva. O que você realmente está procurando na 
vida? O que você realmente está procurando na vida? Se você pintasse o ano que vem 
e dissesse: “É assim que quero que minha vida seja no ano que vem. Esse seria o ano 
ideal para mim. Esse seria o ano perfeito para mim. Gostaria de ver essas coisas 
acontecerem na minha vida. Gostaria de ver essas mudanças na minha vida”. Se você 
pintasse essa imagem, qual seria? 
  
Eu acompanho isso com esta pergunta. Vale a pena passar 34 dias no final deste ano 
buscando Deus para prepará-lo para o próximo ano? Sim, e isso o salvará de uma 
enorme quantidade de dor, mágoa e desânimo, e é para lá que iremos a 
seguir. São 34 dias de busca a Deus. 
  
Aqui está a terceira etapa. A terceira etapa nas orações que são respondidas é 
  
Expresso meus desejos com emoção. 
  
Expresso meus desejos. Quando quero pedir algo a Deus e estou orando por isso, Deus 
preciso disso. Se é uma necessidade física, uma necessidade material, uma necessidade 
espiritual, uma necessidade emocional. Tudo o que você está pedindo a Deus em 
oração, expresso meu desejo com emoção. 
  
Então, qualquer uma de nossas orações é apenas cortada e seca. Apenas dizemos essas 
palavras. Nem sabemos do que estamos falando. Temos essas pequenas coisas que 
memorizamos. Agora, eu me deito para dormir. Oro para que ordene que minha alma 
guarde; e se eu morrer antes de acordar, rezo para que a minha alma leve. Isso não 
significa nada. É apenas uma coisinha. Ou nos sentamos e dizemos abençoe este 
alimento para a nutrição de nossos corpos. Abençoe o presente e o doador. Não há 
emoção. Não há autenticidade. São apenas coisas que você aprendeu. Deus não se 
importa com o quão bonita sua oração soa. De fato, Deus nem se importa tanto com as 
palavras quanto com as emoções. 
  
Você aprendeu que pode dizer as palavras certas na emoção errada e seu cônjuge não 
entende? Sim. Você pode dizer todas as coisas certas, mas não disse... O que você quer 
dizer com isso? Por causa do tom da sua voz, e ele está dizendo, Deus é um Deus 
emocional. A única razão pela qual você tem emoções, as boas e as ruins, é porque 
você é criado à imagem de Deus. Os seres humanos têm emoções que nenhum dos 
animais tem. Temos toda uma panóplia de emoções porque Deus é um Deus 
emocional. A Bíblia diz que Deus fica feliz, a Bíblia diz que Deus fica triste. Ele fica 



triste quando vê um estupro, quando ele vê um abuso sexual, quando ele vê uma 
guerra. Deus fica triste quando vê o que as pessoas fazem umas às outras por egoísmo. 
  
A Bíblia diz que Deus fica com raiva, é por isso que você pode ficar com raiva. Você 
é feito à imagem de Deus. A Bíblia diz que Deus fica com ciúmes. Por quê? Porque e 
é por isso que você fica com ciúmes. Porque quando Deus vê você dando seu amor a 
outra coisa em vez daquele que lhe pertence, ele fica com ciúmes. A Bíblia diz que 
Deus fica frustrado. Ele olha para baixo e vê todas as coisas que estamos fazendo e ele 
diz:” Eu disse para você não fazer isso e você está fazendo de qualquer maneira”. Isso 
vai te atrapalhar. Ele fica frustrado. Agora, Deus poderia mudar isso? Claro que ele 
poderia? Transforme todos nós em fantoches. Mas, Deus vai simplesmente voltar para 
fora de sua vida. Faça do seu jeito. Não vou forçar você a me amar. Não vou forçá-lo a 
fazer a coisa certa. 
  
Nós tomamos decisões egoístas todos os dias e as pessoas se machucam. É por isso que 
existe o pecado. É por isso que existe mal no mundo, porque Deus nos dá a liberdade 
de escolha. Deus apenas diz: “Ok, eu vou recuar, e você colhe os resultados de suas 
próprias decisões”. Deus diz que eu sou um Deus emocional. Jesus morrendo na cruz 
foi uma cena emocional. Altamente emocional. Jesus morrendo na cruz foi 
emocionalmente angustiante para ele. Foi agonizante para Deus Pai ver o filho morrer 
dessa maneira, mas fazê-lo em seu benefício. Era angustiante para as pessoas que 
estavam assistindo. É uma coisa emocional. Deus é muito emocional por você. Você 
percebe isso? 
  
Deus não diz apenas “Oh, eu amo você”. Não, Deus te ama apaixonadamente, 
emocionalmente. Deus tem sentimentos profundos, profundos, profundos por 
você. Quanto ele te ama. Se você não sabe o quanto ele te ama, olhe para a cruz. Estou 
disposto a morrer. Estou disposto a morrer por você. É assim que Deus tem emoção por 
você. Deus diz que eu quero você. Quando tenho tanta emoção por você, quero que 
você fale comigo emocionalmente. Não faça essas pequenas coisas de oração onde 
você lê uma oração e não há emoção nela. Deixe-me te perguntar. O tom faz diferença 
quando você faz uma solicitação? Claro que sim. Quero dizer, que tal caras? Se você 
disse ao seu futuro cônjuge em um encontro, você diz: “Gostaria que você se casasse 
comigo. Por favor, quero que você se case comigo”. Ela diz: “Amigo, se você não pode 
dizer isso com um pouco mais de paixão do que isso, esqueça. Isso não vai acontecer”. 
  
Algum de vocês se lembra de quando era pequeno e alguém estava fazendo cócegas em 
você e era divertido no começo, mas depois era demais? Ok, e quando você queria que 
eles parassem de fazer cócegas, você dizia: “Por favor, pare de me fazer cócegas”. Não, 
você diz: “Por favor, pare de me fazer cócegas! Eu não aguento mais!” Sua intensidade 
de paixão mostra o quanto algo importa para você. Agora, se você perguntar a Deus 
sobre algo, Deus, eu realmente gosto disso, mas você não tem paixão por isso, se você 
só ora por uma vez, você não está querendo orar por mais de uma vez e nunca fala com 
Deus sobre ele, Deus, eu realmente preciso disso, eu preciso ter isso. Eu preciso. Então 



Deus diz: “O que é isso? Um desejo ou um capricho? Ou é realmente um desejo 
verdadeiro?”  
  
A Bíblia diz isso. Aqui está a terceira coisa, Daniel 9:3, a segunda parte. Ele diz: “Por 
isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco 
e coberto de cinza”. Circule a palavra suplicar. Suplicar significa pedir com 
emoção. Não é cortado e seco. É mais do que um pedido mundano. Estou pedindo com 
emoção. Eu estou implorando. A palavra hebraica lá é baqash. Ele significa um pedido 
emocional. É uma busca séria. Está pesquisando com todo o seu coração. É 
sinceramente implorando. É, eu estou te implorando, eu estou te implorando, eu estou 
te implorando. Por favor, por favor, estou te implorando. Por favor, estou de 
joelhos. Eu preciso ter isso. Isso é suplicar. Deus ouve suplicar. 
  
Me faz sobre uma história que ouvi há um tempo atrás, onde há uma criança, um jovem 
garoto que na época do Natal queria um relógio de Star Wars. É um relógio muito legal, 
tinha Yoda nele e ele estava apenas incomodando seus pais. Mãe, quero este relógio de 
Guerra nas Estrelas no Natal. Pai, eu quero este relógio de Guerra nas Estrelas no 
Natal. Ele apenas continua indefinidamente. Toda conversa, toda refeição, ele está 
mencionando o relógio de Guerra nas Estrelas e, finalmente, seu pai diz: “João, nós 
entendemos. Se você mencionar mais uma vez, não vai conseguir o relógio”. O garoto 
esperto, recua. Não faz nada. Cerca de uma semana depois, toda a família está sentada 
jantando e o pai diz: “Ei, sabe de uma coisa? Isso é bom para que possamos falar sobre 
a Bíblia. Todo mundo só compartilha o seu versículo favorito da Bíblia. Qualquer 
versículo da Bíblia que você conhece e que você poderia dizer”.  
  
Uma das crianças escolhe João 3:16, porque todo mundo sabe disso. “Porque Deus 
tanto amou o mundo…” O adolescente diz, João 11:35, “Jesus chorou” O versículo 
mais curto na Bíblia. Qualquer um pode memorizar isso. Duas palavras, Jesus 
chorou. João 11:35, “Jesus chorou” Esse é o seu versículo. Eles estão andando pela 
sala e chegam até João e João vai. Eles disseram: “João, qual é o seu versículo 
favorito?” Ele disse: “Bem, meu verso favorito seria Marcos 13:37, onde Jesus disse: 
“O que lhes digo, digo a todos: Vigiem!” Garoto esperto. É isso que você ganha ao 
colocar seu filho no ministério da Saddleback Kids. Eles vão aprender os versículos da 
Bíblia assim, veja. Ele estava todo pronto. 
  
Veja este versículo. Na mensagem parafraseada, Daniel 9:3 diz, “Por isso me voltei 
para o Senhor Deus com orações e súplicas, [a Deus] em jejum, em pano de saco e 
coberto de cinza”. Você já fez isso? Você já derramou seu coração a Deus? Você já 
descobriu sua alma para Deus? Não é uma oração fraca. Esta é uma oração 
corajosa. Esta é uma oração emocionante. Estou derramando minha alma a Deus. Deus, 
tenho que ter sua ajuda neste negócio. Preciso ter sua ajuda neste casamento. Eu tenho 
que ter. Deus, estou derramando meu coração. Eu estou sendo autêntico; estou 
descobrindo minha alma. É como Jacó lutando com o anjo. “Eu não vou desistir até 



que você me abençoe, Deus”. Agora, quando foi a última vez que você orou 
assim? Derramando sua alma a Deus emocionalmente? 
  
Eu posso te contar. Você pode ter esquecido, mas posso dizer a última vez que você 
orou assim como seu pastor, amigo, treinador espiritual, a última vez que orou dessa 
maneira foi quando você sentiu uma dor profunda. Porque não derramamos nossos 
corações para Deus assim quando as coisas estão indo bem e estamos pulando as colinas 
de Jerusalém, colhendo flores e conversando sobre paz, amor e Bobby Sherman. Você 
sabe, tenha um dia feliz e uma carinha sorridente. Não, você derrama seu coração ao 
seu Deus quando está com muita dor. É a única vez que você derrama seu coração 
a Deus? Quando você está com muita dor? Você pode fazer isso em outro 
momento? Isso é chamado, orando com emoção, chamado 'clamando a Deus'. 
  
Algum dia, você pode querer fazer um estudo disso na Bíblia sobre todas as vezes que 
Deus fala sobre 'clamar a Deus'. Existem muitos, muitos exemplos de pessoas de todos 
os tipos que clamavam a Deus e Deus ouviu sua oração. Há muitas, muitas promessas 
na Bíblia sobre clamar. Deus não ouve apenas reclamações. Ele ouve clamando em 
emoção a Deus, dizendo: “Deus, eu realmente preciso da sua ajuda”. Agora, diz Daniel, 
ele disse que estava implorando. Ele está chorando. O que ele está implorando? Sobre 
o que Daniel está implorando a Deus? Ele está dizendo: “Deus, eu quero voltar para 
casa. Eu sou um homem velho. Tenho 85 anos. Passei minha vida inteira servindo reis 
pagãos. Fiz o bem. Permaneci fiel, mantive minha integridade em um mundo pagão. 
Eu não neguei minha fé. Eu fui promovido. Eu sou um cara muito influente em todo o 
reino aqui, mas Deus eu quero voltar para casa. Eu realmente. Eu quero... Eu 
quero morrer no meu próprio país”. 
  
Agora, Jeremias, o outro rapaz, ao mesmo tempo, havia previsto que depois de 70 anos 
a Babilônia cairia e que então o povo de Deus na Babilônia começaria a orar e implorar, 
Deus vamos voltar para casa. Aqui está o que diz Jeremias 50:4b-5a. Esta foi a sua 
previsão. Ele diz: “Naqueles dias e naquela época [Isso é oração emocional. Eles se 
unirão em lágrimas buscando o Senhor. [Trinta e quatro dias de busca a 
Deus] perguntarão pelo caminho para Sião [Por quê?” Porque já faz 70 anos. Eles nem 
sabiam voltar para casa.] Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na 
direção dela”. 
  
Esse é um dos versículos mais tocantes e esperançosos da Bíblia. Eles não sabem como 
voltar para casa, mas vão pedir a Deus em lágrimas e começarão de novo em casa. A 
América precisa fazer essa oração. Chegamos tão longe de onde começamos, 
precisamos voltar para casa novamente. Você precisa fazer essa oração. Você precisa 
fazer essa oração por sua própria vida. Deus, fiquei tão distante de você, fiquei tão 
ocupado, fiquei tão distraído, que nem sei como encontrar o caminho de volta para 
casa. Não tenho a menor ideia de como voltar para casa. Não sei como chegar em casa 
em Jerusalém, mas quero voltar para casa. Você precisa fazer essa oração por sua vida. 
  



Alguns de vocês precisam orar por sua família. Nossa família é tão fora de 
sintonia. Precisamos voltar para casa para você. Alguns de vocês pais precisam orar 
pelos seus filhos. Eu tenho filhos que estão fora, eles estão no limbo. Eu preciso rezar 
para que eles voltem para casa. Alguns de vocês precisam orar pelos seus 
negócios. Todos nós precisamos orar por nossa nação. É uma mensagem de 
esperança. Agora, quando Deus responde esse tipo de oração? Bem, observe esse 
versículo. Dizia: “Quando meu povo se une em lágrimas”. Você pode circular 
isso. Quando meu povo se une em lágrimas. Deus diz que eu vou responder. 
  
Deixe-me fazer uma pergunta. Você vê tudo o que eu vejo, você lê os jornais, assiste 
TV, o que está acontecendo em nossa nação. Você vê o que está acontecendo em nosso 
mundo. Algo parte seu coração? O que está acontecendo, isso parte seu coração? O que 
você vê acontecendo na sociedade, em nosso sistema, em nossa política - algo quebra 
seu coração? Você vê todas as coisas acontecendo em todo o mundo. Alguma coisa já 
traz lágrimas aos seus olhos? Caso contrário, significa que você realmente se afastou 
do coração de Deus. Não é algo que fofocamos e twitamos. É algo que deve partir seu 
coração, e você diria, Deus, precisamos de ajuda nesta área. 
  
Ok, aqui está a quarta coisa, aqui está o quarto item. Não são seis itens, número 
quatro. Eu preciso 
  
Demonstre minha seriedade. 
  
Quando você está orando sobre algo, precisa sinalizar para Deus que você está falando 
sério sobre isso. Que não é apenas um pequeno capricho, não é apenas um pensamento 
casual, mas você é realmente sério sobre isso. Você quer que Deus veja o quanto é 
importante para você o que quer que esteja orando. 
  
Agora, Daniel, na próxima parte deste versículo, menciona três maneiras que mostra, 
ele sinaliza sua seriedade a Deus. Dois deles eram costumes culturais, o que não 
fazemos na América ou em qualquer outro lugar que penso hoje, mas um deles é uma 
disciplina espiritual que já dura séculos e milhares de anos e as pessoas ainda o fazem 
hoje. Aqui está o que ele diz no versículo Daniel 9: 3, a terceira parte do versículo. Ele 
disse: “Eu comecei o jejum [que significa que ele está sem se alimentar. Isso é uma 
disciplina espiritual. Ele disse:] Eu comecei o jejum e fiquei sem comida para mostrar 
a minha tristeza, [para demonstrar a minha seriedade] eu coloquei roupas ásperas e 
sentei-me nas cinzas”. Agora ninguém faz isso hoje. Isso é chamado de pano de saco e 
cinzas. Foi feito por centenas e centenas de anos no Oriente Médio e no Oriente. Não 
sei se alguém faz isso hoje. 
  
Jesus disse que existem alguns milagres que acontecem apenas pela oração e jejum, 
não apenas pela oração. Por quê? Diz: “Deus, sou muito sério sobre isso. Sou sério o 
suficiente para ficar sem comida. É assim que sou disciplinado e sério sobre esse pedido 
de oração”. Eu não tenho tempo para ir para este, mas durante toda a Escritura, 



Moisés jejuou antes de receber os Dez Mandamentos. Os israelitas jejuaram antes de 
entrarem em muitas batalhas importantes. Daniel jejuou para receber orientação de 
Deus. Neemias jejuou antes de iniciar um grande projeto de construção. Você também 
deveria, cara de negócios. Jesus jejuou na vitória sobre a tentação. Os primeiros 
cristãos jejuaram durante os momentos de tomada de decisão em suas vidas. Vou 
ensinar muito mais sobre isso, mas esse é o objetivo de simplesmente dizer: 
“Demonstro minha seriedade”. 
  
Ok, número cinco, a quinta coisa, 
  
Agradeça a Deus por seu amor e promessas. 
  
Agradeça a Deus por seu amor e promessas. A Bíblia diz que quando você pergunta, 
pede com ação de graças... Ação de Graças não é um feriado se você é um crente, 
é uma atitude de toda a sua vida. Você deve viver com a atitude de gratidão. A quinta 
coisa que Daniel faz em sua oração é: ele se lembra de quão bom Deus é, quão gracioso 
é Deus e quão agradecido é a Deus. Daniel 9:4, então eu orei ao Senhor e “Ó Senhor, 
Deus grande e temível... [Você mantém sua palavra. Você diz, mantém sua 
palavra.] que mantém a sua aliança de amor... [Eu sou esquisito, você não é. Eu sou 
infiel a você, mas você não é infiel a mim. Você mantém suas promessas de amor 
constante] com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos”'. Para 
baixo em Daniel 9:9, ele diz, 'O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoar, apesar 
de termos sido rebeldes. Você simplesmente dizer a Deus: “Deus, eu sou grato que 
você é Deus e eu sou não. Deus, eu sou grato por você estar amando, perdoando, sendo 
bom, misericordioso”. Você agradece a Deus por seu amor e suas promessas, e depois 
número seis. A sexta coisa que você faz... 
  
Sim, este é o último passo. 
  
Eu humildemente confesso meu pecado. 
  
Deus não ouve reclamações orgulhosas, mas ele ouve humildemente confessar. Deus 
responde à humildade. Ele diz: “Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos 
humildes”. Agora, alguns de vocês pensam, se eu admitir meus pecados a Deus, vou 
ser punido. Uau, espere um minuto. Primeiro lugar, Deus já conhece todos eles. Você 
não vai dizer:” Deus, eu fiz isso”, ele diz: “Ah, sério. Como eu senti falta dessa? Não 
vi essa chegando”. Deus já sabe todas as coisas estúpidas que você fez em toda a sua 
vida. Ele só quer que você admita. É para sua própria humildade. 
  
Como Deus responde quando eu humildemente admito que estraguei tudo? Com 
castigo? Nunca. Quando Deus ouve você ser humilde, ele responde não com punição, 
mas com bênção, com perdão, com misericórdia, com graça. Não é como se eu viesse 
e admito que Deus vai me derrubar. Não, não. Você será derrubado por seu próprio 
orgulho. Deus diz: “Você vem a mim humildemente e apenas admite, ei, eu estraguei 



tudo”. Você sabe que as coisas que eu disse ontem, não estavam certas. As coisas que 
fiz, do jeito que conversei com meus filhos, não estavam certas. Do jeito que eu fiz isso 
e depois apenas admito a Deus. Você mantém contas curtas. Esta é a sexta coisa que 
você faz. Eu humildemente confesso. 
  
Agora, a palavra confessar na Bíblia, a palavra grega é a 
palavra homologeo. Homo significa o mesmo. Homossexual, homo sapiens, leite 
homogeneizado. Significa que é tudo a mesma coisa. Homo, o mesmo. Logeo significa 
falar. Confessar significa simplesmente falar a mesma coisa sobre Deus. Você está 
certo. Isso foi pecado. Eu não desculpo; eu não tenho desculpas para isso. Eu não digo: 
“Deus, isso foi um pouco falso. Foi pouca fraqueza”. Não, estava errado. Foi 
pecado. Foi uma rebelião contra você. Eu fiz isso. Você me disse que não a fazê-lo, 
mas mesmo assim eu fiz. A esse tipo de coisa que Deus responde com graça. Agora, 
em Daniel 9:5, ele diz o seguinte: “Pecamos e fizemos mal”. Ok, esta é a sexta parte da 
oração. Humildemente confesso o que fiz de errado. Nós pecamos e fizemos errado. 
  
Ele não parou por aí. Ele é muito, muito específico e você também precisa. Você não 
precisa dizer: “Oh Deus, perdoe todos os pecados que cometi ontem, mas estou muito 
ocupado para nomeá-los”. Deus quer que você seja específico, porque então ele quer 
que você seja capaz de saber o que não fazer novamente. Eu quero que você circule. 
Eu vou ler esses versículos bem rápido. Eu nem vou comentar sobre eles. Eu quero que 
você circule os verbos que são os pecados. Ele diz, “Nós pecamos e erramos”. [Então, 
ele diz] Nós nos rebelamos contra isso. [Esse é um rebelde. Circule isso. Nós nos 
rebelamos contra você. Ele diz que nós] ignoramos seus mandamentos. [Círculo 
ignorado. Ele diz:] Nós rejeitamos suas leis! [Criamos nossa própria moralidade. 
Rejeitamos suas leis. Ele disse] Nós recusamos ouvir nossos servos, os profetas que 
falaram suas mensagens a nossos reis e nossos líderes e nossos parentes e todos em 
nossa nação”. Ele diz que isso é muito específico. Estamos todos em falta aqui. Toda 
geração. Não é como uma geração. Nos Estados Unidos, toda geração tem parte da 
culpa. Então, em Daniel 9:7-8, ele diz o seguinte: “ó Senhor, a nós pertence o corar de 
vergonha”. Ele disse: “Você sabe que Deus, nós cometemos adultério espiritual. Demos 
nosso amor a outra pessoa quando deveríamos dar nosso amor a você. Fomos infiéis a 
você”. Ele disse: “Isso é verdade para todos nós, incluindo nossos reis, líderes e pais.” 
 
Ele disse, no versículo seguinte, Daniel 9:10: “Não obedecemos à voz do Senhor, nosso 
Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos, os profetas”. 
Você nos disse o que é certo e errado, o que é moralmente bom, o que não 
é. Este ensino claro veio através de sua promessa. Agora, o versículo 13, mas “Como 
está escrito na Lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio; apesar disso, não 
suplicamos à face do Senhor, nosso Deus...” [Então Deus, ele diz lá], você não teve 
escolha a não ser deixar o desastre [em nossa nação ] soltar-nos, uma vez que te 
ignoramos persistentemente e desafiadoramente”. Então, ele resume tudo no 
versículo 16 e ele diz: “E agora todas as outras nações nos insultar”. Isso soa 



vagamente familiar para você? Acabei de ler uma lista de roupas da América. Acabei 
de ler você nos últimos 50 anos da América ali. 
  
Agora, Daniel sabe que não merecemos a bênção de Deus, mas ele se lança na graça de 
Deus. Ele diz:” Deus, nós nunca poderíamos ganhar isso. Nós nunca poderíamos 
merecer isso. Nós não merecemos voltar para casa, voltar para você. Nós não 
merecemos sua bênção, mas eu vou me lançar na sua misericórdia.” No versículo 
seguinte, ele diz o seguinte: “Oh Deus, [oh Deus], ouça-me. Ouça meu pedido. Nós não 
pedimos porque merecemos ajuda. [Nós não].  Nós não pedimos porque nós 
merecemos ajuda, mas porque você é tão misericordioso.” você é um bom, bom Pai e 
você é misericordioso. Agora, como Deus responde a este tipo de oração? As seis coisas 
que nós apenas lhe ensinamos. 
  
Bem, em Daniel 9:20-23, eis como Deus responde. Daniel diz: “Enquanto eu 
continuava orando, [deixe-me parar por aí. Circule a frase continuada. Daniel não fez 
essa oração uma vez. Ele orou repetidamente e repetidamente. Deus, preciso da sua 
ajuda. Ele está orando isso repetidamente. É por isso que vamos buscar a Deus 
por 34 dias. O seu futuro vale 34 dias? Sim. Vale a pena conversar com Deus três vezes 
ao dia por 34 dias antes de começar o novo ano? Sim. Ele disse que eu continuava 
orando. Se você não... Você ora sobre algo uma vez, você não se importa com isso. Ele 
diz], enquanto eu mantive orando e confessando o meu pecado e [] confessando os 
pecados de meu povo, e articulado com o Senhor, [ ele é emocional nisso, ] de repente 
o anjo Gabriel apareceu na minha visão...”  
  
Agora vocês sabem quem é Gabriel? Existem três arcanjos. Havia Lúcifer, ele caiu; ele 
se tornou Satanás. Existe, Michael e o Gabriel. Gabriel é o cara que aparece no 
Natal. Olá. Na verdade, sabemos o nome desses caras. Isto é tão importante que Deus 
envia a um anjo Gabriel em uma visão de Daniel e ele diz de repente, enquanto eu estou 
fazendo tudo isso orando, o anjo Gabriel apareceu na minha visão e disse o seguinte: 
“Daniel, eu tenho sido enviado [obviamente por Deus. Eu fui enviada] para ajudar 
você a entender o plano de Deus. T ele momento em que você começou a 
orar, uma resposta foi dada, e eu estou aqui para dizer a você, porque Deus te ama 
muito”. Agora, Deus não precisa enviar um Gabriel para mim e ele não precisa enviar 
um Gabriel para você, porque temos a segunda metade da Bíblia que foi escrita que nos 
diz tudo sobre Jesus. 
  
Eu posso lhe dizer agora o que Deus lhe dirá. Eu te amo muito, muito, muito, muito, 
muito, muito. Eu me sinto muito, muito profundamente. Tenha sentimentos profundos 
por você, diz Deus. Eu vi você nascer, eu vi você crescer. Eu vi todas as dores. Eu 
vi todos os momentos felizes, tristes. Eu já vi tudo na sua vida e tenho um plano para a 
sua vida e tenho um cronograma para a sua vida. Quando você começou a orar, ouvi 
essa oração e quero ajudá-lo a entender meu plano para a sua vida, porque eu te amo 
muito, muitíssimo. Agora você diz: “Oh, espere um minuto, Rick. Este é Deus falando 
com Daniel. Eu não sou Daniel”. Não, você não é; nem eu, mas sei que esta oração 



funcionará para você. A razão pela qual sei que funcionará para você é porque a mesma 
fórmula exata é dada em outra parte da Bíblia a qualquer pessoa. É para todo o povo de 
Deus. Chama-se 2 Crônicas 7:14. Uma das promessas mais famosas de toda a Bíblia. 
  
Agora, antes de ler esta promessa, quero que você entenda. É um dos versículos mais 
mal utilizados e citados incorretamente na Bíblia. Na verdade, ouvi políticos citarem 
esse versículo como uma promessa para a América. Não é uma promessa para a 
América. Não é uma promessa para nenhuma nação. É uma promessa ao povo de Deus 
e o povo de Deus está em todas as nações. Esta não é uma promessa para a 
América. Esta é uma promessa para você, eu e os crentes em qualquer outro lugar e em 
qualquer outra nação do mundo. É para nós, não é para todos. 
  
2 Crônicas 7:14, Deus diz: “Tenho quatro condições. Se você fizer essas 
quatro coisas, farei três.” “Se meu povo, [se meu povo] for chamado pelo meu 
nome... [você chama pelo meu nome? você chamou um cristão? Ele está sendo 
chamado pelo nome de Cristo. Se você é um cristão, você se chama cristã,] se o meu 
povo que se chama pelo meu nome [e aqui estão as quatro coisas], se 
humilhar, [daquela confissão] e orar, [que do suplicante,] e buscar o eu rosto, [vamos 
fazer isso por 34 dias] e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos 
céus e perdoarei seus pecados e curarei sua terra!”  
  
Todos os elementos da oração de Daniel estão nessa promessa e por 34 dias vamos 
reivindicar essa promessa. Alguém comigo? Alguém está 
morrendo comigo? OK. Deus diz o seguinte: não sei no que você precisa se curar. Cura 
em sua mente. Cura em seu coração. Cura em seu corpo. Cura nos seus negócios. Cura 
em suas finanças. Cura em seus relacionamentos. Cura de seus medos. Sua empresa 
precisa de cura. Sua família precisa de cura. Seu casamento precisa de cura. Sua nação 
precisa de cura. 
  
Se o meu povo que se chama pelo meu nome Deus diz, se humilhar, eu estraguei 
tudo, Senhor, eu estraguei tudo, e orar, eu estou implorando Deus. Eu não te procurei e 
tomei um monte de decisões idiotas e agora estou pagando por isso, vou me humilhar, 
orar e procurar meu rosto. Você tem a minha atenção Deus, eu estou olhando para 
você, e me afasto dos seus caminhos, seus caminhos perversos, então ouvirei do 
céu. Perdoarei seus pecados e curarei sua terra. Período, feito. É isso aí. 
  
Vamos rezar. Nosso querido Deus, agradeço que você seja um Deus bom e 
gracioso. Enquanto nos preparamos para juntos, como uma família rogar 
2 Crônicas 7:14 e quando começamos a percorrer em algumas semanas, os 34 dias de 
busca de você, que vai criar um hábito de ter conversas com você e ler a sua Palavra 
todos os dias. 
  
Você prometeu que, se permanecer conectado a você e que se tivermos a sua Palavra 
em nossos corações nós podemos perguntar o que vai e isso será feito. Agradeço por 



essas pessoas que estão aqui. Eles te amam. Eles são boas pessoas. Eles querem fazer 
o que é certo e, se não estiverem interessados em fazer o que é certo, poderiam ficar 
em casa e assistir TV hoje; mas eles estão aqui e dizem que o coração deles está na 
direção certa. Peço a você em seu nome que ouça suas orações pelo amor de Jesus. 
  
Agora você reza. Diga Deus, eu quero aprender a procurar você. Quero fazer parte 
dos 34 dias de busca a Deus. Quero criar um hábito que nunca vou dormir à 
noite, mesmo que apenas tenha lido a Bíblia por um minuto e orado por um minuto, 
não coloco minha cabeça no travesseiro sem pelo menos uma conversa com você. 
  
Ajude-me a ver que seu plano para minha vida envolve seu tempo e minhas orações, e 
que muitas vezes não o faço porque não peço. Ensine-me a focar minha atenção em 
você. Deus, é tão fácil se distrair neste mundo. Eu quero virar minha cara para 
você. Senhor, ensina-me a falar com você com emoção, para ser autêntico e real, não 
mentiroso e falso. Eu quero a perceber que meu tom e meu coração são mais 
importantes do que as palavras. Obrigado por minha oração não ter que ser bonita e 
parecer ótima. Eu só tenho que ser honesto e real. Senhor, quebre meu coração pelas 
coisas que partem seu coração. Ensina-me a derramar meu coração para você e sim, 
mesmo que as lágrimas venham, que assim seja. 
  
Deus, eu me afastei e não estou tão perto de você como já estive no passado. Quero 
começar de novo em casa hoje. Ajude-me a demonstrar minha seriedade, mesmo 
disposto a ficar sem comida para mostrar como um símbolo, como um sinal de que 
estou falando sério sobre o que estou orando. Obrigado por me amar, Deus. Obrigado 
por suas promessas. Obrigado por ser fiel quando sou infiel. Você é consistente quando 
sou inconsistente. 
  
Obrigado por quando eu chegar e me humilhar com você, e admito o que fiz de errado 
e admito minha rebelião por você não me castigar, mas você me perdoa e me envolve 
em seu abraço. Deus, pedimos que trabalhe em nossos corações e vidas. Se você 
nunca convidou Cristo para sua vida, diga: Jesus Cristo, peço que entre em meu coração 
e vida agora. Faça-se real para mim. Quero aprender a confiar em você e quero que 
você seja o gerente, querido Jesus Cristo, o gerente da minha vida. Oro humildemente 
em seu nome. Amém. 
  

 


