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Oração não atendida 

Ferramenta de Oração:  

 A Oração de abandono  
 

O QUÊ? 
A Oração de Abandono convida a fazer a vontade de Deus acima dos nossos 
próprios desejos. Esta ferramenta de oração explica a sua importância. 

PORQUÊ? 
 “Deus cria tudo do nada - e tudo o que Deus deve usar, primeiro reduzi a 
nada.” Soren Kierkegaard 

 

REFERÊNCIA BÍBLICA 
“Maria disse, então: ‘Eis a serva do Senhor, faça-se em 
mim segundo a tua palavra.’ E o anjo retirou-se de 
junto dela.” Lucas 1,38 
 

Uma breve introdução a Oração de abandono  
A Oração de Abandono (por vezes conhecida como ‘Oração da Santa Indiferença’) é 
para aqueles cuja vida de oração, apesar das nossas circunstâncias, amadureceu ao 
ponto de estar preparados para pedir a vontade de Deus acima de tudo - nada mais 
e nada menos. 
Este é um lugar inspirado na graça, que não podemos alcançar sozinhos. Ao dizer 
“sim” a Jesus, Ele presenteia-nos com força para escolher morrer para os nossos 
próprios desejos, os nossos apegos, as gratificações do nosso ego, abandonando-nos 
inteiramente aos Seus caminhos misteriosos. 
A oração comovente de Maria, em resposta ao anúncio do anjo, é um dos melhores 
exemplos nas Escrituras da Oração de Abandono. 
Ruth Haley Barton observa: “... ela expressou uma profunda disposição de deixar de 
lado os seus próprios interesses pessoais, a fim de participar na vontade de Deus 
conforme esta se desenrolava na história humana ...' 
 
Sangue, suor e lágrimas 
Não te deixes enganar, a Oração de Abandono não é uma contemplação silenciosa à 
luz de velas. É uma oração encorpada - literalmente uma oração de sangue, suor e 
lágrimas - e todos os caminhos levam-nos até ao jardim do Getsémani. 
“Seja feita a Tua vontade” foi o exemplo que Jesus nos ensinou; a escolha de ter a tua 
própria vontade tão quebrada - mais precisamente crucificada - estás preparado 
para desistir do que mais valorizas por um bem maior: o Amor Maior. 



 

Faz: a Oração de abandono  
O De certa forma, devemos fazer a Oração de Abandono todos os dias, 
decidindo nos nossos corações “considerarmo-nos mortos para pecar e vivos 
para Deus” (Romanos 6,11) nas inevitáveis provações e tentações do dia. 

No entanto, a experiência informa-nos que existem certas épocas da vida em 
que Deus nos leva a momentos pungentes, que moldam o destino. As 
decisões que tomamos em oração diante de Deus, nesses momentos, são 
fundamentais para desvendar a próxima parte do Seu plano para nossas 
vidas. 

“Agora eu sei” 

Se refletirmos sobre uma vida devota seguindo Jesus com todo o coração, 
devemos discernir alguns momentos ‘agora eu sei’; estações da vida em que 
Deus nos levou ao fim de nós mesmos. 

Sair de um emprego; deixar ‘ir’ um cônjuge ou amigo em estado terminal; 
entregar uma criança rebelde ao Senhor; sair de casa para o campo 
missionário - isto são Orações de Abandono, e não são fáceis. 

Contamos o custo, lutamos durante dias, as palavras podem até colar nas 
nossas gargantas e a única oração que podemos realmente dizer é: ‘é 
possível de qualquer outra maneira, Pai?’ 

No entanto, porque o próprio Jesus nos abriu caminho, através da Sua graça, 
permitimos que os nossos punhos cerrados sejam abertos. Oferecemos-Lhe 
os nossos corações recém-rendidos e encontramos uma maneira de dizer 
estas palavras que mudam a vida: 

“Seja feita a Tua vontade.” 

Quando estamos de joelhos e nos levantamos, endurecendo o rosto como 
uma pedra, em direção a um bem maior que ainda não conseguimos ver, 
encontramos força para fazer o que for necessário para que as palavras 
afirmativas e confiantes do Pai ecoem nos nossos ouvidos: “Agora eu sei.” 

 

Livros sobre Oração de 
Abandono  

 

 A Godward Life – John Piper 
 Prayer: Finding the Heart’s True 

Home – Richard Foster 
  

 


