
 

 

 
 

Por que Deus não me ouve? 
Muitas vezes nos perguntamos: “Por que Deus não 

nos ouve?”, essa pergunta é tão antiga quanto a religião, 
e muitas vezes é o motivo da revolta de algumas pes-
soas contra Deus: “O Senhor não me ouve”, ou até 
mesmo: “Deus não quer saber de mim!”. Porém, dizer 
“O Senhor não escuta minha oração!” equivale quase a 
dizer “O Senhor não me ama!”. 

O fato de a nossa oração não ser atendida imedi-
atamente, não quer dizer que o Senhor nos tenha es-
quecido. Pois, quem n’Ele espera não se decepciona. 

Em primeiro lugar, Deus sabe quando deve nos dar aquilo que Lhe pedimos, por isso temos de 
aprender a esperar, ser pacientes e perseverantes. “Sofre as demoras de Deus; dedica-te a Deus, 
espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça” (Eclo 2,3). 

A oração é necessária para que fiquemos conhecendo a necessidade que temos de recorrer a 
Deus, para receber oportunamente os socorros da salvação. Quem pede ao Senhor, humilde e con-
fiantemente, coisas necessárias para esta vida, ora é ouvido por misericórdia, ora não é atendido 
por misericórdia; porque Ele melhor que nós, sabe do que realmente necessitamos., pois, os pensa-
mentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Deus quer o melhor para nós, porque nos ama. 

Se soubéssemos como Deus se compadece e como Ele sabe valorizar as lágrimas dos que 
sofrem, não as desperdiçaríamos entre xingamentos e reclamações, assim entenderíamos que su-
portar o sofrimento sem perder a alegria é um grande exorcismo. 

Dessa forma precisamos tratar a oração como um encontro e ter a certeza de ir encontrar-se 
com Aquele que, antes de nós irmos até Ele, já estava ansioso por nos encontrar. Então, podemos 
dizer que, o encontro da sede do teu coração com a sede do coração de Deus é a necessidade de 
ambos. 

Deus, a todo instante, tem o melhor para cada um de nós, pois Sua providência sempre atua 
em nossa vida no momento certo e da forma correta, já que não é o acaso ou a sorte que nos 
conduz, mas o próprio Deus com Sua infinita providência.  

Com a certeza de que Deus cuida de cada um de nós e nos orienta, precisamos, nos dias de 
hoje, acreditar que para tudo há um jeito, mesmo que as circunstâncias indiquem o contrário, porque, 
para quem crê, sempre é tempo de esperar confiante e viver da providência, permanecer na pre-
sença do Senhor e caminhar conforme Sua vontade e sabedoria. 

Santo Tomás de Aquino diz, na Suma Teológica, que “é necessário admitir a providência em 
Deus, pois todo bem existente nas coisas foi criado por Deus”. Ao cooperarmos nos desígnios do 
Senhor, admitimos e asseguramos Sua ação em nossa vida, que é caminho certo de santificação e 
salvação.  

Portanto, mesmo que não toquemos, mesmo que não vejamos, mesmo que não sintamos, a 
nossa certeza de fé sempre deve ser a de que Deus está agindo há nosso favor em tudo e a todo 
o momento com Sua Divina Providência, até por que “A fé não precisa de Milagres, mas o Milagre 
Precisa da Fé” 
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