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Quando Menos se Espera 
 

Lucas 11:5-10 

 
Introdução: esse estudo baseia-se numa parábola proferida por Jesus no Evangelho de 
Lucas. O Senhor fala de alguém que procura o seu amigo à meia-noite para lhe pedir três pães 
emprestados, pois outro amigo chegou de viagem no meio da noite e ele não tinha nada para 
oferecer. Jesus diz ainda que o amigo que recebeu o pedido negou-se a atendê-lo, alegando já 
estar ele e seus filhos deitados e a porta da sua casa fechada. 

 
Talvez, a princípio, podemos dizer que essa parábola não tem aplicação à nossa vida. Porém, 
esse texto está repleto de lições. Para a nossa meditação, destacaremos quatro aspectos dessa 
parábola que nos estimulam a ser perseverantes. 

 
1. O inesperado – olhando para os versos 5 e 6, entendemos que na vida podemos ser 

surpreendidos por situações que não planejamos. No caso abordado nessa parábola, alguém é 
surpreendido pela chegada inesperada de um amigo. Jesus diz que alguém chega na casa de 
alguém sem avisar. O dono da casa não estava preparado para receber aquela visita, não tinha 
nem mesmo comida em casa para saciar a fome do amigo que chegou de viagem.   

 
Muitas vezes, mesmo tendo a vida bem administrada, podemos ser surpreendidos por algo 
que foge ao nosso controle. Pode ser uma situação desagradável que se apresenta diante de 
nós, alguma coisa que nos pega de surpresa. Assim como o protagonista da parábola recebeu 
uma visita que não estava programada, podemos ser “visitados” por uma enfermidade na 
família, ou um problema financeiro, ou qualquer outra dificuldade que aparece quando menos 
se espera. Perceba que a parábola fala de algo inoportuno, o amigo vai buscar ajuda à meia-
noite. Veja que a hora é imprópria. Existem muitas coisas que nos incomodam, que chegam 
sem hora marcada. Entretanto, mesmo que não gostemos da situação, temos que resolvê-las. 

 
2. Reagir positivamente diante do não – no verso 7, encontramos a base da nossa 

segunda consideração. O texto diz que aquele amigo que fora à casa do outro para pedir três 
pães emprestados recebeu uma resposta negativa. Sem dúvida, foi uma resposta inesperada e 
antipática. Além disso, o dono da casa pede para não ser importunado porque já estava 
deitado. Geralmente, achamos que os amigos vão atender as nossas solicitações e quando isso 
não acontece, a decepção encontra lugar em nossa alma. 

 
Esse é um risco que corremos, principalmente no tempo da urgência. Quando estamos 
correndo atrás de soluções, os nossos sentimentos ficam mais expostos e, se recebemos um 
não, a nossa alma pode se ferir. Por isso, temos que aprender a reagir positivamente diante do 
não. As repostas negativas que a vida nos dá, não podem ter o poder de nos deprimir. 
Portanto, não se entregue à melancolia, não caia na armadilha de ficar com pena de si mesmo.  

 
Por falta desse entendimento, muitas pessoas ficam decepcionadas com a igreja, com a célula, 
com o líder, com o pastor e, até mesmo, com Deus. Se, num primeiro momento, não 
conseguirmos o que queremos, não podemos nos entregar à desistência, sob o pretexto de 
que Deus ou alguém não nos atendeu. 
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3. Não ter medo de pedir – o terceiro aspecto diz respeito à ousadia de pedir. No verso 8, 
Jesus diz que se o proprietário da casa não se levantar por ser seu amigo, irá se levantar por 
causa da importunação, mas o que conta é que ele vai sair dali com os três pães que ele foi 
buscar. O que o Mestre está ensinando aqui é que devemos vencer o medo de pedir, o medo 
de ser desagradável, o medo do “o que é que vão pensar de mim”, e todos os tipos de medo 
que nos paralisam diante das dificuldades dessa vida. 

 
Essa parábola nos ensina a sermos insistentes. De um jeito ou de outro, eu vou conseguir. A 
timidez da alma será vencida e com a bênção de Deus as minhas necessidades serão supridas. 
Portanto, não tenha medo de ser inoportuno, clame ao Senhor que é poderoso para fazer 
infinitamente mais, além de tudo o que pedimos e cremos. E caminhe na direção que Ele der a 
você com ousadia e confiança.  

  
4. Ser forte para vencer obstáculos – em quarto lugar, a parábola diz que alguém abriu a 

porta para um amigo que chegou de viagem, mas encontrou uma porta fechada quando foi 
buscar socorro na casa de outro amigo. Entendemos que nessa vida temos que ser fortes para 
vencer os obstáculos que aparecem. Nem sempre as nossas solicitações serão atendidas em 
primeira instância. Por isso, a perseverança é uma qualidade indispensável no Reino de Deus. 

 
Por outro lado, estamos certos de que Deus é poderoso para fortalecer a nossa alma, e quando 
encontrarmos portas fechadas ou pessoas insensíveis à nossa necessidade, não ficaremos 
choramingando pelos cantos, reclamando da própria sorte. Pelo contrário, insistiremos em 
lutar pelos nossos objetivos, com a convicção de que somos mais do que vencedores!  
 


