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Nossa vida com Deus e uma vida de dialogo. Deus estabeleceu canais para que
estivessemos sintonizados com Ele o tempo todo. A Bíblia e o canal que Deus utiliza
para que conheçamos sua bendita vontade. A oraçao e o canal que usamos para
responder a vontade do nosso Pai celestial.

E" atraves da oraçao que podemos apresentar ao Senhor nossos anseios, nossa suplica
e nossa açao de graça. E" por meio da oraçao, tambem, que podemos interceder pelos
nossos irmaos e por nossas irmas.

Assim, neste curso, vamos aprender algumas liçoes preciosas sobre a oraçao e seus
desdobramentos. E para isso, nada melhor do que iniciarmos pela oraçao que o
Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, a assim chamada “Oraçao Dominical” ou,
mais propriamente, “O Pai Nosso”.
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I. E orareis assim ...

A oraçao que Jesus ensinou aos seus discípulos foi preservada e transmitida em dois
textos: Mateus 6:9-13 e Lucas 11:1-3. Vamos considerar o texto de Mateus em
primeiro lugar.

9 Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; 10 venha o teu reino;
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; 11 o pão nosso de cada dia dános hoje; 12 e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos
nossos devedores; 13 e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal pois
teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém!

Ao lermos atentamente essa oraçao podemos notar que ela gira em torno de duas
pessoas: Deus Pai, a quem e dirigida as petiçoes, e a comunidade que ora. Com base
nessa observaçao, entao, podemos dividir assim a oraçao:

Primeiro grupo - Tre6 s petiçoes acerca de Deus Pai:

1. santificado _____________________________.
2. venha _____________________________.
3. faça-se _________________________________.
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Segundo grupo - Quatro petiçoes a favor da propria comunidade:

1. _______________________________________________.
2. _______________________________________________.
3. _______________________________________________.
4. _______________________________________________.

Cada grupo de petiçoes tem em vista um ensinamento para nos. Assim, o primeiro
grupo, as petiçoes acerca de Deus Pai, quer mostrar que a pessoa (teu nome), o projeto
(teu reino) e a vontade (tua vontade) de Deus devem ocupar o primeiro lugar em
nossas preocupaçoes e oraçoes.

1. Na sua opiniao, o que significa que Deus deva ocupar o primeiro lugar em nossas
oraçoes?
___________________________________________________________________________________________________

2. Escreva uma pequena oraçao na qual apareça apenas as petiçoes dirigidas a Deus.
___________________________________________________________________________________________________
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O segundo grupo, as petiçoes a favor da propria comunidade, quer ensinar que as
nossas necessidades de alimento (pão nosso), de perdao (dívidas) e de livramento
(cair em tentação, livra-nos do mal) sao preocupaçoes legítimas que devemos
apresentar diante de Deus.
1. Escreva uma pequena oraçao com petiçoes a Deus em favor da comunidade.
___________________________________________________________________________________________________

2. Na sua opiniao, quais outras necessidades diarias deveríamos apresentar em oraçao
ao Pai Celeste?
___________________________________________________________________________________________________

Note, tambem, que a oraçao e feita toda no plural. Anote quantas vezes aparece o
plural.
1. Anotou? Entao diga: Na sua opiniao o que pode significar o uso do plural nessa
oraçao?
___________________________________________________________________________________________________
Apesar do Pai Nosso girar em torno de Deus e da comunidade de fe, ha um outro
elemento importante a ser notado. Na segunda petiçao do segundo grupo, aquela
sobre o pedido de perdao, ha uma condiçao para que se possa fazer essa petiçao.
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