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Introdução

O modelo  
de oração de Jesus

Um dos maiores problemas em nosso 
relacionamento com Deus é pensar que podemos 
depender dele em nossos próprios termos. 

Frequentemente, essa dependência “independente” se 
evidencia na maneira como oramos. Embora a maioria das 
pessoas ore, relativamente poucas pessoas oram a Deus nos 
termos dele. Este livreto aborda sobre como orar da maneira 
como Deus deseja que oremos.

A Oração do Pai Nosso, uma das mais conhecidas de todas 
as orações, tem sido muito repetida, mas pouco compreendida. 
Haddon Robinson, ex-professor do programa de rádio diário 
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Discover the Word (Descobrindo a Palavra) do Our Daily 
Bread Ministries (no Brasil, Ministérios Pão Diário), desfaz a 
confusão e nos mostra que Jesus forneceu um plano de oração 
que permanece tão relevante hoje quanto há 2 mil anos.

Mart DeHaan
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Por que orar?

A maioria das pessoas que pensam sobre 
oração acabam perguntando: ”Por que orar?” O 
propósito básico da oração é obter coisas de Deus? 

Certamente, a Bíblia nos assegura de que Deus nos ouve e nos 
dá aquilo de que precisamos. Mas é essa a razão básica pela 
qual Jesus nos ensinou a orar?

O autor George MacDonald fornece a seguinte 
argumentação para a oração:

E se Deus souber que a oração é o que mais precisamos, 
acima de tudo? E se o objetivo principal na ideia de Deus 
acerca da oração for suprir a nossa grande e interminável 
necessidade — a necessidade do próprio Deus?… A fome 
pode fazer o filho fugitivo voltar para casa, e ele pode ou 
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não ser alimentado de imediato, mas precisa de seus pais 
mais do que de seu jantar. A comunhão com Deus é a única 
necessidade da alma e supera todas as outras necessidades. A 
oração é o início dessa comunhão, de conversar com Deus, de 
tornar-se um com Ele, que é a única finalidade da oração, 
sim, da própria existência… Nós precisamos pedir para que 
possamos receber, mas o objetivo de Deus em nos fazer orar 
não é que devamos receber o que pedimos no tocante às nossas 
necessidades menores. Ele poderia nos dar tudo sem isso. 
Para trazer Seu filho ao Seu colo, Deus retém a fim de que os 
homens possam pedir.

Quando oramos, frequentemente nos concentramos nas 
dádivas da mão divina e ignoramos a mão do próprio Deus. 
Oramos fervorosamente pelo novo emprego ou pelo retorno 
da saúde. Quando obtemos o prêmio, ficamos encantados. 
Então, pouco mais temos a fazer com Deus. Se desejamos 
somente as dádivas, a mão de Deus serve apenas como uma 
maneira de pagar o aluguel, curar a enfermidade ou superar 
a crise. Depois que a necessidade for atendida, a mão em si 
significará pouco para nós.

Embora, em Sua graça, Deus dê boas dádivas aos Seus 
filhos, Ele nos oferece mais do que isso; Ele oferece a si 
mesmo a nós. Aqueles que ficam satisfeitos meramente com 
as bugigangas na mão do Pai perdem a melhor recompensa 
da oração — a recompensa de comunicar e comungar com o 
Deus do Universo.
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O modelo de oração 
de Jesus

Admiro homens e mulheres que dão alta 
prioridade à oração em suas vidas. Francamente, 
a oração provou ser a disciplina mais exigente 

de minha vida. Em diferentes momentos, eu a considerei 
extenuante, enfadonha, frustrante e confusa. Ao longo dos 
anos, uma sólida vida de oração foi mais intermitente do que 
persistente. Admitir minha luta da vida inteira com a oração 
é algo que faço com grande inquietação. Por experiência 
própria, aprendi que não se pode simplesmente ”recitar as 
suas orações”. A oração — a oração verdadeira — é algo 
árduo, difícil.
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Para mim, a oração serve como preparação para a batalha; 
para Jesus, porém, ela era a própria batalha. Na vida de Jesus, 
a oração era a obra; o ministério era o prêmio. Após orar, Ele 
desenvolvia o Seu ministério como um honrado aluno que 
poderia receber uma recompensa ou como um corredor de 
maratona que poderia aceitar a medalha de ouro.

Onde foi que Jesus suou grandes gotas de sangue? Não 
foi no pretório de Pilatos, nem em Seu caminho rumo ao 
Gólgota para ser crucificado. Foi no Jardim do Getsêmani  
Ali, Ele “…[ofereceu] com forte clamor e lágrimas, orações 
e súplicas a quem o podia livrar da morte…” (Hebreus 5:7). Se 
eu tivesse estado lá e testemunhado aquela luta, teria me 
preocupado com o futuro. Eu poderia dizer: “Se Ele está 
tão abatido quando tudo que está fazendo é orar, o que fará 
quando enfrentar uma crise real? Por que Ele não consegue 
abordar essa provação com a calma confiança de Seus três 
amigos adormecidos?”. Contudo, quando o teste chegou, 
Jesus caminhou para a cruz com coragem, enquanto Seus três 
amigos desmoronaram e fugiram.

Em Lucas 11, após Jesus ter passado algum tempo orando, 
um dos Seus discípulos lhe pediu: “Senhor, ensina-nos a orar 
como também João ensinou aos seus discípulos”. No pedido, 
duas coisas são dignas de se observar. Primeira: Uma parte do 

  Três dos evangelhos registram a oração angustiada de Jesus a 
Seu Pai — Mateus 26:36-46, Marcos 14:32-42 e Lucas 22:40-46. Em 
Lucas 22:44 lemos: “…o seu suor se tornou como gotas de sangue 
caindo sobre a terra”.
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currículo de João Batista em fazer discípulos se concentrava 
em ensinar seus seguidores a orar. Segunda: Foi isso o que 
os seguidores de Jesus pediram que fizesse por eles. Eles já 
estavam com Cristo havia mais de dois anos . Sentavam-se na 
primeira fila quando Ele ensinava e pregava. Testemunharam os 
Seus milagres. Contudo, tanto quanto sabemos, eles nunca o 
chamaram de lado e pediram: “Senhor, ensina-nos a pregar” 
ou “Senhor, mostra-nos como ministrar”. Mas lhe pediram: 

“Ensina-nos a orar”.

Costumamos pedir a um especialista que nos dê o 
melhor que ele tem a oferecer. Quando estamos com um 
banqueiro bem-sucedido, pedimos: “Ensine-nos a investir”. 
A um erudito talentoso, pedimos: “Ensine-nos a fazer 
pesquisa”. A um golfista profissional, dizemos: “Ensine-nos 
a dar a tacada certa”. Os discípulos de Jesus lhe pediram: 

“Ensina-nos a orar”.
Devido à oração ser fundamental para o Seu ministério, o 

Mestre queria que ela fosse vital no deles; então, respondeu 
dando-lhes aquela que é comumente chamada “Oração do 
Pai Nosso”. Na verdade, o próprio Senhor não poderia ter 
feito essa oração. Como Filho de Deus sem pecado, Ele não 
poderia ter se incluído na petição “Perdoa-nos os nossos 
pecados”. Talvez a oração devesse ser chamada “A Oração dos 

  Jesus ensinou essa oração em pelo menos dois diferentes 
momentos — uma vez no Sermão do Monte (Mateus 6:9-13) e em 
Lucas 11. No primeiro momento, Jesus destacou como as orações 
repetitivas dos pagãos eram inúteis (vv.7,8).
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Discípulos”, por ser uma cartilha sobre oração para pessoas 
como nós. Ela nos serve na oração como um esboço serve a 
um ministro quando ele prega um sermão, ou como uma planta 
serve a um construtor quando ele edifica um prédio. Ela nos 
guia ao longo do caminho.

A oração que nos é dada por Lucas começa com uma 
referência a Deus: “Pai”. Depois, a oração tem duas partes 
principais. Primeiro, devemos falar com o Pai acerca do Pai 
— Sua pessoa, Seu programa e Seu propósito: “santificado 
seja o teu nome”, “venha o teu reino”, “faça-se a tua vontade”. 
Depois, falamos ao Pai sobre Sua família — a necessidade de 
provisão, perdão e proteção para os filhos: “o pão nosso de 
cada dia dá-nos hoje”, “perdoa-nos os nossos pecados, pois 
também nós perdoamos a todo o que nos deve” e “não nos 
deixes cair em tentação”.

Embora eu ainda tenha muito a aprender sobre orar, esse 
modelo que Jesus ofereceu moldou a minha vida de oração. 
É claro que você talvez mereça notas altas no assunto. Caso 
contrário, talvez possa captar alguns indicadores que lhe 
ensinarão a orar.

A paternidade de Deus: “Pai nosso” 
Como ponto de partida, precisamos saber a quem estamos 
orando. Segundo Jesus, quando nos achegamos ao Deus do 
Universo em oração, podemos chamá-lo de Pai. Ligado à palavra 
Pai está um resumo de toda a fé cristã. Quando se curvam diante 
de Deus e o chamam de Pai, os cristãos estão reconhecendo 
que no centro do Universo não há apenas poder supremo, mas 
amor supremo.
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Há alguns que defendem uma 
visão denominada “Paternidade de 
Deus e fraternidade do homem”. Isso, 
porém, não reflete o ensinamento 
bíblico. É verdade que Deus é o 
Criador de todos e, nesse sentido, 
todos são “geração de Deus” 
(Atos 17:29). Porém, o relacionamento 
que uma criatura tem com o seu 
Criador não é o relacionamento 
do Pai com os Seus filhos. Nosso 
relacionamento com Deus como 
nosso Pai só ocorre por meio do 
nosso relacionamento com Jesus 
Cristo. João 1:12 diz: “Mas, a 
todos quantos o receberam [Cristo], 
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos 
que creem no seu nome”.

É um privilégio maravilhoso chamar a Deus de Pai 
— um privilégio que facilmente menosprezamos. No Antigo 
Testamento, o povo de Deus não se dirigia individualmente 
a Ele como Pai. A palavra Pai para Deus era raramente usada 
e, quando era, sempre se referia ao relacionamento de Deus 
com a nação de Israel. Até onde sabemos, nenhum dos santos 
destacados do Antigo Testamento — Abraão, José, Moisés, 
Davi, Daniel — jamais ousou dirigir-se a Deus como seu Pai. 
Contudo, no Novo Testamento, é assim que, pelo menos 
275 vezes, somos instruídos a falar a Deus. Devido à morte 

Quando se curvam 
diante de Deus 
e o chamam de 
Pai, os cristãos 

estão reconhecendo 
que no centro 

do Universo não 
há apenas poder 

supremo, mas amor 
supremo.
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e ressurreição de Jesus, quando nos chegamos à soberana 
majestade do Universo, a palavra que deve sair prontamente 
de nossos lábios é Pai.

A referência “Pai nosso, que estás nos céus”, como aparece 
na Oração do Senhor, não apenas reconhece a intimidade 
que temos com Deus como nosso Pai, mas também fala da 
reverência que devemos ter quando nos achegamos a Ele em 
oração. Jesus está dizendo que Aquele a quem nos dirigimos 
como Pai é o Deus soberano do Céu, o Deus de todo poder, o 
Deus de toda autoridade.

A Bíblia não prioriza um desses aspectos de Deus, mas 
mantém a tensão entre a intimidade e o temor. O escritor de 
Hebreus disse: “Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, 
junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e 
acharmos graça para socorro em ocasião oportuna” (4:16).

O fato de nos achegarmos a um trono deve nos encher de 
reverência. Porém, por ser um trono de graça, ele é acessível. 
Devido a Jesus Cristo, o Todo-poderoso Deus do Universo nos 
permitiu nos aproximarmos dele em oração e nos dirigirmos a 
Ele como Pai.

A pessoa de Deus: “Santificado seja o teu nome”
Jesus nos disse para, quando orarmos, dizer: “Pai, santificado 
seja o teu nome” (LucAs 11:2). No pensamento hebraico, um 
nome era extremamente importante. No Salmo 9:10, lemos: 

“Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome…”. O 
salmista não estava afirmando que quem pronunciasse o nome 
de Deus confiaria nele. Estava dizendo que quem conhecesse 

12  O MODELO DE ORAÇÃO DE JESUS



o caráter de Deus e o Seu poder 
depositaria a sua confiança nele. 
Assim, quando oramos “santificado 
seja o teu nome”, estamos falando 
do caráter e da pessoa de Deus. 
Santificar significa “separar, tornar 
especial”. Quando dizemos 

“santificado seja o teu nome”, estamos 
orando que Deus possa ser Deus para 
nós, que Ele seja separado nas nossas 
orações de tal maneira que fique 
claro que nós o reverenciamos.

Frequentemente, oramos para 
que Deus aumente nossa devoção e 
profundidade de vida espiritual, mas 
nenhuma das petições encontradas 
nessa oração são por santidade 
pessoal. O primeiro passo no crescimento espiritual não 
é orar por um sentimento ou transformação interior, mas 
para que Deus seja realmente Deus em nossa vida. O foco 
da vida espiritual não é a experiência; é Deus. Temos o 
mandamento de sermos santos porque Ele é santo , porque 
a vida espiritual começa quando permitimos que Deus seja 

O primeiro passo 
no crescimento 
espiritual não 
é orar por um 
sentimento ou 
transformação 

interior, mas para 
que Deus seja 

realmente Deus 
em nossa vida.

  Em 1 Pedro 1:16, o apóstolo Pedro se baseia em várias passagens 
do Antigo Testamento ao dizer: “…Sede santos, porque eu sou santo” 
(Levítico 1:44,45; 19:2; 20:7). O argumento maior de Pedro era que, 
se chamamos Deus de nosso Pai, temos a santa obrigação de viver 
como Seus filhos.
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Deus em todos os aspectos da vida — pessoal, familiar, 
empresarial, recreativa — e deixamos que Ele nos separe 
para os Seus bons propósitos.

Às vezes, nossas orações estão perigosamente perto 
de ser uma distorção blasfema. Frequentemente, oramos 
como se Deus fosse surdo e tivéssemos de gritar para que 
Ele nos ouvisse, como se Ele fosse ignorante e tivéssemos 
de explicar para que nos entendesse, e como se fosse 
insensível e tivéssemos de lisonjeá-lo para que Ele nos 
respondesse. Nossas orações revelam uma ideia muito 
inadequada de Deus.

Isso também se reflete quando os nomes da Terra são mais 
importantes para nós do que o nome de Deus que está no Céu. 
Podemos ser mais tementes a um empregador, um professor, 
um ente querido, um amigo ou um funcionário do governo 
do que somos ao Deus que está no Céu. Podemos temer uma 
pessoa mais do que reverenciamos e respeitamos ao Deus a 
quem oramos.

Sua preeminência deve ser verdadeira em nossa própria 
vida interior e também em nossas orações pelos outros. 
Não devemos orar primariamente para que os outros sejam 
libertados do pecado, mas para que conheçam a Deus. O 
objetivo supremo do evangelismo não é apenas que pessoas 
sejam ganhas para Jesus Cristo, mas que as pessoas do mundo 
que profanam o nome de Deus venham a entender quem Ele 
realmente é — o Deus de santidade, graça e justiça. E, devido 
a isso, venham a santificar o Seu nome. Essa é a essência do 
evangelismo — pessoas de todos os lugares permitindo que 
Deus seja Deus em sua vida.
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O programa de Deus: “Venha o teu reino”
O segundo pedido que dirigimos ao Pai acerca do Pai é 
dedicado à pessoa de Deus e ao Seu programa: “Venha 
o teu reino”. Aqui, Jesus estava falando sobre Seu futuro 
reino messiânico na Terra. Ao longo de toda as Escrituras, a 
história aguarda com expectativa o Messias, Jesus Cristo, que 
governará em justiça quando o reino deste mundo se tornar o 
reino do nosso Deus e do Seu Cristo (ApocALipse 11:15) .

Essa preocupação com o governo de Deus sobre a Terra é 
crucial para a nossa visão da história. No testemunho bíblico, 
a história é a “Sua história”, e esta direciona-se para algum lugar 
— o retorno de Jesus Cristo. A Bíblia antevê o dia em que os 
anjos e os redimidos cantarão juntos. Essa luz brilha diante de 
nós e, quanto mais o tempo for de trevas, maior parecerá ser 
seu brilho.

Assim, quando oramos “Venha o teu reino”, olhamos 
para aquele tempo feliz em que o reino messiânico de Deus, 
profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento, será 
estabelecido pela volta de Jesus à Terra. Quando oramos, 
direcionamos nosso olhar para o dia em que o reino deste 
mundo se tornará o reino do nosso Deus e do Seu Cristo. Nós 
ansiamos pelo ápice da história, quando a vontade de Deus será 
feita na Terra como é feita no Céu.

  O Apocalipse fala de sete anjos que tocarão trombetas que 
anunciarão sinais assombrosos e um julgamento terrível sobre 
a Terra. O último anjo declarará: “O reino do mundo se tornou 
de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos 
dos séculos”.
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Quando oramos “Venha o teu 
reino”, também pedimos algo 
mais. Suplicamos que, no pequeno 
pedaço de terra que ocupamos agora, 
submetamos nossa vontade à vontade 
de Deus. Se ansiamos pelo tempo, no 
futuro, em que o reino de Cristo será 
estabelecido na Terra — o suficiente 
para orar sinceramente por isso —, 
precisamos estar dispostos a permitir 
que todos os pequenos reinos que 
importam para nós sejam derrubados. 
Se queremos o governo de Deus 
sobre todos os homens e mulheres em algum momento futuro, 
segue-se que desejamos que Ele realize a Sua vontade em 
nossa vida agora.

Quando oramos “Venha o teu reino”, reconhecemos o 
direito de Deus de governar sobre todas as pessoas, inclusive 
nós. Só posso orar essas palavras com integridade se estiver 
suficientemente interessado em que a soberania de Deus faça 
da minha vida o Seu trono e torne o meu propósito diário 
levar cada indivíduo cuja vida eu toque à voluntária e alegre 
submissão a Ele. Não nos atrevemos a orar pelo Seu domínio 
sobre os outros a menos que honestamente desejemos o Seu 
domínio sobre nós.

Aos vinte e poucos anos, eu costumava ouvir sermões nos 
quais eu era exortado a desejar a segunda vinda de Cristo. 
Bem, eu queria que Ele viesse, mas não imediatamente. Havia 
algumas coisas que eu queria fazer antes de Ele voltar. Queria 

A história é 
a “Sua história”, 

e esta direciona-se 
para algum lugar 
— o retorno de 

Jesus Cristo. 
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me casar, ter filhos e começar um ministério. Depois que eu 
tivesse feito tudo isso, Ele poderia voltar. Entretanto, nada 
deve ter maior importância do que a Sua vinda. E é assim que 
deve ser em toda a nossa vida. É esse o significado de orar 

“Venha o teu reino”.

O propósito de Deus: “Faça-se a tua vontade”
Devemos orar pela pessoa de Deus, que o Seu nome seja 
santificado; pelo programa de Deus, que o Seu reino venha; e 
pelo propósito de Deus, que Sua vontade seja cumprida na 
Terra como é cumprida no Céu.

Orar para que a Sua vontade seja feita fornece um 
fundamento para as nossas orações. Estamos basicamente 
pedindo que a vontade de Deus seja feita em nossa vida 
e no mundo. Porém, é frequente invertermos as coisas e 
orarmos como se esperássemos que Deus mudasse a maneira 
como governa o Universo porque lhe fizemos as nossas 
petições. Essa é pior maneira de orar, tratando Deus como 
o gênio da lâmpada. Quando a esfregamos e fazemos um 
pedido, esperamos que Deus mude o Universo para nos dar o 
que queremos.

Precisamos reconhecer a importância de conformar a nossa 
vontade à Sua vontade. Não devemos orar por alguma coisa e, 
no fim, dizer “se for da Tua vontade” se essa não for realmente 
a nossa intenção. Essas palavras não são algo a acrescentar ao 
fim de uma oração como um meio de acesso. Oração não é 
fazer Deus cumprir a minha vontade: é pedir que a vontade de 
Deus seja feita em minha vida, minha família, meus negócios e 
meus relacionamentos, como ela é feita no Céu.

   17



Quando a Bíblia nos dá vislumbres do Céu, vemos que 
os anjos estão prontos para cumprir a Sua ordem. Lá, todas 
as hostes de glória respondem à Sua vontade. No Universo, 
todas as galáxias e todas as suas estrelas e planetas se movem 
segundo o Seu desígnio. Parece que só aqui, neste planeta de 
terceira categoria, esta bolinha de tênis suja a que chamamos 
Terra, há um núcleo de rebelião.

Viver segundo a vontade de Deus, como é no Céu, é viver 
numa zona de combate. Viver em um reino governado por 
Satanás é reconhecer que este mundo pode ser hostil a Deus 
e aos Seus filhos. Para fazermos a vontade de Deus na Terra 
como ela é feita no Céu, precisamos nadar contra a corrente. 
Quando oramos “faça-se a tua vontade, assim na terra como no 
céu”, estamos orando por nossos amigos, nossas famílias, nossa 
sociedade, mas, acima de tudo, por nós mesmos.

É possível alguém orar pela vontade de Deus enquanto 
se ressente de Deus ser Deus. Muitas pessoas desprezam 
a Deus porque Ele não as fez dominar seu próprio destino. 
Porém, aqueles que conhecem Deus como Pai e têm um 
relacionamento com Ele também sabem que o coração do 
Todo-poderoso é repleto de graça e bondade. Deus está usando 
todas as coisas para o avanço do Seu reino, mesmo que não seja 
a maneira como preferiríamos.

E assim podemos orar que Seu nome seja santificado, que 
Ele seja Deus para nós, que Seu reino seja estabelecido na 
Terra, que todo joelho se dobre e toda língua confesse que 
Jesus Cristo é Senhor e que Sua vontade seja cumprida na Terra 
como ela é cumprida no Céu.
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A provisão de Deus:  
“O pão nosso de cada dia dá-nos hoje”
Quando nos ensinou a orar, Jesus nos deu um plano abrangente 
a ser seguido. Os três primeiros pedidos são sobre a glória de 
Deus, orando pelo “nome”, “reino” e “vontade” dele, os três 
últimos pedidos têm a ver conosco: “dá-nos”, “perdoa-nos” e 

“não nos deixes”.
O estadista americano Adlai Stevenson observou: 

“Compreender as necessidades humanas é metade do 
trabalho para atendê-las”. Talvez a outra metade seja a 
capacidade de atendê-las. Deus sabe fazer bem as duas coisas. 
Ele compreende as nossas necessidades e pode realmente 
satisfazê-las. Foi por isso que Jesus disse que devemos orar ao 
Pai sobre elas. Após orar sobre o cósmico e eterno, devemos 
orar sobre o temporal.

Quando disse “o pão nosso de cada dia dá-nos hoje”, Jesus 
não estava sugerindo uma ida ao supermercado para comprar o 
Pão Maravilha. Estava dizendo que devemos orar pelas nossas 
necessidades diárias. Afinal, não podemos realmente servir 
ao Seu reino e fazer a Sua vontade se não tivermos a força 
necessária. Assim, é apropriado pedir a Deus um emprego 
para termos dinheiro para poder suprir as coisas das quais 
necessitamos. Deus conhece as nossas necessidades e se 
preocupa com elas.

Frequentemente, somos tentados a não nos preocuparmos 
em pedir comida a Deus. “Não orem por mantimentos”, 
insistimos. “Saia e trabalhe duro”. De fato, alguns dos patriarcas 
da Igreja espiritualizaram o pão para se referirem ao pão servido 
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na Santa Ceia. Compreensivelmente, faziam assim porque, após 
orar pela glória de Deus, parecia demasiadamente terreno mudar 
para algo tão mundano quanto alimentos para o corpo.

Contudo, a expressão “pão de cada dia” significa 
exatamente isso. A palavra pão se refere ao alimento 
que sustenta o nosso corpo. No sentido mais amplo, é 
claro, pão se refere a tudo de que necessitamos para viver. 
Nosso Pai celestial se importa com os itens de uma lista de 
supermercado. O alimento para a nossa próxima refeição é 
importante para Ele.

O foco do pedido é por pão diário. A palavra traduzida 
como de cada dia desorientou os eruditos durante séculos. Esse 
era o único lugar onde essa palavra ocorria dentro ou fora da 
Bíblia. Então, alguns anos atrás, um arqueólogo desenterrou um 
fragmento de papiro que continha a lista de compras de uma 
dona de casa. Ao lado de vários itens, a mulher havia rabiscado a 
palavra traduzida como de cada dia. Provavelmente, ela significava 

“o suficiente para o próximo dia”. A frase deve ser traduzida 
assim: “Dá-nos hoje pão suficiente para amanhã”. Quando feita 
pela manhã, esta é uma oração pelas necessidades nas próximas 
horas. Quando à noite, é um pedido pelas necessidades do dia 
seguinte. A implicação é, claramente, que Deus suprirá aquilo de 
que precisamos para honrá-lo e fazer a Sua vontade.

Ore por pão — as necessidades para a vida, não os luxos. 
Peça pão, não bolo. Peça o essencial para nos levar até amanhã, 
não até a próxima década.

Perceba também que, quando oramos “o pão nosso de cada 
dia dá-nos hoje”, pedimos para os outros membros da família 
e para nós mesmos. Se faço essa oração com sinceridade, ela 
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me livra de egoísmo e acumulação. Se o Pai me der dois pães 
e nenhum a meu irmão ou minha irmã, compreendo que Deus 
realmente respondeu às nossas orações. Meu pão extra não é 
para armazenar, e sim para compartilhar.

Deus quer nos libertar. Podemos levar os nossos 
pequenos pedidos a Deus. Podemos colocar diante dele nossa 
necessidade de pão, um casaco, um par de sapatos — todos os 
itens que importam para nós. Se precisamos deles, eles também 
são importantes para o nosso Pai celestial.

O perdão de Deus: “Perdoa-nos os nossos pecados”
Superficialmente, os homens e as mulheres não parecem se 
preocupar muito com seus pecados. Uma tirinha publicada 
em um jornal retrata um psicólogo escutando um paciente: 

“Fulano”, diz, “penso que posso explicar seu sentimento de 
culpa. Você é culpado!”.

Depois de pedirmos ao Pai 
provisão, pedimos perdão: “Perdoa-
nos os nossos pecados”. “Perdoa” vem 
depois do “dá”. Jesus liga as duas 
petições: “o pão nosso de cada dia 
dá-nos hoje” com “perdoa-nos os 
nossos pecados, pois também nós 
perdoamos a todo o que nos deve”. 
Desse modo, quando pensarmos 
na nossa necessidade de alimento, 
reconheceremos também a nossa 
necessidade de perdão. E também, 
ao confessarmos nossa culpa, 

Nosso perdão não 
convence Deus a nos 

perdoar. Perdoar 
é prova de que 

recebemos o perdão 
de Deus.

   21



consideramos como lidamos com os nossos relacionamentos 
com os outros.

Pense em como funciona a confissão do pecado. Se oro 
honestamente por perdão, reviso minha autoimagem para baixo na 
escala, admitindo meu próprio pecado e culpa. Se vejo a poluição 
da minha própria vida, então vejo os pecados dos outros sob uma 
luz diferente. Sem isso, posso me considerar tão importante, tão 
digno, tão honrado que seria impensável perdoar alguém que 
ousou ofender alguém tão justo quanto eu. Isso é farisaísmo.

O que uma pessoa que não perdoa realmente ora é: “Trata-
me como eu tenho tratado aos outros”. O pastor Kent Hughes 
mostra a que isso se assemelharia em seu estudo sobre a Oração 
do Pai Nosso: “Imploro, Senhor, trata-me como trato ao meu 
próximo. Ele foi ingrato comigo (embora não um centésimo 
de quão ingrato tenho sido contigo), mas eu não esquecerei a 
ingratidão dele. Trata-me, Senhor, como eu trato a ele.”

Se você conhece honestamente a Deus como seu Pai, faz 
parte da comunidade perdoada. Embora você possa achar 
difícil perdoar alguma coisa particularmente prejudicial que 
lhe foi feito, o seu próprio pecado contra Deus — pelo qual 
pede perdão — revela que as ofensas feitas contra você são 
muito mais triviais. Em nome da graça e do bom-senso, como 
podemos pedir a Deus, cujo nome é santo, para nos perdoar 
quando, como pecadores, nos recusamos a perdoar os outros? 
Nosso perdão não convence Deus a nos perdoar. Perdoar é 
prova de que recebemos o perdão de Deus.

Nunca estamos mais próximos da graça de Deus do que 
quando admitimos nosso pecado e clamamos por perdão. 
Nunca somos mais semelhantes a Deus do que quando, por 
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amor de Cristo, estendemos livremente perdão pleno aos que 
pecaram contra nós.

A proteção de Deus:  
“Não nos deixes cair em tentação”
Em um shopping center, uma jovem usava uma camiseta 
que proclamava: “Não me deixes cair em tentação — eu 
mesma me deixo”. Ela queria que as pessoas rissem quando 
ela passava, mas a frase levanta um questionamento. Pelo 
que estamos orando quando pedimos “Não nos deixes cair 
em tentação”?

Por que deveríamos pedir a Deus para que não nos deixe 
cair em tentação? Pedir-lhe para eliminar a tentação seria mais 
compreensível. O professor D. A. Carson sugere que Jesus 
está usando uma figura de linguagem chamada lítotes, que 
expressa algo positivo negando seu oposto. Por exemplo, se 
eu disser “Isso não é pouca coisa”, quero dizer que é uma 
grande questão. Então, quando oramos “Não nos deixes cair 
em tentação”, estamos realmente clamando: “Mantém-me 
longe da tentação!”. Estamos orando: “Não deixes Satanás 
nos emboscar”. Estamos reconhecendo que Deus tem o 
poder para nos conduzir ao largo de todas as seduções 
do pecado que nos confrontam; e estamos pedindo: “Se a 
oportunidade de pecar se apresentar, concede que eu não 
tenha o desejo para fazê-lo. Se o desejo surgir, concede que 
eu não tenha a oportunidade.”

Encaremos a verdade. Raramente queremos ser libertos 
da tentação. Ela promete muita diversão. Alguém disse: “Não 
resista à tentação. Ela pode ir embora e não voltar.” A tentação 
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agita o sangue e inflama a imaginação. Se ela nos revoltasse, 
não seria tentação. Ocasionalmente, vemos aonde a tentação 
nos levará e podemos clamar por livramento. Habitualmente, 
porém, a tentação não parece ser muito ruim, então brincamos 
com ela e a convidamos a entrar em nossa vida. Quando 
oramos por nossos pecados, o que nos incomoda não é a 
tentação; o que queremos que seja removido é a consequência 
da nossa desobediência.

Todavia, no contexto dessa oração não estamos meramente 
pedindo a Deus para nos impedir de sermos meninos e meninas 

travessos. A obra de Satanás ameaça 
um perigo mais grave do que esse. 
Estamos cercados de seduções para 
viver apartados de Deus. Em nossas 
ambições e em nossos sucessos, 
somos tentados a honrar o nosso 
próprio nome, a construir o 
nosso próprio reino, a obtermos o 
crédito de assar o nosso próprio 
pão e negar a nossa necessidade 
da graça perdoadora. O inimigo 
de nossa alma quer que fujamos de 
Deus. Somente Deus pode nos fazer 
ver a verdadeira face do pecado. Se 
a tentação trouxesse correntes para 
nos prender, nós mesmos poderíamos 
resistir-lhe. Pelo contrário, ela 
traz flores e perfume, e promete 
diversão e satisfação. Ela nos suborna 

Se a tentação 
trouxesse correntes 
para nos prender, 

nós mesmos 
poderíamos 

resistir-lhe. Pelo 
contrário… ela 

nos suborna 
com riqueza e 
popularidade. 

Somente Deus pode 
nos manter afastados 

dos seus encantos.

24  O MODELO DE ORAÇÃO DE JESUS



com riqueza e popularidade, e nos seduz com promessas de 
prosperidade e ilimitada liberdade. Somente Deus pode nos 
manter afastados dos seus encantos.

A Oração do Pai Nosso nos lembra de temer as estratégias 
de Satanás. Anos atrás, Helmut Thielicke  disse sobre a 
Alemanha ocupada no pós-guerra: “Há uma figura sombria, 
misteriosa e fascinante operando. Por trás das tentações está 
o tentador, por trás da mentira está o mentiroso, por trás 
de todos os mortos e do derramamento de sangue está o 
‘homicida desde o princípio’” (cf João 8:44).

Quando oramos “livra-nos do mal”, reconhecemos o poder 
de Satanás, afirmamos nossa fraqueza e imploramos o poder 
maior de Deus.

A preeminência de Deus:  
“O reino, o poder e a glória”
A Oração do Pai Nosso, na forma como comumente a 
recitamos, termina com um toque de trombeta de louvor: “Pois 
teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém!”. Uma 
vez que essas palavras parecem ser apropriadas e adequadas 
para essa oração terminar, é inquietante descobrir que essa 
sentença não aparece nos primeiros e melhores manuscritos 
de Mateus ou Lucas. Evidentemente, essa doxologia não fazia 

  Helmut Thielicke (1908–86) foi um teólogo alemão que, na 
década de 1930, se opôs aos esforços nazistas de cooptar a igreja 
protestante alemã.
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parte da oração originalmente ensinada por Jesus. De fato, ela 
aparece pela primeira vez no segundo e terceiro séculos.

Contudo, a oração exige uma conclusão. Caso contrário, 
ela termina com a ameaça de tentação e a advertência de 
que o maligno instalou suas armadilhas para nós. Quando os 
cristãos dos primórdios da Igreja faziam essa oração ao Pai, 
em vez de terminarem com uma nota fria e assustadora, eles 
acrescentavam essa afirmação de louvor.

Embora essa doxologia possa não ter sido ensinada 
diretamente por Jesus, ela possui amplo apoio bíblico. Após 
reunir os materiais de construção para o futuro Templo, o 
rei Davi declarou: “Teu, senHor, é o poder, a grandeza, a 
honra, a vitória e a majestade; […] teu, senHor, é o reino…” 
(1 crônicAs 29:11).

Ecos dessa doxologia vibram, no fim dos tempos, no canto 
dos quatro seres viventes: “…Àquele que está sentado no 
trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o 
domínio pelos séculos dos séculos” (ApocALipse 5:13).

A afirmação cria uma conclusão adequada à oração:  
“…pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém!” 
(MAteus 6:13).

Porém, isso é verdadeiro? O reino pertence a Deus? 
Segundo os jornais, não. Neles, a capital do reino pode estar 
em Washington, Londres ou Moscou, não no Céu. É de 
Deus o poder?

Segundo o rabino Harold Kushner, não — no livro Quando 
coisas ruins acontecem a pessoas boas (Ed. Nobel, 2005), ele 
argumenta que, embora Deus seja totalmente amoroso, alguns 
eventos maus estão além do Seu controle. É de Deus a glória? 
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Não, segundo aqueles que criam e dão rumo à tecnologia, que 
cantam “Glória aos homens na Terra, cujos edifícios atingem as 
maiores alturas”.

Essa doxologia, porém, não é uma premissa que precisamos 
aceitar para orar, mas sim uma confiança à qual a constante 
oração nos leva. Por meio da oração, experimentamos 
que Deus realmente perdoa os nossos pecados — não 
simplesmente fecha os olhos para a nossa desobediência — e 
nos dá o poder de perdoarmos os outros e nos afastarmos das 
armadilhas de Satanás. Na vida de oração, descobrimos um Pai 
imensuravelmente rico, generoso e inesgotável: Seu é o reino, 
o poder e a glória.

Não só bendizemos a Deus quando testemunhamos o 
que Ele faz por meio da oração respondida, mas o louvamos 
porque, de joelhos, podemos 
vislumbrar pela fé o que Ele virá a 
realizar. Fazemos todas as nossas 
orações à luz da eternidade. Na 
visão de longo alcance, descobrimos 
que, embora homens e mulheres 
perversos lutem contra o governo 
de Cristo, Seu reino aguarda como o 
sol espera que as nuvens e as trevas 
se dissolvam. Na perspectiva eterna, 
embora o Amor que esteve em uma 
manjedoura e foi pendurado em uma 
estrutura de execução romana pareça 
ser frágil, vemos nele o poder que 
perdura e, finalmente, triunfa.

Essa doxologia 
… não é uma 
premissa que 
precisamos 

aceitar para 
orar, mas sim uma 

confiança à 
qual a constante 
oração nos leva.
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Sobre os escombros dos pequenos reinos do homem brilha 
a glória de Deus. Quando oramos como devemos, afirmamos 
a majestade do Senhor, proclamamos o Seu poder e, por meio 
das respostas à nossa oração, mostramos a Sua glória.
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Seguindo o modelo

Para realmente aprender sobre oração, você precisa 
orar. Leve-a a sério e esforce-se para investir algum 
tempo todos os dias para orar. Jesus nos deu um plano 

de oração — use-o dessa maneira. Comece orando: “Pai nosso, 
que estás nos céus”. Deixe sua mente focar-se no que significa 
dirigir-se ao Deus do Universo como Pai. Então, ore ao Pai 
sobre o Pai. Ore sobre a Sua pessoa: “Santificado seja o teu 
nome”. Ore sobre o Seu programa: “Venha o teu reino”. E ore 
sobre o Seu propósito: “Faça-se a tua vontade, assim na terra 
como no céu”.

Então, ore ao Pai sobre a família. Ore por provisão: “O 
pão nosso de cada dia dá-nos hoje”. Ore por perdão: “Perdoa-
nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o 
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que nos deve”. E ore por proteção: “Não nos deixes cair em 
tentação; mas livra-nos do mal”.

Se você permitir que essa oração sirva como o seu modelo, 
descobrirá que os elementos dela têm um efeito purificador 
sobre aquilo pelo que você ora. Você não será capaz de orar 
por coisas que exaltariam o seu nome, desenvolveriam o seu 
reino ou promoveriam a sua vontade. Pedir pão diário se você 
está vivendo em desobediência seria semelhante a um traidor 
pedir força para trair o país dele. Você não poderá pedir a Deus 
para perdoá-lo quando você mesmo não está disposto a perdoar 
alguém. E pedir a Deus por Sua proteção contra o maligno será 
contraditório se você estiver cultivando tentações.

Oração é um trabalho árduo, mas a nossa comunicação com 
Deus é tão essencial para o nosso bem-estar espiritual quanto a 
respiração é essencial para a nossa vida física. 
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