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3. A Oração
Todos os seguidores do Senhor Jesus sabem que nós devemos orar. Mas o
que é a oração?
Neste estudo vamos ver algumas coisas que Jesus falou sobre a oração,
começando com Mateus capítulo 6:5-15:
“E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de
ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos
pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena
recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e
ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o
recompensará.
E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como
fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.
Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam,
antes mesmo de o pedirem.
Vocês, orem assim: “Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o
teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas
dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos
deixes cair ema tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o
poder e a glória para sempre. Amém.
Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial também
lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não
lhes perdoará as ofensas.
Neste ensino o Senhor Jesus começou falando sobre duas coisas que nós não
devemos fazer quando oramos.
A primeira coisa é que não devemos orar com o propósito de sermos vistos
pelos homens, fazendo nossas orações em público. Ao contrário, devemos orar
em particular onde “nosso Pai vê”.
É claro que Jesus não está proibindo a oração na igreja etc. Ele está falando
contra a oração dos “hipócritas” - os “atores” que usavam as suas orações
como uma máscara de religiosidade para aparecem santos diante dos homens.

Mateus 23:14
“Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as
casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão
castigados mais severamente.”
A segunda coisa que o Senhor Jesus proibiu que façamos quando oramos é de
ficar repetindo a mesma coisa, pensando que seremos ouvidos “por muito
falar”.
Aqui Jesus está ensinando que a oração não é um ritual, uma reza, que
podemos acertar a frase ou a quantidade de palavras certas para que seremos
respondidas. Não! A base da oração Cristã é o relacionamento com nosso Pai
poderoso e amoroso: “porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes
mesmo de o pedirem”.
Precisamos entender este princípio do relacionamento como a base da oração,
para poder entender a oração modelo que o Senhor Jesus nós deu nos
próximos versículos:
Vocês, orem assim: “Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o
teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas
dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos
deixes cair ema tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, o
poder e a glória para sempre. Amém.
Esta oração não pode ser vista como algo para “rezar” - ficar repetindo a
mesma coisa - mas como um modelo de como devemos orar:
Pai nosso - meu Pai.... toda oração começa que este relacionamento. O
Espírito Santo levanta o clamor de “abba” (Papai) em nosso coração.
que estás nos céus... “Deus está nos céus, e tu estás na terra, pelo que sejam
poucas as tuas palavras” - Eclesiastes 5:2b ECA
Santificado seja o teu nome. - o propósito de toda nossa oração é que o nome
dele seja glorificado, engrandecido, exaltado
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. queremos ver o Reino de Deus, a perfeita vontade dele, sendo feito aqui na
terra, como está sendo feita neste momento lá no céu. Podemos “puxar” a
presença do Reino de Deus, o Reino dos Céus, aqui na terra.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia - podemos confiar nele para nosso
mantimento, tanto espiritual tanto natural
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. - A
única parte da oração que o Senhor Jesus explicou depois: “Mas se não
perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não lhes perdoará as ofensas”.

E não nos deixes cair ema tentação, mas livra-nos do mal, - mesmo que,
através da oração nós temos acesso ao Pai e podemos trazer o Seu Reino, a
Sua vontade, aqui na terra, nunca devemos esquecer de nossa humanidade e
fraqueza.
porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. - porém
lembramos do poder, do Reino, da glória dele, que é supremo.
Vamos ler uma parábola que o Senhor Jesus usou para ensinar sobre a
oração:
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrarlhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar.
Ele disse: “Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se
importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se
dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: ‘Faze-me justiça contra o
meu adversário’. “Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse
a si mesmo: ‘Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os
homens, esta viúva está me aborrecendo; vou fazer-lhe justiça para que
ela não venha mais me importunar’”.
E o Senhor continuou: “Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não
fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite?
Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e
depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na
terra?” - Lucas 18:1-8
O significado desta parábola é para nos ensinar que devemos “orar sempre e
nunca desanimar”. Às vezes a resposta demora, mas a nossa fé também tem
que ser com perseverança.
Vamos ler mais uma parábola que o Senhor Jesus contou para ensinar sobre a
oração:
Lucas 11:1 a 13
Versículo 10:
Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate,
a porta será aberta.
Aqui nós vemos três níveis de oração:
1. Pede e receber (o mais fácil)
2. Busca e encontra (precisa de mais determinação e tempo)
3. Bate... será aberta (oposição... batalha espiritual)

Então, vemos através da oração nós podemos trazer a vontade e o Reino de
Deus aqui na terra. Às vezes, precisamos perseverar, a batalha, em oração.

