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Lição 14: Oração é relacionamento com Deus
A ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
“Portanto, vós orareis 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;
O pão nosso de cada dia nos dá hoje;
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim
como nós perdoamos aos nossos devedores; E não nos conduzas à tentação; mas
livra-nos do mal; porque teu é o reino, e
o poder, e a glória, para sempre. Amém”,
Mateus 6.9-13.
Jesus no Sermão da Montanha, ensinou
seus discípulos a linda oração que se tornou conhecida como a oração do Pai-Nosso. Façamos uma análise da mesma:
• PAI NOSSO QUE ESTÁS NOS
CÉUS: na primeira fase Jesus nos ensina
que Deus nosso criador, com a vinda de
Jesus, passa a ser o nosso Pai, e que, Ele
está acima de todas as coisas.
• SANTIFICADO SEJA O TEU
NOME: aqui Jesus nos ensina a reconhecermos a Santidade que há em Deus.
• VENHA O TEU REINO, SEJA FEITO
A TUA VONTADE, ASSIM NA TERRA
COMO NO CÉU: nessa parte Jesus nos ensina que devemos nos sujeitar a Deus, aceitando Sua boa, agradável e perfeita vontade, nos
entregando sem medo e receios.
• O PÃO NOSSO DE CADA DIA
NOS DÁ HOJE: Jesus nessa parte nos
ensina que toda provisão vem do Senhor
Deus criador e Ele nos sustenta a cada dia,
assim como cuida dos pássaros, mais
ainda de todos nós que somos Sua

imagem e semelhança.
• E PERDOA-NOS AS NOSSAS
DÍVIDAS, ASSIM COMO PERDOAMOS
OS NOSSOS DEVEDORES: nesse trecho
Jesus nos ensina acerca do perdão, colocando-nos a uma condição, para ser perdoado por
Deus é necessário perdoarmos nossos irmãos.
• E NÃO NOS CONDUZA A TENTAÇÃO; MAIS LIVRA-NOS DO MAL:
nesse trecho o Mestre nos ensina a pedirmos
a proteção de nosso Pai, a cada dia de nossas
vidas, pois sozinhos não somos fortes para
vencermos o mal e as tentações de Satanás.
• PORQUE TEU É O REINO, O
PODER E A GLÓRIA, PARA SEMPRE,
AMÉM: E para finalizar Jesus nos ensina
que Dele, por Ele e para Ele são todas as
coisas. Deus reina, é poderoso e glorioso,
quando reconhecemos isso e nos entregamos a Ele, somos feitos co-herdeiros em
Cristo de toda essa majestade, de todo esse
poder e somos imergidos em Sua Glória, e
isso não é algo temporário, mas eterno.
A oração que Jesus nos ensinou é mais
completa, um modo de estreitar relacionamentos entre a criatura e seu criador, capaz
de trazer o céu até a Terra. Orar é intimidade,
num momento sublime entre você e Deus.
“Deus nunca está muito ocupado para ouvir,
não esteja tão ocupado para falar com Ele”.
(Autor Desconhecido).
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