
 8

LIÇÃO 2 
Quando Orar, Aproxime-se Correctamente de Deus 

 
Nesta Lição Estudará... 
Qual a Forma Correcta? 
Com Que Atitude? 
Onde? 
Em Que Posição? 
Qual o Modelo? 
 
Esta lição ajudará a... 
Aproximar-se de Deus de modo correcto e com a atitude certa. 
Seguir o padrão bíblico sobre como, quando e onde orar. 
 
QUAL A FORMA CORRECTA? 
     Alguém poderá perguntar: “Interessa mesmo como oramos?” “As religiões não conduzem todas a 
Deus?” Jesus disse: 
 
“... Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim” (João 14:6). 
 
     Vamos a Deus por meio de Jesus, na base do que Ele fez por nós. Oramos em nome de Jesus, 
apresentando as suas promessas como se fosse um cheque no Banco do Céu. A Sua conta nunca fica a 
descoberto. O próprio Jesus lá esta para honrar as promessas e dizer que estamos autorizados a 
movimentá-la. Jesus diz o seguinte aos que crêem n’Ele: 
 
“E, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho” (João 14:13). 
 
“Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus” (Hebreus 10:19). 
 
“Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos 
firmemente a nossa confissão; Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se 
das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, 
pois, com confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim 
de sermos ajudados em tempo oportuno” (Hebreus 4:14-16). 
 

Para Fazer 
      
1 Quais destas alíneas correspondem ao significado da expressão em nome de Jesus usada na 
 sua oração? 

a) Peço não por eu ser bom mas pelo que Jesus fez por mim, tornando-me filho de Deus. 
b) Venho pedir e receber o que Jesus me prometeu. 
c) Pertenço a Jesus e peço-Lhe que me ajude. 
d) É algo que agradaria a Jesus e faria avançar a Sua causa e por isso peço em Seu nome. 
e) Jesus, como meu Sumo Sacerdote, intercede junto do Pai por este pedido. 
f) Não penso no significado e uso a expressão por hábito. 
g) As palavras são como uma fórmula mágica que fazem com que as orações sejam ouvidas. 
h) Oro assim, porque Jesus mandou que fosse assim. Não sei o que significam as palavras. 

 
2 Que versículo usaria para mostrar que o único caminho para Deus é Jesus?    
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3 Segundo Hebreus 4:14-16, que está Jesus a fazer por nós no Céu?     
 
             
 
COM QUE ATITUDE? 
Respeito, Gozo, Gratidão, Confiança. 
     Pensar em quem Deus é, na Sua bondade e poder, facilita a nossa aproximação a Ele com a atitude 
correcta. Vamos respeitosos e submissos ao nosso Senhor e Criador, prontos para fazer o que Ele 
manda. Vamos ao nosso Pai com alegria, gratidão e confiança. Sabemos que Deus ouve e responde às 
nossas orações porque nos ama e prometeu responder à nossa necessidade. Jesus disse-nos: 
 
“... Pedi, e dar-se-vos-á: buscai, e achareis: batei, e abrir-se-vos-á” (Lucas 11:9). 
 
     Quando oramos e ouvimos Deus falar-nos ou vimos a Sua resposta, aprendemos que Ele ouve e 
responde à oração. Isto fortalece a nossa fé. Por vezes, temos de esperar com paciência, mas devemos 
confiar e agradecer a Deus pela resposta que virá. 
     Lembremo-nos também, de que Deus não tem favoritos. Ele a todos ama e recebe. O apóstolo 
Pedro aprendeu isto com a experiência: 

 
“... Reconheço, na verdade, que Deus não faz distinção de pessoas; Mas que lhe é agradável aquele que, 
em qualquer nação, o teme e obra o que é justo” (Actos 10:34-35). 
 
Humildade e arrependimento. 
     Certa vez Jesus falou a 2 homens, para ilustrar as atitudes correcta e errada na oração. 
 
“Dois homens subiram ao Templo, a orar; um, fariseu, e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, 
orava consigo, desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, 
roubadores, injustos e adúlteros; nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana, e dou 
os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria 
levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador! Digo-
vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele...” (Lucas 18:10-14). 
 
     O orgulho e uma atitude crítica para com o próximo são pecados. O pecado separa-nos da presença 
e da bênção de Deus. O fariseu fechou a porta da comunicação com Deus. Mas o arrependimento 
(lamentar o erro praticado e decidir deixá-lo) abre-nos a porta para receber o perdão e a bênção de 
Deus. A humildade opõe-se ao orgulho. O publicano sabia e reconhecia-se pecador. Sabia que não 
merecia a bênção de Deus (nenhum de nós merece!) mas veio pedir misericórdia. E Deus perdoou-o. 
 
Perdoar e Amar o Próximo. 
     Ódio, ressentimento e má vontade em perdoar os que fazem mal em oração fecha-nos a porta para 
Deus. Jesus disse: 
 
"Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós; 
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas 
ofensas” (Mateus 6:14-15). 
 
     Se fizermos mal a alguém, Jesus ensina-nos que devemos ir pedir-lhe perdão. Devemos preocupar-
nos em tratar os outros com amor e bondade, em casa, no trabalho, onde quer que estivermos. 
Atitudes desagradáveis impedem a oração. 
 
“Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra 
ti, Deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e, depois, vem e 
apresenta a tua oferta” (Mateus 5:23-24). 
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     Estela, uma jovem professora peruana, estava a orar a Deus, pedindo-Lhe que a enchesse com o 
Espírito Santo. Ao orar, Deus recordou-lhe o ressentimento que ela tinha contra alguém. “Senhor” 
disse ela: “Eu perdoo-lhe. Perdoa-me por ter ficado ressentida. Amanhã vou escrever-lhe e pedir-lhe 
perdão.” Imediatamente um grande gozo e paz a encheram e Estela louvou Deus por ter respondido à 
oração e a ter enchido do Seu Espírito. 
 
Sinceridade e Seriedade 
     Ao orar, seja sincero. Muitas vezes oramos sem pensar no que estamos a dizer, Jesus falou muito 
acerca disto. 
 

Para Fazer 
 
4 Assinale com um X as atitudes que desejava cultivar na oração. Fale com o Senhor sobre elas. 
 
 ____Alegria  ____Sinceridade  ____Orgulho 
 
 ____Atenção  ____Seriedade               ____Louvor 
 
 ____Gratidão  ____Arrependimento  ____Amor 
 
 ____Perdão  ____Confiança              ____Humildade 
 
 ____Adoração  ____Obediência  ____Respeito 
 
ONDE? 
     Primeiro, lembre-se de que Deus é omnipresente; onde quer que estivermos, Deus ouve-nos e 
responde. Contudo, lemos na Bíblia que há lugares especiais de oração. As nossas igrejas, tal como o 
templo em Jerusalém, são espaços dedicados a Deus são como a Sua casa, onde O podemos encontrar. 
São locais especiais de adoração. 
 
“... A minha casa será chamada, por todas as nações, casa de oração” (Marcos 11:17). 
 
     Jesus ensinou que o lugar não é tão importante como a atitude mas também disse que devíamos 
orar em privado em casa. Seguimos este princípio quando oramos silenciosamente a sós com Deus. 
Aí, podemos pensar e escutar em sossego a voz de Deus quando oramos. 
 
“Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto; 
e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará” (Mateus 6:6). 
 
     Deus mostra-nos na Sua Palavra que devemos também orar com os outros. Pode orar com um 
amigo que esteja disposto a ser seu companheiro. Se possível, ore com a família. Em muitos lugares, 
há grupos de oração que se reúnem em casas ou em outros locais convenientes. O livro de Actos fala-
nos de um tal grupo constituído por mulheres que se reuniam junto de um rio. Naturalmente, temos 
uma oportunidade especial de orar a Deus juntamente com outros, quando nos reunimos com outros 
crentes na casa de Deus. 
     ORAR: sozinho, com um amigo, com a sua família, com um grupo de oração, com a igreja, onde 
quer que esteja.  

Para Fazer 
 

5 Tem algum lugar certo onde ora sozinho? Onde? Escreva os benefícios que alcança por orar 
sozinho. 
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6 Faça uma lista de diferentes lugares onde já tenha orado ou planeia orar. 
 
             
 
             
 
EM QUE POSIÇÃO? 
     Na Bíblia, lemos que as pessoas por vezes oravam de pé, mostrando respeito e reverência. Outras 
vezes, ajoelhavam-se como o fariam perante um rei, para mostrar respeito, submissão e prontidão em 
obedecer. O Salmista fala de orar na cama durante a noite. Lemos que David “se sentava perante o 
Senhor” e que os 120 discípulos estavam sentados quando o Espírito Santo os encheu no dia de 
Pentecostes. Se vamos orar durante um longo período, é importante estarmos confortáveis e 
descontraídos, pensando em Deus e não no nosso desconforto. De vez em quando devemos levantar-
nos e andar de modo a mantermo-nos acordados quando oramos. 
     Há quem ore de olhos fechados para evitar distracções. Outros levantam os olhos para o Céu como 
Jesus. Por vezes, curvamos a cabeça e juntamos as mãos numa atitude de adoração e sincera petição. 
     Por vezes, seguramos a mão da pessoa com quem oramos, unindo as nossas orações num mesmo 
propósito. Outras, como nos tempos bíblicos, erguemos as mãos a Deus em louvor ou estendemo-las 
em súplica como que a receber uma resposta. Podemos colocar as mãos na pessoa por quem oramos, 
em nome de Jesus, confiando que Ele utilizá-las-á para curar ou encorajar a pessoa ou escolhê-la para 
um trabalho especial. 
 
“Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos; ajoelhemos diante do Senhor que nos criou” (Salmo 95:6). 
 
"Levantai as vossas mãos no santuário, e bendizei ao Senhor” (Salmo 134:2). 
 

Para Fazer 
 

7 De acordo com a Bíblia, o que é mais importante na oração: a posição do corpo ou a atitude 
do coração? 

             
 

8 Indique 3 posições vulgares na oração. Qual a que mais aprecia? Porquê? 
 
             
 
             
 
             
 
             
 

QUAL O MODELO? 
     Além de maravilhosos ensinos sobre a oração, Jesus deu-nos o melhor modelo para a nossa oração. 
Chamamos-lhe “O Pai Nosso”. Utilizamo-lo de duas formas: 1) Como uma oração que decoramos e 
repetimos, 2) como um modelo para as nossas orações. 
     
“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 induzas à tentação; mas livra-nos do mal; 
porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Ámen” (Mateus 6:9-13). 
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     Talvez esteja habituado a uma diferente tradução desta oração. Gosto das orações que incluem o 
final que se encontra em alguns manuscritos antigos mas não em todos: “Porque Teu é o Reino, o 
poder e a glória para sempre. Ámen”. Desta forma, começamos e terminamos a oração com o 
reconhecimento de quem é Deus e ansiando pelo momento em que Ele vai estabelecer o Seu reino 
perfeito neste mundo. Ámen significa “assim seja”. 
     Neste lindo modelo de oração, Jesus ensina-nos a orar – “Pai nosso que estás no Céu”. Deus é 
Aquele a quem devemos orar. Aproximamo-nos com confiança como Seus filhos para Lhe falar das 
nossas necessidades. Apresentamo-nos com respeito, orando para que o Seu nome seja honrado – que 
nós e os outros O honremos. 
     Uma das primeiras e mais importantes coisas por que devemos orar em qualquer circunstância é 
que se cumpra a vontade de Deus – que Ele faça o que sabe ser melhor. Deixando-O guiar-nos em 
oração, colocará na nossa mente o que devemos orar. O que Ele quer fazer. Cooperamos com Ele 
quando oramos para que a Sua vontade se cumpra naquilo que é melhor para a nossa família, para a 
nossa nação e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. 
     O nosso Pai celeste ama-nos e quer dar-nos aquilo que diariamente necessitamos – trabalho para 
ganharmos o pão, saúde e força para trabalhar, sabedoria, relações correctas, abrigo, vestuário – Ele 
diz que devemos pedir isso tudo. 
     Devemos pedir a Deus que nos perdoe pelos erros que cometemos. O que significa libertar-nos dos 
nossos sentimentos que possamos ter contra alguém. Significa também deixar o mal. Pedimos ajuda 
de Deus para fazer o bem a par do Seu perdão para os nossos erros e faltas. 
     Oramos para que Deus nos guie e nos ajude, que nos não deixe cair em tentação. Pedimos-Lhe que 
nos livre do poder de Satanás, o tentador, o maligno, o inimigo de Deus e das nossas almas. Isso 
significa libertação dos seus ataques: dúvidas, temores, más atitudes, doença, desânimo, tudo quanto 
nos impede de fazer a vontade de Deus. 
     Concluímos, recordando que Deus tudo controla! Ele dá vitória. O Seu poder é bastante para todas 
as nossas necessidades. Um dia vê-Lo-emos e viveremos com Ele para sempre no Seu reino perfeito. 
A Ele toda a glória. Ámen! 

Para Fazer 
 
9 Leia de novo “O Pai Nosso” linha por linha, medite no significado de cada linha e fale com 
 Deus sobre o modo da sua aplicação. 
 
10 Ore usando cada linha de “O Pai Nosso” como seu modelo: Meu Pai que estás no Céu, que eu 
 honre hoje o Teu nome em tudo quanto fizer. Que os outros vejam o Teu amor em mim e 
 queiram conhecer-Te e servir-Te também... etc. 
 
11 Se ainda não sabe de cor “O Pai Nosso”, decore-o agora. Se na sua igreja, a congregação 
 costuma recitá-lo em conjunto, aprenda a versão utilizada aí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


