
A ORAÇÃO DO SENHOR  (Mt 6.9-13) 

Capítulo 1 – Quando vocês orarem 

Para muitas pessoas, o que possibilitou atravessar o período de pandemia e isolamento social 

foi justamente a tecnologia de comunicação de que dispomos. Mesmo estando cada um no 

seu canto, foi possível conversar com quem estava longe, matar a saudade, mandar recados, 

tratar de assuntos urgentes e importantes e – por que não? – jogar conversa fora com quem 

amamos. 

Um dos maiores distintivos do gênero humano é a capacidade de falar. É sabido que muitos 

animais conseguem se comunicar, seja por meio de zunidos, latidos, odores e até jeito de voar. 

Mas a conversa intencional, proposicional e articulada, onde as palavras, sentenças e frases 

transformam sentimentos, ideias e acontecimentos em informação que o outro pode 

compreender, analisar e corresponder – isso é um privilégio que o Criador reservou aos seres 

humanos! 

Mas, sem dúvida alguma, o maior de todos os privilégios é conversarmos com o Criador! 

A narrativa do Éden dá a entender que Deus costumava visitar o primeiro casal diariamente 

(Gn 3.8). Apesar do distanciamento entre Criador e criatura causado pelo pecado, é dito que 

Moisés conversava com o Senhor face a face, como alguém que fala com seu amigo (Êx 33.11). 

Na verdade, considerando que Deus nos criou para nos relacionarmos com ele, não é exagero 

dizer que fomos criados para orar – e que a oração é a atividade mais natural na qual podemos 

nos envolver. É por meio da oração que verbalizamos nossas lutas e alegrias diante do trono 

de Deu, e contamos a ele nossos sonhos, desejos e planos, bem como nossos medos, 

incertezas e dores. 

Cristo chamou seus discípulos de “amigos” (Jo 15.15). Se cremos que o Senhor Jesus é o Deus 

Filho encarnado, então orar será um ato tão natural para nós quanto era para os discípulos 

falarem com o seu Mestre durante os dias de seu ministério terreno. 

Quando pediram para que Jesus os ensinasse a orar, talvez os discípulos estivessem refletindo 

sobre a naturalidade com que falavam com seu Mestre e a naturalidade com que Cristo falava 

com seu Pai, e desejando partilhar desse tipo de intimidade com Deus. 

Na verdade, o próprio Senhor Jesus desejava que seus seguidores também desenvolvessem 

uma profunda comunhão com seu Deus (Jo 17.21). E é exatamente por isso que concluímos 

que, quando disse “Vocês orarão assim”, Jesus não estava ordenando que eles somente 

Mas algumas pessoas parecem mais capacitadas nessa arte, não é? Quem aqui é mais 

conversador? E quem é o mais calado? Mas essa dificuldade é geral, ou depende do assunto ou da 

pessoa com quem está falando? Com quem ou sobre o quê é mais fácil conversar? 

Quantos de vocês conhecem o “Pai-Nosso” de cor? Foi aprendido na infância ou já na fase adulta? 

No catolicismo ou no protestantismo? Com que frequência recorre às suas palavras decoradas? 



repetissem suas palavras como papagaios! A repetição vazia de palavras e mantras é própria 

das religiões pagãs, não de uma relação filial com Deus (Mt 6.7,8). 

Jesus está ensinando um padrão para as orações dos seus discípulos. Isto é, as nossas orações 

devem expressar as mesmas verdades, valores e princípios que a oração padrão ensinada por 

ele naquela oração que chamamos “Pai-nosso”. 

A oração do Pai-nosso serve para direcionar e estimular constantemente nossa oração. Orar de 

acordo com ela é a maneira certa de manter nossas orações dentro da vontade de Deus. Orar 

por meio dela, refletindo e aprofundando o sentido de cada uma de suas sentenças, é um 

caminho certo, especialmente quando nossa vida de devocional está truncada, e a gente não 

consegue ir muito além de umas poucas e rasas palavras iniciais. 

Aplicação 

Você ora diariamente ou somente quando está na igreja? Você conversa com Deus com 

naturalidade, ou fica engasgando como se estivesse falando com um estranho? Você é aquele 

tipo de “amigo” que só entra em contato quando está passando por algum problema grave? 

Se a conversa gostosa é um sinal de amizade e intimidade, o que a sua vida de oração diz sobre 

o seu relacionamento com Deus? 
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