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Capítulo 1

O que é oração?

Todos nós precisamos de alguém com quem podemos falar. Seja um amigo, um familiar, um 
profissional - precisamos de alguém para ouvir os nossos pensamentos, o desabafo, as alegrias, os 
sonhos. 
Mas, às vezes, parece que tal pessoa não existe. Pelo menos, não há pessoa que nos compreenda, que queira 
escutar. Você já sentiu isso? Se for assim, então você vai ficar feliz ao saber que, mesmo não tendo ninguém 
com quem falar, sempre pode falar com Deus. Alias, Deus quer que falemos com Ele!

Falar com Deus se chama "orar". As palavras que dizemos são a "oração". Este livro vai ajudar você a 
entender oração em geral, e a entender a oração que Jesus mesmo nos ensinou a orar para Ele. Você vai 
aprender o que é a oração, quem pode orar, quem escuta as orações, onde, quando e como orar, e por que 
nossas orações são ouvidas.

A oração consiste em duas partes. A primeira parte é a nossa, o que nós fazemos quando oramos. 
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Simplesmente, oração é uma forma de adoração, em que os cristãos fazem seus pedidos, confiando em 
respostas, e agradecem a Deus, em qualquer lugar, a qualquer hora, por qualquer razão, em nome de Jesus. 

Vamos examinar em mais detalhes esta explicação e aprender o que a Palavra de Deus, a Bíblia, ensina 
acerca da oração.

Jesus uma vez disse a um grupo de judeus que não acreditaram nEle: Este povo com a sua boca diz que me 
respeita (oração), mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil.  
Mateus 15.8,9

1. Jesus aqui chama ____________________ um tipo de adoração, que vem não somente 
da boca, mas também do __________________.

Na Bíblia também lemos: Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão  
abertos às suas súplicas. 1 Pedro 3.12

2. Segundo Pedro, Deus ouve as orações das pessoas que são ____________, ou seja, 
cristãos.

Outro versículo nos ensina:  Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto (em oração) do  
trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça  
sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus 4.16

3. Podemos ter a _______________________ de que  acharemos misericórdia com Deus. 

O apóstolo Paulo, pela inspiração de Deus, fala assim: Não se preocupem com nada, mas em todas  
as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido.  
Filipenses 4.6

4. Então, oração é ___________________ e dar ________________.

A quem devemos orar? Quando o profeta Daniel estava em dificuldades e problemas, ele disse: 
Orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Daniel 9.3

5. Podemos orar diretamente a ____________________.

E onde podemos orar? O apóstolo Paulo falou para seu estudante Timóteo: Quero que em todos os lugares  
os homens orem. 1 Timóteo 2.8. E também falou: Orem sempre. 1 Tessalonicenses 5.17

6. Podemos orar a Deus em ____________________ lugar e a _________________ hora.

Jesus mesmo nos diz: Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes dará. João 
16.23

7. Todo pedido é permissível com Deus. Podemos pedir ___________________ coisa, mas 
devemos pedir em nome de ______________, que significa que Deus vai nos atender 
por causa do que Jesus fez por nós.

Isso nos leva à segunda parte da definição de oração. Mas primeiro, vamos fazer uma breve revisão. 
A oração é uma forma de adoração a Deus, na qual cristãos pedem e agradecem a Deus 
com confiança, em qualquer lugar, a qualquer hora, por qualquer razão e em nome de 
Jesus.



Existe uma segunda parte à oração. É a parte que Deus faz. Nós pedimos e agradecemos, e então 
Deus faz a sua parte. A Bíblia nos ensina que Deus promete ouvir e responder as nossas orações na 
sua maneira, no tempo apropriado, sempre para o nosso bem, e porque nos ama. 

Se lembra as palavras de Pedro que já lemos? Ele disse: Os olhos do Senhor repousam sobre os  
justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. 1 Pedro 3.12

8. Deus promete ___________ as nossas orações.

Mas Deus faz mais do que ouvir. Jesus disse: Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu 
nome, ele lhes dará. João 16.23 

9. Deus também promete ________________ às nossas orações.

Aos romanos Paulo falou: O Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por  
palavras, pede a Deus em nosso favor. Romanos 8.26

10.O Espírito de __________________ ora por nós.

O salmista louva a Deus porque Ele responde as orações. Ele diz: Todos os seres vivos olham para 
ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Salmo 145.15

11.Deus não somente responde as orações na melhor maneira, mas também no 
_________ apropriado.

A Bíblia nos lembra:  Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus.  
Romanos 8.28

12.Deus responde as nossas orações fazendo com que tudo ______________ para o nosso 
bem.

E, finalmente, a Bíblia nos anima:  Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida 
de vocês. 1 Pedro 5.7

13.Deus ouve e responde as nossas orações porque ele _____________ de nós.

Vamos revisar esta segunda parte da oração.
Deus promete ouvir e responder as nossas orações no tempo certo, para o nosso bem 
porque Ele nos ama. 

Prova de capítulo 1

1. A oração é uma forma de ___________ a Deus.
2. Somente as orações dos _____________________ vão ser atendidos por Deus.
3. O cristão pode orar com __________________, sabendo que Deus vai ouvir seu pedido.
4. Podemos _______________ qualquer coisa de Deus.
5. Também vamos querer __________________ a Deus por todas suas bênçãos.
6. Podemos orar em qualquer __________________ e em qualquer ____________________.
7. Queremos sempre orar em nome de __________________. 
8. Deus promete _____________ e ________________ as nossas orações.



9. Ele vai responder na maneira que Ele acha __________________, e sempre para o nosso 
____________.

10.Deus atende as nossas orações porque nos ________________.

Capítulo 2
O que é o Pai Nosso?

Já que entendemos o que é a oração, vamos dar uma olhada numa oração muito especial. Esta oração foi 
ensinada por Jesus mesmo. Neste capítulo você vai aprender:

* a origem do Pai Nosso, e

* as palavras do Pai Nosso.

Como Deus verdadeiro e Homem verdadeiro, Jesus nos mostrou a melhor maneira para orar. Ele mesmo 
orava muito. Algumas das suas orações se encontram na Bíblia. Pode conferir e ler: Mateus 26.39-44 e João 
17.1-26.

Os seguidores de Jesus uma vez o pediram: "Senhor, ensina-nos a orar." Lucas 11.1 Em outra ocasião, 
durante um sermão, Jesus ensinou seus ouvintes a orar. Mateus 6.5-15

1. Quem nos mostrou a melhor maneira para orar?

2. Em que livro lemos algumas das orações de Jesus?

3. Quem pediu que Jesus ensinasse sobre a oração?

Nas duas ocasiões mencionadas acima, Jesus falou quase as mesmas palavras. Desde aquela época, o povo 
usa estas palavras de Jesus para orar. Chamamos isto o Pai Nosso, segundo as primeiras duas palavras. As 
palavras escritas na Bíblia são essas:

Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu Reino. Que a tua  
vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu! Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as  
nossas ofensas como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos  
tentados, mas livra-nos do mal.

Você talvez reconheça esta maneira de falar o Pai Nosso, que vem de outra tradução da Bíblia:

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 
também perdoamos aos nossos devedores. E  não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu 
é o reino, e o poder, e a glória, para sempre.  Amém. 

Comparando as duas orações, você nota que as palavras são um pouco diferentes, mas os pensamentos são 
iguais. A última parte da oração não se encontra na Bíblia. Falaremos desta parte no capítulo 5. 

4. O que chamamos este conjunto de palavras que Jesus usou para ensinar seus 
seguidores a orar?

5. Por que existem várias versões do Pai Nosso?

6. Você sabe o Pai Nosso de cor? Comprove, falando ela sem olhar para trás.



Capítulo 3
Pai Nosso

Já que você sabe o Pai Nosso, está na hora de aprender o que significam as suas palavras. Jesus 
colocou os pensamentos certos na sua oração. Queremos estudar e aprender o que podemos sobre o 
significado deles, para que, quando oramos, sabemos o que estamos pedindo. Até o fim deste 
capítulo você entenderá:

 por que Jesus chamou Deus de "Pai nosso",

 como podemos manter o nome de Deus santo,

 o que é o reino de Deus, e onde existe, e

 o que é a vontade de Deus, e como podemos cumpri-la

O Pai nosso é dividido em pensamentos chamados de petições, ou pedidos. Uma petição é algo que pedimos. 
O Pai Nosso consiste em sete petições, uma introdução e uma conclusão. 

A introdução e as primeiras três petições falam sobre Deus:

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.

1. O Pai Nosso é dividido em seções que se chamam:
a. petições   b. Orações c. Mandamentos
2. Quantas petições o Pai Nosso contém?

a. 3 b. 5 c. 7 d. 9
3. O que as primeiras palavras do Pai Nosso se chamam?

a. a conclusão b. A introdução c. As petições
4. Sobre quem as primeiras três petições falam?

a. nós b. Os discípulosc. Deus

Quando Jesus falou para seus seguidores que devem começar sua oração com as palavras "Pai nosso que 
estás nos céus", ele estava dizendo que Deus realmente é nosso Pai que nos ama e nos cuida. 

O apóstolo Paulo escreveu em uma das suas cartas, por inspiração do Espírito Santo:  Pois, por meio da fé  
em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. (Gálatas 3.26) Quando Jesus ensinou esta oração aos seus 
seguidores, ele disse:  Vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está  
no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem! (Mateus 7.11) Podemos orar a Deus  confiando que ele nos 
ama, do mesmo modo que as crianças pedem coisas dos seus pais que os amam e lhes dão carinho.

Jesus também disse na oração que o nosso Pai está nos céus. Salmo 115.3 nos lembra: O nosso Deus está no 
céu; ele faz tudo o que quer. Deus é todo-poderoso. Ele pode fazer tudo.

Um dos irmãos de Jesus escreveu, por inspiração do Espírito Santo:  Tudo de bom que recebemos e tudo o  
que é perfeito vêm do céu, vêm de Deus, o Criador das luzes do céu. (Tiago 1.17) Deus pode fazer tudo, 
então podemos confiar completamente nos seu poder e seu amor para conosco.

5. Jesus chamou Deus o nosso Pai para que lembremos que ele nos considera os seus 
_______________________.



6. Jesus disse que Deus está nos céus, o que nos lembra que Deus é todo-
______________________, e que tudo o que é bom vem de _________.

Na primeira petição do Pai Nosso, pedimos a Deus: Santificado seja o teu nome. Em Isaías 42.8 Deus diz: 
"Eu sou o Senhor: este é o meu nome." Mas o nome de Deus também refere a tudo o que conhecemos sobre 
Deus. Deus também falou no mesmo versículo de Isaías: "Não permito que as imagens recebam o louvor  
que somente eu mereço." Deus disse que sua glória e sua honra são parte do seu nome. Pode dizer que o 
nome de Deus é sua fama, todo o que Ele é e pelo qual os outros o reconhecem.

O nome de Deus é santo, mesmo que ninguém pede que seja santo. Apocalipse 3.7 chama Deus o  "santo e 
verdadeiro". Mas nesta petição pedimos que Deus nos ajude a manter seu nome santo em nossas mentes e 
corações, e na vida diária. 

Jesus nos diz que "a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e  
louvem o Pai de vocês, que está no céu" (Mateus 5.16). Praticando os ensinamentos de Deus em nossas 
vidas, podemos ajudar a manter o nome de Deus santo aqui entre os seres humanos.

Também pedimos que Deus nos ajude a não dar seu nome uma fama indevida, a não desonrar seu nome. 
Deus falou uma vez, quando isso aconteceu: "Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande  
nome - o nome que vocês profanaram no meio deles-,aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Sou eu,  
o Senhor Deus, quem está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo." (Ezekiel 
36.23).   Senhor, ajuda-nos a nunca desonrar teu santo nome!

7. O nome de Deus é  o _________________.
8. O nome de Deus também é tudo o que ________________ sobre Ele, suas qualidades e 

sua fama.
9. O nome de Deus é sempre _____________.
10.Pedimos que Deus nos ajude a _______________ seu nome santo neste mundo.
11.Também pedimos que Deus nos ajude a não _____________ o seu nome.

A segunda petição do Pai Nosso é "Venha o teu reino". O reino de Deus, segundo Jesus, "não é deste  
mundo" (João 18.36). Em vez disso, Ele diz: o Reino de Deus está dentro de vocês. (Lucas 17.21).

Deus reina em nossos corações. Jesus reina ou controla o coração com a paz que Ele nos dá. Colossenses 
3.15 diz: "Que a paz que Cristo dá dirija vocês." Paulo escreveu: "Pois o Reino de Deus é uma questão de  
viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá" (Romanos 14.17). E somente podemos 
viver corretamente quando somos os seus filhos, salvos pelo sangue de Jesus. 

Nesta petição pedimos que Deus nos traga seu reino, o seu poder de reinar, para dentro dos nossos corações. 
Jesus, em uma das suas orações, pede: "Santifica-os (fazê-los teus filhos santos) na verdade; a tua palavra  
é a verdade" (João 17.17). Deus reina nos nossos corações pela sua Palavra. Nesta petição estamos pedindo 
que o reino de Deus nos traz a "paz e a alegria que o Espírito Santo dá", como Paulo escreveu.

12.O reino de Deus não é deste _________________.
13.Em vez disso, o reino de Deus está em nossos _________________.
14.O reino de Deus consiste na pessoa ser ____________ de Deus, para que tenhamos a 

sua ___________ no coração.
15.Deus usa sua ________________ para reinar nos nossos corações.

A terceira petição do Pai Nosso diz: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus diz: "A 
vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna" (João 6.40). 
Paulo também falou a mesma coisa sobre a vontade de Deus quando ele falou para seu estudante Timóteo 
sobre o que Deus quer: "Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade" (1 Timóteo 2.4) 
Isto é a vontade de Deus, que todos acreditem que Jesus é o Salvador, e sejam salvos.

Também é a vontade de Deus que os seus filhos vivam de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Pedro 
escreveu: "Deus quer que vocês façam o bem para que os ignorantes e tolos não tenham nada que dizer  



contra vocês" (1 Pedro 2.15). E João explicou mais quando ele escreveu: "Esse amor quer dizer isto: viver  
uma vida de obediência aos mandamentos de Deus" (2 João 6). A vida santa agrada a Deus. A sua vontade 
é que vivamos tais vidas.

Nesta petição pedimos que Deus faça a sua vontade acontecer, como Paulo disse: "Todas as coisas são feitas  
de acordo com o plano e com a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia  
resolvido desde o princípio, Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com  
Cristo" (Efésios 1.11). Pedimos que Ele nos ajude a viver segunda a sua vontade. Paulo o disse assim: 
"Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas  
ações". (Filipenses 2.13). Pedimos que Ele continue nos ajudando a este fim.

16.A vontade de Deus é que todos sejam ___________ e acreditem em ___________.
17.A vontade de Deus também é que ________________ em obediência aos seus 

ensinamentos.
18.Nesta terceira petição pedimos que Deus faça a sua ____________ e nos ajude a fazer 

sua vontade em nossas ______________.

Quando vemos as palavras "assim como é no céu", entendemos que tudo o que  pedimos nas primeiras três 
petições do Pai Nosso já ocorre no céu. No céu, o nome de Deus é santo, e os anjos e outras criaturas cantam: 
"Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-poderoso" (Apocalipse 4.8). O Reino de Deus também existe 
no céu, sem dúvida. Os mesmos anjos cantam que Deus está sentado no seu trono no céu (Apocalipse 5.13). 
E a vontade de Deus está sempre feita no céu. O Salmo 103.20 nos explica isso, quando diz: "Louvem o 
SENHOR, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem aos seus mandamentos!"

Por isso, pedimos nesta petição que Deus deixe sua vontade acontecer também na terra como está 
acontecendo no céu, e que nós vivamos em obediência a esta vontade de Deus, mantendo seu nome santo e 
com seu reino no coração de cada um de nós.

19.O nome de Deus é sempre santo no ____________.
20.O _________________ de Deus sempre existe no céu.
21.A _________________ de Deus está sempre feita no céu. 
22.Pedimos que estas coisas sejam feitas aqui na ______________, como estão no céu.

Prova de capítulo 3:
1. As primeiras palavras do Pai Nosso se chamam ___________________.
2. 2. As primeiras três petições do Pai Nosso falam sobre ____________.
3. Porque Deus está no céu, sabemos que Ele é todo-________________.
4. Porque Deus é nosso Pai, sabemos que podemos pedir em ________________.
5. O nome de Deus é "o _________________", também é tudo o que __________________ 

sobre Deus.
6. Mantemos o nome de Deus santo quando _______________ de acordo com sua 

Palavra.
7. O reino de Deus está no _________________.
8. Deus reina no coração com sua __________________.
9. Os ________________ fazem a vontade de Deus no céu.
10. Pedimos que Deus nos ajude a fazer sua ________________ aqui na terra.
11.A vontade de Deus é que todos sejam _________________.
12.Deus quer que obedeçamos a sua Palavra, fazendo assim a sua _______________ aqui 

na terra.



Capítulo 4
O Pai Nosso, segunda parte     

A segunda parte do Pai Nosso é o assunto deste capítulo. Até o fim do capítulo você vai saber o que 
significa o pão nosso de cada dia por que Deus nos perdoa, e por que perdoamos aos outros como 
somos tentados como Deus nos livra do mal.

As primeiras três petições do Pai Nosso falaram mais sobre Deus e seu Reino. As últimas quatro 
petições tem a ver com a nossa vida. Nelas pedimos que Deus nos cuide e acompanhe na vida aqui 
na terra.

A quarta petição diz: "O pão nosso de cada dia nos dá hoje." Deus sabe que precisamos de  
comida para manter a saúde. Salmo 145.15,16 diz:  "Todos os seres vivos olham para ele com 
esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o SENHOR Deus é  
generoso; ele satisfaz a todos os seres vivos." Deus sabe o que precisamos e quando o precisamos. 
(Muitas pessoas falam estes dois versículos como uma oração antes de refeições.)

Mas Deus sabe que precisamos de outras coisas, também. Quando estamos tristes, precisamos de 
consolo. Quando estamos sozinhos, precisamos de amigos. Quando estamos longe de casa, 
precisamos saber que os nossos familiares nos amam e estão pensando em nós. Quando estamos 
com dificuldades financeiras, precisamos de dinheiro. O apóstolo Paulo louvou a Deus quando 
disse: "E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele tem para oferecer por meio de  
Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam." (Filipenses 4.19). Então, a frase "pão nosso" 
significa tudo o que precisamos para viver e manter a vida nesta terra. 

Veja bem que Jesus não nos mandou pedir o nosso bolo e sorvete de cada dia. Ele sabe o que 
queremos e o que precisamos, mas há uma diferença entre estas duas coisas. Muitas vezes o que 
queremos não é bom para nós, e Deus só dá o que é bom. Por isso há coisas que pedimos que Deus 
não dá. Temos que admitir que Deus nos abençoa muito mais  do que precisamos. Jesus disse: 
"Antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam." (Mateus 6.8)

Deus sabe quando precisamos de comida, roupa, casa, serviço, amigos, etc. Jesus orou em Lucas 
11.3 que Deus nos dê o que precisamos para hoje, não para uma semana ou um mês. O Salmo que 
acabamos de ver (145.15,16) nos lembra que Deus dá o que precisamos na hora em que precisamos. 

Jesus quer que saibamos que Deus sempre dá o que precisamos. Não precisamos preocupar-nos. 
Filipenses 4.6 diz: "Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que  
vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido."
Deus provê comida e outras necessidades a todas as pessoas. Jesus diz que Deus "faz com que o sol  
brilhe sobre os bons e sobre os maus e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os  
que fazem o mal." (Mateus 5.45). Mas Deus promete bênçãos especiais para aqueles que crêem em 
seu Filho Jesus. Davi, um dos reis de Israel, cantou: "Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi  
um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida." (Salmo 
37.25).

1.As últimas quatro petições do Pai Nosso falam sobre ___________.
2.O pão nosso de cada dia significa _______ o que precisamos para viver e manter a vida 
nesta teera. 
3.Deus sabe o que ______________ e quando o precisamos.
4.Deus tem bênçãos especiais para _____________.



A quinta petição diz: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos 
devedores." Seu primeiro pensamento poderia ser: "Bem, eu não perdôo os outros. Eu busco 
vingança." Pode ser que você age assim. Mas esta petição tem muito para dizer sobre a nossa 
relação com Deus.

De que Deus nos perdoa? Em Salmo 51.1,2 o rei Davi ora: "Por causa do teu amor, ó Deus, tem 
misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão apaga os meus pecados. Purifica-me 
de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado." Davi usa várias palavras que significam a 
mesma coisa, e em cada caso ele está falando de pecado. 

O que é pecado? João escreveu, pela inspiração do Espírito Santo: "Quem peca é culpado de  
quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei." (1 João 3.4). Cada vez que fazemos o 
que Deus proíbe,  pecamos. E cada vez que não fazemos o que Deus manda, pecamos.

Por que pecado é um problema? Isaías diz em 59.2  "Pois são os pecados de vocês que os separam 
do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda as  
suas orações." O pecado nos separa de Deus e o seu amor. Paulo explicou para os colossenses: "E 
quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois, quando Deus julga, ele não faz  
diferença entre pessoas." (Colossenses 3.25). Quando pecamos, estamos culpados de fazer o mal, e 
precisamos ser castigados. E pior, o castigo para o pecado é a morte eterna, segundo Romanos 6.23: 
"Pois o salário do pecado é a morte."
Pecar é receber uma sentença de morte. E não são somente os pecados que nós consideramos 
graves, como matar, estuprar e sequestrar que merecem a morte, mas todos os pecados, qualquer 
pecado! Entendemos por que Paulo escreveu: "O pecado entrou no mundo por meio de um só  
homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a  
raça humana porque todos pecaram." (Romanos 5.12). Pecar é coisa séria.

Se o pecado é tão sério, por que Deus nos perdoaria? Podemos responder esta pergunta com outra 
pergunta: Como Deus pode perdoar-nos, se ele é santo e perfeito e não pode suportar pecado?

Esta pergunta tem uma resposta de uma só palavra: Jesus. Paulo escreve: "Em Cristo não havia  
pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados." (2 Coríntios 5.21). Jesus 
viveu e morreu para ser o nosso substituto. Em vez de nos castigar pelos nossos pecados, Isaías 
explica, Jesus "estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa  
das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos  
ferimentos que ele recebeu." (Isaías 53.5). Em vez de separação de Deus, 2 Coríntios 5.18 nos diz 
que Deus  "por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele". Em vez de ser 
amaldiçoado por causa dos nossos pecados, Gálatas 3.13 diz: "Porém Cristo, tornando-se 
maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei." Em vez de nós morrermos 
eternamente como castigo pelos nossos pecados, Romanos 5.8 nos dá as boas notícias de que 
"Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado."
Então, por meio da perfeita vida e morte de Cristo como nosso substituto, Deus pode perdoar-nos. 
Romanos 3.24 diz esta verdade assim: "Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos  
por meio de Cristo Jesus, que os salva."
Deus tem sido muito bondoso e misericordioso conosco. Merecemos castigo, a separação de Deus e 
a morte eterna pelos nossos pecados. Mas Deus dá perdão, misericórdia e vida eterna. Então, nesta 
petição do Pai Nosso, ele pede que mostremos a mesma bondade e misericórdia para os outros. 
Efésios 4.32 o diz assim: "Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoem uns aos  
outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês." Outro trecho bíblica fala a mesma 
coisa: "Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. (Colossenses 3.13). Mesmo 
quando os outros nos irritam, nos machucam ou fazem qualquer tipo de pecado contra nós, devemos 
lembrar que Deus perdoou muito mais do que nós jamais teremos que perdoar aos outros. Jesus é o 



nosso exemplo para imitar. Ele é a razão porque Deus Pai nos perdoa. Oramos nesta petição que 
Deus nos dê a força e a fé para perdoar aos outros da mesma maneira. 

5.Pecado é _____________
6. Quantos pessoas pecam? ________________________
7. Destes, quais são os resultados de pecado?
Castigo  - separação de Deus  - alegria  - paz -  segurança  - maldição  -   morte  - culpa
8. Como Deus pode perdoar nossos pecados?
a. Ele sabe que vamos tentar não pecar.
b. Ele sabe que existem pessoas piores do que nós.
c. Jesus foi o nosso substituto e foi castigado em nosso lugar.
9.O que Deus quer que façamos aos que têm pecado contra nós?
a. Ele quer que tomemos vingança.
b. Ele quer que o perdoemos como Ele nos perdoa.
c. Ele quer que causemos problemas nas vidas deles.

A sexta petição do Pai Nosso é onde pedimos: "Não nos deixes cair em tentação." A tentação muitas 
vezes resulta em pecado. Como escreve Tiago, pela inspiração do Espírito Santo: "Mas as pessoas  
são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses  
desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte." 
(Tiago 1.14,15) Apocalipse 12.9 nos diz que "o enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é  
aquela velha cobra, chamada Diabo ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar." 
João escreve, de novo pela inspiração: "Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o  
que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do  
mundo." (1 João 2.16). O mundo contém muitas tentações! 

E, como diz Gálatas 5.17: "Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito  
quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por  
isso vocês não podem fazer o que vocês querem." Até os nossos próprios corpos nos tentam a 
pecar. O diabo, o mundo ao nosso redor e os nossos próprios desejos - todos colocam tentações de 
pecar em nosso caminho. 

Pedimos nesta petição que Deus nos proteja contra estas tentações. Jesus mesmo nos aconselha: 
"Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação; o difícil mesmo é  
conseguir." (Mateus 26.41). Precisamos da ajuda de Deus para resistir a tentação, e podemos contar 
com esta ajuda. Hebreus 2.18 nos diz: "Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi  
tentado e sofreu." E São Paulo fala outra coisa muito consoladora: "Deus cumpre a sua promessa  
e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma 
tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela." (1 
Coríntios 10.13) Deus sempre apresenta uma saída para escapar da tentação.

10.O que a tentação quer conseguir em nós? 
________________________________________________________
11.Quais são as três fontes da tentação? 
________________________________________________________
________________________________________________________
12.Quem nos protege da tentação? ______________________________
13.O que Deus nos apresenta quando somos tentados? 
________________________________________________________

A última petição do Pai Nosso diz: "Livra-nos do mal." Também podemos traduzir isto por "Livra-
nos do Maligno." Sabemos que o maligno é o diabo, e que ele quer tentar-nos a pecar. Mas ele 
também é a fonte de todo o que é malvado no mundo. Gênesis 1.31 nos explica que, no sexto dia da 
criação, "Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom." Não havia mal ou pecado no 



mundo nesse ponto. Mas então o Maligno, o diabo, tentou Adão e Eva a pecar. Pode ler este 
acontecimento no capítulo 3 de Gênesis na Bíblia.

Depois disso, segundo o apóstolo João, "sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está  
debaixo do poder do Maligno." (1 João 5.19). E em 1 Pedro 5.8 somos avisados que "o inimigo de 
vocês, o Diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar."

Deus promete proteger-nos do diabo, e de todo o mal que ele traz. Deus faz isso em quatro 
maneiras:

1. Ele afasta o mal de nós. Salmo 91.10 promete: "Nenhum desastre lhe acontecerá, e a violência  
não chegará perto da sua casa."
2. Ele nos dá força para agüentar o mal. Salmo 94.18,19 nos ensina: "Ó SENHOR Deus, quando 
senti que poderia morrer, o teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, tu me  
consolas e me alegras."
3. Ele faz com que o mal se torna para o nosso bem. Isto se explica em Romanos 8.28 "Pois 
sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles  
a quem ele chamou de acordo com o seu plano."
4. Deus nos livra de todo mal quando ele nos leva para o céu ao fim da vida. Como disse São Paulo: 
" O Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu Reino celestial."
Isto quer dizer que o Cristão nunca terá que sofrer mal neste mundo? Não, isso não era o que Jesus 
nos ensinou a orar. Ele pediu que Deus nos proteja de todo o mal que vamos ter que sofrer.

Por que Deus deixa seus filhos sofrer males? Olhe de novo nas três maneiras em que Deus nos 
protege do mal. Se ele não afasta o mal (maneira 1) ele usa o mal como uma oportunidade para 
fortalecer a nossa fé e esperança nele (maneira 2) e pode até fazer com que mal trabalhe para o 
nosso bem e para o bem do seu reino inteiro. (maneira 3). Que Deus maravilhoso e poderoso temos! 
Ele nos deixa sofrer o mal, mas somente quando ele acha melhor para nós, e ele até controlo a força 
e o efeito do mal em nós. Paulo escreve: "E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai  
nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento." (2 Coríntios 4.17).

Em Romanos Paulo também diz:  "Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode 
ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro." (Romanos 
8.18).

E, sabemos que, ao fim da vida, Deus vai livrar-nos do mal de vez, quando ele nos leva para o seu 
lar no céu, onde não existe nenhum tipo de mal, mas para a eternidade estaremos felizes e santos, na 
presença glorioso dele. Isto é o ponto final à petição: "Livra-nos do mal."

14.Quem é o Maligno? ___________________________
15.Deus causa o mal em nossas vidas? __________________
16.Uma maneira em que Deus nos livra do mal é _______________ o mal de nós.
17.Outra maneira é que Deus nos dá _____________ para suportar o mal.
18.A terceira maneira em que Deus nos resgata do mal é em tornar o mal para o nosso 
___________.
19.Deus vai livrar-nos do mal de vez quando nos leva para o _________ ao fim da vida.

Prova de capítulo 4
1.As últimas quatro petições do Pai Nosso falam de

a. Deus
b. os discípulos
c. nós

2.O pão nosso de cada dia significa:



a. um pão por dia
b. o que queremos, e quando o queremos
c. o que precisamos para viver e manter a vida nesta terra.

3.Por que Deus perdoa os nossos pecados?
a. Jesus morreu para pagar o castigo como nosso substituto
b. Os nossos pecados não são tão sérios.
c. Ele sabe que somos seres humanos fracos.

4.Se Deus perdoa todos os nossos pecados, nós também devemos 
______________________________________________________
5.Os três que fazem tentação em nossas vidas são:

a. televisão, dançar, nossa própria natureza pecaminosa.
b. o diabo, dançar, álcool
c. o mundo, televisão, amigos errados
d. o diabo, o mundo, e nossa própria natureza pecaminosa.

6.Quando é que Deus nos tenta a pecar?
a. Quando ele sabe que somos fortes.
b. Nunca.
c. Quando temos sofrido muitas outras tentações.

7.Quem é o Maligno?
a. o diabo
b. a nossa natureza pecaminosa
c. o amigo que nos causa a errar

8.Como Deus nos livra da tentação de pecar?
(maneira 1) Ele ____________ de nós a tentação.
(maneira 2) Ele nos dá a ___________ para agüentar.
(maneira 3) Ele torna o mal em ________ para nós.
(maneira 4) Ele nos leva para o _________ ao fim da vida.

Capítulo 5

A conclusão, "Amém"
Outras orações bíblicas

Mesmo que você não a acha ao fim da oração na Bíblia, cristãos por muitos séculos incluíram a 
última frase do Pai Nosso como vemos aqui. A palavra "Amém" ao final também é muito 
importante. Vamos aprender por que esta última frase faz parte do Pai Nosso que falamos e saber o 
que Amém significa. Também vamos conhecer outras orações na Bíblia, especialmente os Salmos, e 
ver como outros cristãos de outras épocas oraram a Deus.

No princípio, parece estranho acrescentar as palavras: "porque teu é o reino, o poder e a glória para 
sempre" às palavras que Jesus falou na sua oração. Mas, ao pensar, os pensamentos se acham em 
todas partes da Bíblia. Por exemplo: 

Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus! Apocalipse 19.1

Agora chegou a salvação de Deus! Agora Deus mostrou o seu poder como rei!  Apocalipse 12.10

Senhor nosso e nosso Deus! Tu és digno de receber glória, honra e poder. Apocalipse 4.11

Existem muitos outros versículos semelhantes. 

O Antigo Testamento da Bíblia, aquela parte que foi escrito antes do nascimento de Jesus, tem 
palavras semelhantes. Por exemplo, Davi canta em 1 Crônicas 29.11,12:

Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra  



pertence a ti; tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vêm de  
ti; tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força e podes tornar grande e forte  
qualquer pessoa.
É de versículos como estes que os cristãos tiraram as palavras para a conclusão do "Pai Nosso". 

Outra parte importante de qualquer oração, e do Pai Nosso, é a palavra "Amém". Amém é uma 
palavra antiga que cem do idioma Hebraico. Seu significado mais simples é "verdade". Quando os 
sacerdotes judeus pregaram para o povo, as pessoas concordariam com as suas palavras gritando. 
"Amém!" , querendo dizer: "Isto é! Assim acreditamos! Correto!" O livro de Deuteronômio, 
capítulo 27, tem 12 versículos que terminam com o povo gritando: "Amém!" Quando Jeremias, o 
profeta dos judeus, ouviu as promessas de Deus, ele respondeu: "Amém! Que seja assim, como o 
Senhor prometeu!" Salmo 106.48 tem uma conclusão de louvor semelhante ao Pai Nosso. 

Louvemos o SENHOR, o Deus de Israel. Louvem o SENHOR agora e sempre. Que todos os povos 
da terra digam: "Amém!"

No Novo Testamento, a parte da Bíblia que conta a história de Jesus e o que aconteceu depois da 
sua acensão ao céu, Jesus usou a palavra Amém, também. 

Eu afirmo a vocês que isto é verdade: enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da Lei-
nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas as coisas. Mateus 5.18

A primeira frase deste versículo, "eu afirmo a vocês que isto é a verdade"" é uma tradução da 
palavra Amém, a palavra que Jesus teria usado falando o idioma daquele tempo. Jesus usou esta 
palavra muitas vezes. (Veja Mateus 5.26,; Mateus 6.2,5,16; Mateus 8.10, Mateus 10.15,23,42).

Finalmente, também encontramos "Amém" no livro de Apocalipse. Ai lemos em Apocalipse 5.14: 
Os quatro seres respondiam: "Amém!"
E a Bíblia termina com estas palavras: Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: -Certamente  
venho logo! Amém! Vem, Senhor Jesus! E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. 
Apocalipse 22.20,21

Quando dizemos "Amém" ao fim do Pai Nosso, estamos dizendo que temos a certeza de que Deus 
nos dará tudo o que pedimos. Jesus nos prometeu isto quando Ele disse: 

E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza  
gloriosa do Pai. João 14.13

Também temos esta promessa:

Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma 
coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que ele nos ouve. 1 João 5.14

Não há dúvida sobre a resposta de Deus às nossas orações, então dizemos: "Amém!"

1  A última frase do Pai Nosso se chama a ________________________.
2  Verdadeiro ou falso:
As últimas palavras do Pai Nosso não fazem parte das palavras que Jesus ensinou seus 
discípulos. ______________
3  Palavras semelhantes as estas podem ser encontradas nos Antigo e Novo 
_______________________ da Bíblia, especialmente no livro de ________________________.
4  Amém significa
a  Obrigado.
b  O fim
c  verdade 
5  Quando dizemos Amém, queremos dizer
a  Temos a certeza de que Deus responderá a nossa oração.
b  Acreditamos que o que foi falado é a verdade.



c  Jesus e Deus prometem respostas para nossas orações.
d  Todas as respostas são certas.

Agora queremos dar uma olhada a outras orações encontradas na Bíblia. Podemos aprender muito 
sobre como orar quando lemos e estudamos as orações de outros cristãos. Você sabia que muitos 
dos Salmos não são somente hinos mas também orações? Salmo 3 é a oração de uma pessoa com 
grandes problemas. Leia estas palavras e veja se tem pensamentos que você gostaria de dizer para 
Deus.

Ó SENHOR Deus, tenho tantos inimigos! São muitos os que se viram contra mim! Eles  
conversam a meu respeito e dizem: "Deus não o ajudará!" Mas tu, ó SENHOR, me proteges  
como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem.
Eu chamo o SENHOR para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito, e  
durmo tranquilo, e depois acordo porque o SENHOR me protege. Não tenho medo dos milhares  
de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó SENHOR! Salva-me, meu Deus! Tu  
atacas os meus inimigos; tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória.  
Ó SENHOR Deus, abençoa o teu povo.
Existem 150 Salmos na Bíblia, e a maioria deles são orações de um tipo ou outro. Algumas pessoas 
consideram todos os Salmos como orações, porque são cantados para Deus ou sobre Deus.

Vimos uma porção de uma das orações de Davi. È uma oração de louvor a Deus pela sua bondade e 
seu amor, depois da construção do Templo.

Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra  
pertence a ti; tu és o Rei, o supremo governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vêm de  
ti; tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força e podes tornar grande e forte  
qualquer pessoa. 1 Crônicas 29.1-10

Jonas, um profeta que foi engolido por um peixe gigantesco, orou a Deus pedindo resgate da barriga 
do peixe. Sua oração nos dá conforto e e nos lembra da promessa de Deus de ouvir as nossas 
orações. Também nos ensina que podemos orar de qualquer lugar no mundo.

Ó SENHOR Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste; do fundo do  
mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz.
Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e  
todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim.
Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo Templo.
"As águas vieram sobre mim e me sufocaram; o mar me cobriu completamente, e as plantas  
marinhas se enrolaram na minha cabeça.
Desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém,  
me salvaste da morte, ó SENHOR, meu Deus!
Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó SENHOR, e a minha oração chegou a ti,  
no teu santo Templo.
"Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti.
Mas eu cantarei louvores, e te oferecerei sacrifícios, e cumprirei o que prometi. A salvação vem 
de Deus, o SENHOR!"  Jonas 2.1-9

Algumas orações na Bíblia têm nome. Jesus ora pelos seus discípulos, por todos os que vão crer 
nEle, e por Ele mesmo, numa das mais profundas orações jamais feito. (João 17). Chamamos esta a 
oração do Grande Sacerdote, porque Jesus estava intercedendo em favor dos seus seguidores.



A mãe de Jesus fez uma oração de louvor nos que se chama A Magnificat (Latim para "Minha alma 
louva a majestade de Deus". Estas são as primeiras palavras da oração.) Maria falou estas palavras 
depois de ficar sabendo que ela iria ser a mãe do Salvador Jesus. Quando Jesus tinha nascido, e foi 
levado para o Templo para ser dedicado a Deus, um velho cristão chamado Simeão o viu e falou as 
palavras do que chamamos a Nunc Dimittis (de novo, Latim para as primeiras palavras da oração: 
"Agora, Senhor, já podes deixar este teu servo partir em paz." Lucas 2.29-32).

Moisés cantou uma oração cumprida em Êxodo 15.1-18, e outra em Deuteronômio 32.1-43. O livro 
de Apocalipse tem orações, também. Você pode achar na sua Bíblia Apocalipse 11.16-18 e 6.9-11. 
Leia estas orações para aprender, e procure outras orações nas suas leituras bíblicas. Podemos 
aprender muito estudando e orando as orações de outros cristãos.

6. Muitos Salmos são, na verdade, __________________.
7. Segundo Jonas, Deus ouve as orações mesmo se estivesse dentro de um 
___________________.
8. Algumas orações recebem seus ______________ segundo as primeiras palavras delas.
9. Podemos aprender muito lendo as orações de cristãos que achamos na 
__________________.

Terminamos o nosso estudo do Pai Nosso, e de oração em geral. A seguir, a prova sobre este último 
capítulo. Como sempre, as respostas se encontram ao fim do livro.

Prova de Capítulo 5
1.A última frase do Pai Nosso se chama a _________________.
2. Amém significa _________________________________.
3. Terminamos as orações com Amém porque ________________________________ que 
Deus nos responderá.
4."O que eu digo é a verdade" é outra maneira para dizer _____________________.
5.J onas orou quando estava dentro de um _________________.
6. Algumas __________________  têm nomes, como Magnificat ou Nunc Dimittis.
7. Muitos dos ____________________ são orações.
8. Amém aparece no penúltimo versículo do último livro da 
________________________________.



Respostas das páginas, capítulo 1:
1. oração; 2. justas; 3. confiança; 4. pedir, graças; 5. Deus; 6. qualquer, qualquer; 7. qualquer, Jesus; 8. ouvir; 9. responder; 10. Deus; 
11. tempo; 12. trabalhe (aconteça) 13. cuida
Respostas da prova:
1. adoração; 2. cristãos (justos); 3. confiança; 4. pedir; 5. agradecer; 6. lugar, hora; 7. Jesus; 8. ouvir, responder; 9. melhor, bem; 10. 
cuida (ama)

Respostas das páginas, capítulo 2: 1. Jesus; 2. a Bíblia; 3. os seus discípulos; 4. o Pai Nosso.; 5. são tradções diferentes mas os 
mesmos pensamentos

Respostas das páginas, capítulo 3: 1. petições; 2. 7; 3. a introdução; 4. Deus; 5. filhos; 6. poderoso, Deus; 7. Senhor;, 8. 
sabemos(conhecemos); 9. santo; 10. manter; 11. desonrar; 12. mundo; 13. corações;, 14. filha, paz; 15. Palavra; 16. salvos; 17. 
vivamos; 18. vontade, vidas; 19. céu; 20. Reino; 21. terra
Respostas para a prova: 1. a introdução; 2. Deus; 3. poderoso;, 4. confiança; 5. Senhor, sabemos; 6. vivemos; 7. coração; 8. Palavra; 
9. anjos; 10. vontade; 11. salvos; 12. vontade.

Respostas das páginas, capítulo 4: 1. a nossa vida; 2.tudo; 3. precisamos; 4. seus seguidores, seus filhos; 5. desobedecer ou quebrar 
as leis de Deus; 6. todas; 7. castigo, separação de Deus, maldição, morte, culpa; 8. c; 9. b; 10. pecado; 11. o diabo, o mundo, a nossa 
própria natureza pecaminosa; 12. Deus; 13. saída; 14. o diabo; 15. não; 16.afastar; 17. força; 18. bem; 19. céu; 
Respostas para a prova: 1. c; 2. c; 3. a;, 4. perdoar aos outros que nos ofendem; 5. d; 6. b; 7. a; 8. afasta, força, bem, céu

Respostas para os exercícios: 1. conclusão; 2. falso; 3. Testamentos, Apocalipse; 4. verdade; 5. todas as respostas; 6. orações; 7. 
peixe; 8. nomes; 9. Bíblia
Respostas para a prova: 1. conclusão; 2. tenho a certeza de ser ouvido, acredito que seja assim; 3. acreditamos; 4. Amém; 5. peixe; 6. 
orações; 7. Salmos; 8. Apocalipse


