
4

2
Como é que Jesus ensinou os Seus discípulos a orar? 

Mateus 6:6-8. Jesus ensinou os discípulos a orar num lugar privado, conscientes de 
que o seu Pai do Céu estaria presente. Quando oramos, Deus ouve-nos e atende-nos. 

Como é que Deus conversava com Moisés? 

Êxodo 33:11. Deus conversava com Moisés como um amigo fala com outro amigo. 
Orar é falar com Deus sabendo que Ele é um “Amigo mais chegado do que um irmão” 
(Provérbios 18:24).

Quando é que devemos orar? 

Marcos 1:35; Salmo 5:3; Salmo 55:17; I Tessalonicenses 5:17. Precisamos de 
períodos regulares de oração privada a cada dia. O período da manhã é o mais aconse-
lhado. Mas a vida cristã é vivida em comunicação com Deus a cada momento.

De acordo com a oração modelo ensinada por Jesus, que diferentes tópicos 
podem preencher as nossas orações? 

Mateus 6:9-13. Adorar a Deus, submeter a nossa vontade à Sua, apresentar as 
nossas necessidades, confessar os nossos pecados num espírito de perdão para com os 
outros (v. 14), e pedir forças para não cair em tentação. 

O que é que a Bíblia nos ensina a não esquecermos na oração? 

Salmo 103:2; Efésios 5:20. A gratidão a Deus por todas as Suas bênçãos. 

Que característica essencial têm as orações que Deus ouve? 

Marcos 11:22-24. A confiança de que Ele existe, e de que nos vai atender (Hebreus 11:6).

Em nome de Quem é que podemos sempre apresentar as nossas petições a Deus?

João 14:13 e 14. Embora sejamos pecadores, somos ouvidos por Deus quando ora-
mos no nome de Jesus (II Coríntios 5:21).

A Oração
Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam 
em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação 
de graças; e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os 
vossos corações e os vossos sentimentos, em Cristo Jesus. Filipenses 4:6 e 7
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