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I 
Como falar com Deus



Um único objetivo

5 Bem-aventurados os 
humildes, pois eles receberão 

a terra por herança. 6 Bem-
aventurados os que têm fome 
e sede de justiça, pois serão 

satisfeitos.
Mt 5



Um único objetivoA teu respeito diz o 
meu coração: Busque 
a minha face!b A tua 

face, Senhor, buscarei.

Sl 27.8



Uma pressuposição
7 Bem-aventurados os 

misericordiosos, pois obterão 
misericórdia.

8 Bem-aventurados os puros de 
coração, pois verão a Deus.

Mt 5



II
A ênfase correta 

da oração



Ele espera que você ore
Vocês, orem assim: 

“Pai nosso, que estás 
nos céus! Santificado 

seja o teu nome.

Mt 6.9



Ele orienta que a oração seja 
Teocêntrica9 Vocês, orem assim: “Pai 

nosso, que estás nos céus! 
Santificado seja o teu nome.10

Venha o teu Reino; seja feita a 
tua vontade, assim na terra 

como no céu.

Mt 6



Ele orienta que a oração seja 
TeocêntricaEu te glorifiquei na 

terra, completando a 
obra que me deste 

para fazer.

Jo 17.4



III
A oração por 
suprimentos 



Dá-nos hoje o 
nosso pão de 

cada dia.

Mt 6.11



Pão para a verdadeira vida
17 Não digam, pois, em seu 

coração: ‘A minha 
capacidade e a força das 

minhas mãos ajuntaram para 
mim toda esta riqueza’.

Dt 8



Pão para a verdadeira vida
18 Mas, lembrem-se do SENHOR, 
o seu Deus, pois é ele que lhes dá 
a capacidade de produzir riqueza, 
confirmando a aliança que jurou 

aos seus antepassados, conforme 
hoje se vê.

Dt 8



IV
Orar pela culpa 



12 Perdoa as nossas dívidas, 
assim como perdoamos aos 

nossos devedores. 13 E não nos 
deixes cair ema tentação, mas 
livra-nos do mal, porque teu é o 
Reino, o poder e a glória para 

sempre. Amém.

Mt 6



14 Pois se perdoarem as 
ofensas uns dos outros, o Pai 

celestial também lhes perdoará.
15 Mas se não perdoarem uns 
aos outros, o Pai celestial não 

lhes perdoará as ofensas.

Mt 6



Conclusão



Orar ao Pai bondoso
11 Qual pai, entre vocês, se o 
filho lhe pedir ume peixe, em 

lugar disso lhe dará uma
cobra? 12 Ou se pedir um 

ovo, lhe dará um escorpião?

Lc 11



Orar ao Pai bondoso
13 Se vocês, apesar de serem 
maus, sabem dar boas coisas 
aos seus filhos, quanto mais o 
Pai que está nos céus dará o 

Espírito Santo a quem o pedir!

Lc 11


