
 A DIFERENÇA ENTRE A VERDADEIRA E A FALSA ORAÇÃO 
Mateus 6.5-8 

Introdução 

Desde o tempo de Sete, filho de Adão e Eva (Gn 4.26), os homens invocam a Deus, fazem 
as suas orações. Muitos oram corretamente, outros porém, têm orado com motivações 
erradas.  

Jesus pinta um vívido contraste entre o verdadeiro e o falso. Ele chama os seus discípulos 
a algo maior do que as realizações dos fariseus e outros hipócritas. Ao falar de justiça dos 
fariseus e dos cristãos, Jesus torna claro que a justiça cristã é maior, ela está dentro do 
coração; o amor cristão é mais profundo, porque se estende também aos inimigos. A oração 
cristã é mais profunda, porque é sincera e espontânea. A oração envolve a mente, o coração, 
não apenas os lábios. 

Portanto, vejamos algumas colocações de Jesus que revelam a diferença entre a oração 
dos discípulos e a oração dos hipócritas. 

 

1. O motivo pelo qual se ora 

É necessário fazer a coisa certa pelo motivo certo.  
A motivação dos fariseus estava no aspecto exterior da oração. Preocupavam-se com a 

postura física, as palavras, os elogios e aprovação dos homens (Mt 6.5). Essa é a oração 
“vitrine”, que chama a atenção para aquele que ora. A oração dos hipócritas não é uma 
evidência do que está no íntimo. A verdadeira oração busca a aprovação do “Pai que está 
no céu”. A oração cristã não tem o propósito de chamar a atenção pública para aquele que 
ora, mas aquele que está no céu e tudo vê. 

João Calvino, o grande teólogo da Reforma Protestante, declarou que a oração não é 
para o bem de Deus, mas para o nosso bem. Deus não precisa das nossas orações. A 
oração cristã, em se tratando de súplica, é semelhante ao grito de uma criança ao seu pai 
dizendo: “Socorro, eu não consigo fazer isso sozinha”. Esse pedido de socorro revela a 
incapacidade humana e o reconhecimento da capacidade de Deus, expressando a nossa 
total dependência dele. A oração não pode deixar de ser um momento sublime de comunhão 
com o Pai, e não pode ser uma tentativa de impressionar os outros. Orar é entrar na 
presença de Deus para se ter comunhão com ele. Se não for esse o motivo pelo qual alguém 
ora, então a oração perde completamente a seu foco. 

A essência da oração cristã é buscar a Deus. Por trás de toda oração verdadeira está a 
conversa com Deus, que se inicia assim: 

“Ao meu coração me ocorre: 
Buscai a minha presença; 
Buscarei, pois, SENHOR,  
A tua presença”  

Salmo 27.8 
Nós o buscamos para reconhecê-lo tal como ele é, Deus, o Criador, o Senhor, o Juiz, 

nosso Pai celestial através de Jesus Cristo, nosso único Salvador. Desejamos encontrá-lo 
no lugar secreto a fim de nos ajoelharmos diante dele em humilde adoração, amor e 
confiança. Então, Jesus prossegue, “teu Pai que vê em secreto, te recompensarão”. A 
palavra grega para “quarto” no qual devemos nos retirar para orar (tameion) era empregada 
para designar a sala-depósito onde podiam guardar-se os tesouros. A implicação pode ser, 
então, que já existem tesouros à sua espera quando for orar. Ele refrigera a nossa alma, 
satisfaz a nossa fome, mitiga a nossa sede.  

Em lugar de ficarmos preocupados com a técnica do sigilo, precisamos lembrar-nos de 
que o proposto da ênfase de Jesus sobre o “segredo” na oração é purificar nossas 
motivações. Assim como devemos dar nossas ofertas com amor genuíno pelas pessoas, 



também devemos orar com genuíno amor a Deus. Jamais deveríamos usar tais exercícios 
como um piedoso disfarce para o narcisismo. 

 

2. A atitude correta na oração (Mt 6.6-9) 

A maneira como se ora  
Em segundo lugar, Jesus ensina como os discípulos devem orar: “Tu, porém, quando 

orares” (Mt 6.6). 
 
a) A oração precisa ser discreta 
Para Jesus a oração precisava ser acima de tudo discreta: “Entra no teu quarto, fechada 

a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto” (Mt 6.6). A ideia não é de haver um cômodo 
separado para oração, já que a casa de muitos que ouviam a Jesus tinha apenas um 
cômodo. A ênfase é que se há um cômodo privativo, então o use para sua oração particular. 
A ênfase principal nem mesmo é o lugar de oração, e sim, a atitude de mente e coração de 
um adorador sincero e humilde, alguém que não está interessado em se mostrar 
publicamente com o fim de demonstrar prestígio. Portanto, os discípulos de Jesus não 
deveriam orar como a maioria dos judeus de sua época – de maneira ostentosa e indiscreta. 

 
b) A oração deve ser objetiva (Mt 6.7) 
De outro lado, Jesus ensina que a oração deve ser objetiva: “Não useis de vãs repetições, 

como os gentios, pois presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos” (Mt 6.7). Para 
Jesus o balbuciar orações repetidamente, como uma espécie de mantra (sílaba, palavra ou 
verso repetido pelos budistas ou hindus enquanto meditam), era uma prática pagã que devia 
ser evitada. Não significa que fazer uma oração extensa seja errado (2 Cr 6.14-22; Sl 18; 89 
e 119). O que ele enfatiza é que o motivo pelo qual faziam isso. Os gentios repetiam suas 
orações porque imaginavam que quanto mais longa e estridente fosse sua oração, maior 
seria sua chance de sucesso (1 Rs 18.25-29).  

Ao contrário dos gentios, os discípulos de Jesus deveriam aprender a ser objetivos. De 
fato, algumas das orações mais notáveis e fervorosas registradas na Escritura são breves e 
concisas: a oração de Moisés (Êx 32.31,32), de Salomão (1 Rs 3.6-9), de Elias (1 Rs 
18.36,37), de Jabez (1 Cr 4.10), do publicano (Lc 18.13), o malfeitor arrependido na cruz (Lc 
23.42), de Estevão (At 7.60), de Paulo (Ef 3.14-19) e muitas outras. 

 
c) A oração deve ser com confiança no cuidado de Deus como Pai (Mt 6.8) 
Deus é Pai que cuida de seus filhos, e não precisa ser pressionado a responder às suas 

orações. Deus conhece as necessidades de seus filhos antes que eles orem ou repitam suas 
petições. Deus não tem necessidade de saber, através de repetições, quais as necessidades 
e desejos de seus filhos. Oramos ao Deus onisciente, onipotente, soberano e providente. 

Para Jesus, um verdadeiro discípulo nunca deve se aproximar de Deus com a ideia de 
que ele está desinformado acerca da situação e necessidades. Ele não estava condenando 
a ação de derramar o coração diante de Deus, nem mesmo quando fazemos breves ou 
longas declarações de certos fatos já conhecidos por Deus (como exemplo, veja os salmos). 
O que ele queria ensinar é que assim como os pais humanos entendem melhor do que 
ninguém as necessidades dos seus filhos, e desejam que seus filhos recorram a eles e não 
a um estranho para contar-lhes as necessidades, mesmo quando já sabem, assim também 
se dá como Pai celestial (Sl 81.10; Mt 7.7,8; Jo 15.7; Hb 4.14-16). Portanto, os discípulos de 
Jesus não deveriam orar como os gentios – sem objetividade e cheios de medo e 
desconfiança.  

 
 
 



d) A oração precisa ser feita com humildade  
Jesus não proíbe as orações públicas ao dizer que se deve entrar no quarto, fechar a 

porta e orar em secreto. O que fica claro em seus ensinamentos é que a oração em secreto 
é um sinal de humildade. A questão é: Não devemos chamar a atenção para nós mesmo 
quando oramos. O publicano, mencionado na parábola em Lucas 18.9-14, estava em 
público, mas humilde na presença do Senhor. Deus não despreza um coração quebrantado 
(Sl 51.17). Seja qual for o lugar de oração, o crente precisa fazer desse lugar o seu “quarto” 
na presença de Deus.  

É imprescindível rogar a Deus para que nos dê forças contra os nossos três maiores 
inimigos: o mundo, nós mesmos (nossa natureza pecaminosa) e o diabo. Em relação ao 
mundo, reconhecemos que estaremos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá, o pão diário. 
Essa petição é um reconhecimento de que não podemos amar as coisas do mundo a ponto 
de desviar o coração de Deus (1 Jo 2.15-17; 1 Tm 6.7-10; Mt 6.25-34). Em relação a nós 
mesmo, reconhecemos que somos pecadores. Temos dívidas (pecados) para com Deus que 
são frutos da nossa natureza pecaminosa (Rm 3.23; Rm 7.23; Gl 5.17; Cl 3.5). Mesmo 
regenerados, o nosso coração ainda traz as marcas da corrupção (Jr 17.9; 1 Jo 1.8). Não 
podemos nos relacionar com nosso Pai que é santo sem confessar os nossos pecados. O 
exemplo de Deus, como Pai perdoador, também nos motiva a fazermos o mesmo em relação 
ao próximo, perdoando os que têm pecado contra nós. Em relação ao diabo, reconhecemos 
que não podemos vencê-lo sozinho. Ele é chamado na Bíblia de “Tentador” (1 Ts 3.5). As 
suas tentações podem destruir a nossa vida, mas sabemos que as tentações, bem como o 
Tentador, estão sob o controle de Deus (1 Co 10.13; Tg 4.7). A oração do Senhor, como 
oração modelo, é o melhor exemplo em palavras de como um filho de Deus deve se 
conservar humilde e buscar abrigo em Deus diante das suas necessidades vitais, sejam 
materiais, relacionais ou espirituais.  

 
e) A oração envolve intimidade com Deus (Sl 25.14) 
Se por um lado Jesus não proíbe as orações públicas, por outro, ele incentiva os 

momentos a sós com Deus (Mc 1.35). Não é suficiente orar nos cultos públicos e desprezar 
a vida de oração individual. 

 

Aplicações práticas 

1. Lembrar sempre que a glória de Deus vem em primeiro lugar 
Nas nossas orações devemos lembrar que a glória de Deus vem em primeiro lugar. 

Devemos exaltá-lo, reconhecer sua majestade, sua graça, e seu cuidado providencial. É raro 
ouvir orações que comecem exaltando os atributos de Deus.  

 
2. Apresentar nossas necessidades com confiança e humildade diante de Deus 
Sempre devemos apresentar nossas necessidades com confiança e humildade diante de 

Deus. Ele é nosso Pai e tem prazer em nos ouvir. Devemos pedir, buscar e bater perante o 
trono da graça. Embora ele já saiba, tem prazer em nos ouvir. Porém, é precioso apresentar-
se com fé. E mesmo que a sua resposta não seja o que queremos ouvir, será sempre a 
melhor para nós.  

 
3. É um importante meio de graça para pedir fortalecimento a Deus  
A oração é um importante meio para pedir forças a Deus contra nossos maiores inimigos: 

nós mesmos (natureza pecaminosa), o mundo (que jaz no maligno) o e diabo (o Tentador). 
Devemos usar este importante meio de graça para nos mantermos firmes em santidade. 
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