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PRINCÍPIOS DA ORAÇÃO DO PAI NOSSO 

Mateus 6.9-15 

Introdução 

A oração do Pai Nosso é uma oração modelo, breve e simples, mas abrangente. Nota-
se que Jesus não disse que essa oração deveria ser recitada mecanicamente, palavra por 
palavra, mas ele deixou esse esboço de oração para estabelecer um padrão ou princípios 
para a oração relevante, que é totalmente diferenciada da oração dos hipócritas e dos 
pagãos.   
 

1. A santificação do nome do Pai 

Um nome representa a pessoa que o tem, sua natureza, caráter e atividade. Sendo 
assim, o “nome” de Deus é o próprio Deus, uma vez que revela a si mesmo. Seu nome já é 
santo por ser exaltado acima de todo nome. No entanto, oramos para que ele seja 
santificado, ou seja, que receba honra que lhe é devida em nossas vidas, na igreja e no 
mundo. 

a) Reconhecimento do caráter santo de Deus (Is 6.3; 57.15; Ap 4.8). 
b) Demonstração do temor e respeito a Deus (Êx 20.7). 
c) Motivação para a santidade pessoal (Lv 11.44-45; 1 Pe 1.15-16). 

 

2. O reino do Pai 

O reino de Deus é o seu domínio real, não somente em sua absoluta soberania sobre a 
natureza e a história, mas também ao ter entrado no mundo com Jesus. Orar pela vinda do 
reino é orar para que ele cresça à medida que as pessoas se submetem a Jesus através do 
testemunho da igreja, e para que ele seja consumado quando Jesus retornar em glória (Lc 
17.20-21). 

 
a) O dono do reino 
O reino é de Deus, conforme Jesus mesmo ensinou na oração: “venha o teu reino”. O 

reino é o domínio de Deus sobre as pessoas e sobre o mundo, tanto no presente como no 
futuro (Mt 5.3; 12.28; Lc 17.21; Rm 14.17). 

 
b) A ansiedade pelo reino 
Devemos ansiar pela vinda definitiva do reino de Deus, o que se dará no dia final, ou seja 

na volta gloriosa de Jesus para buscar sua igreja.  
 
c) A expansão do reino 
É por meio da prática de evangelização que o reino de Deus se alastrará sobre toda a 

terra (Lc 4.43; Mt 24.14; 28.18-20). 
 

3. A vontade do Pai 

A vontade de Deus é a vontade daquele que é perfeito em conhecimento, amor e poder. 
Por isso é tolice resistir a ela. E é sabedoria discerni-la, desejá-la e cumpri-la. 

 
a) A vontade de Deus é soberana (Dn 4.35; Rm 8.28; Ef 1.11). O hino 218 do Hinário 

Novo Cântico retrata a soberania da vontade de Deus.  
 

b) A vontade de Deus deve ser obedecida 
Exemplos bíblicos da prática da obediência à vontade de Deus: Noé (Gn 6.22); Abrão (Gn 

11.28-32; 12.1; At 7.3; Hb 11.8); Josué (Js 5.13-15); Samuel (1 Sm 3.1-10); Pedro e André 
(Mt 4.21,22); Paulo (At 16.6-10; 26.19); Jesus (Mt 26.39; Mc 14.36; Fp 2.5-11; Hb 5.7-8). 
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c) Discernindo a vontade de Deus 
Nossa maior dificuldade, além de obedecer é discernir a vontade de Deus. Como saber 

a vontade de Deus? Esta é uma pergunta frequente no dia a dia de uma comunidade cristã.  
A vontade de Deus – conhecida e desconhecida.  
A vontade secreta ou decretiva de Deus é sempre feita assim na terra como no céu 

porque ninguém pode frustrá-la ou impedir que ela seja feita (Jó 42.2). É igualmente evidente 
que a vontade revelada de Deus é violada cada vez que um de seus preceitos é 
desobedecido.  

Esta distinção está clara na palavra de Moisés a Israel (Dt 29.29). Há coisas encobertas 
e há coisas reveladas.  

Sem dúvida, portanto, aquilo que Cristo está nos ensinando a orar, no Pai Nosso, tem 
relação com a vontade revelada de Deus. Devemos orar por aquelas coisas que estão de 
acordo com as Escrituras, que são certas e próprias e honrarão o seu nome. 

 

4. O sustento do Pai 

Jesus Cristo nos ensina a orar ao Pai por nosso pão diário. Acima de tudo, isso significa 
que é legítimo para nós pedir a Deus pela provisão de nossas necessidades físicas (Pv 30.8). 
Devemos viver um dia de cada vez. Dar graças antes das refeições é reconhecer isto. E 
trata-se de um valioso hábito cristão. 

Lutero escreve que o pão era símbolo de “tudo o que era necessário para a preservação 
desta vida, como o alimento, o corpo saudável, o clima agradável, a casa, o lar, a esposa, 
os filhos, os bons governos e a paz”. 

a) Pedir o pão de cada dia significa pedir o sustento básico para a vida. 
b) Pedir o pão de cada dia significa reconhecer que todo sustento vem de Deus (Fp 

4.19). 
c) Pedir o pão de cada dia significa viver vida de contentamento (Êx 20.17; Fp 4.11). 
d) Pedir o pão de cada dia significa livrar-se da ansiedade (Mt 6.25-34). 
 

5. A graça do Pai  

O perdão dos pecados – Mateus 6.12 
A Palavra de Deus afirma: “todos pecaram e carecem da glória de Deus” (Rm 3.23). Não 

nascemos prontos! Estamos em um inacabado processo de formação, crescimento, 
enriquecimento.  

As Escrituras Sagradas ensinam que não somos perfeitos. Ao contrário: pecamos por 
ações, omissões, palavras e até por pensamentos. Jesus conheceu de perto o drama 
pecaminoso do ser humano e ensinou como orar e buscar o perdão do Pai. Em Mateus 6.12 
– “perdoa-nos as nossas dívidas” e em Lucas 11.4 – “perdoa-nos os nossos pecados”. 

Esta expressão contém preciosos ensinamentos.  
a) É importante buscar o perdão de Deus 
Aprendemos quão importante é reconhecer e confessar nossos pecados (Pv 28.13; 1 Jo 

1.8-10). Deus é santo! Ele requer a santidade de seus filhos (1 Pe 1.15-16). 
 
b) Deus tem poder para perdoar todo e qualquer pecado.  
 
c) Quem busca o perdão precisa saber praticar o perdão.  
Esta petição do Pai Nosso contém uma segunda parte: “assim como nós temos 

perdoados aos nossos devedores” (Mt 6.12). Quantas vezes o que está envolvido ou 
afetando a nossa vida espiritual é a ofensa, muitas vezes movida por ódio, vingança ou 
mesmo fruto de mágoas, ressentimentos, descontroles. Jesus nos ensina que não basta 
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simplesmente dizer: “perdoa as nossas dívidas” pois a resposta a esta súplica pressupõe 
arrependimento e disposição em corrigir ou reparar o erro (Mt 18.15; 21-35; Ef 4.32; Cl 3.13). 

 

6. A proteção do Pai 

A tentação é vencida pela força do Pai (Mt 6.13). 
Todos nós estamos sujeitos a toda sorte de tentações. Somos fracos e dependemos da 

graça de Deus atuando em nossa vida. Em se tratando de tentações não podemos e não 
devemos confiar em nós mesmos. Sabemos que o espírito pode estar pronto, mas a carne 
é fraca (Mc 14.38). Debilitados, precisamos do auxílio da graça divina. O rei Davi sabia disto 
e escreveu orando: “Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os 
meus pensamentos; vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno” 
(Sl 139.23-24). 

Na oração do Pai Nosso o Senhor Jesus ensinou-nos a orar pedindo a proteção de Deus 
Pai, evitando a nossa queda diante da tentação.  

a) A proteção do Pai é uma realidade (Sl 27.9,10; 46.1). 
b) A proteção do Pai é uma realidade a ser buscada (1 Co 10.13). 
c) A proteção do Pai não nos isenta de dificuldades.  
A proteção de Deus não nos coloca numa redoma de vidro. Os cuidados de Deus não 

nos isentam de passarmos por dificuldades várias. Nossa postura é de total confiança na 
proteção de Deus, apesar de tudo e todos. 

 

7. O livramento do Pai 

Os filhos de Deus na terra podem ficar livres da prática do mal (Mt 6.13). 
Martinho Lutero disse: “Nós não podemos deixar de ficar expostos aos males, mas nós 

oramos para que não caiamos e pereçamos sob eles”. 
Deus cuida do padrão moral de nossa vida, livrando-nos do pecado. O versículo 12 trata 

dos pecados passados, o versículo 13 dos pecados futuros. Assim, o cristão é aquele que 
se preocupa com os pecados que cometera, pedindo perdão, e suplica o livramento dos 
pecados que poderão ser cometidos no futuro. O perdão que Deus oferece graciosamente 
não pode servir de estímulo para cometer pecados futuros, mas desejar ser liberto da tirania 
do pecado futuro. 

 
a) A inclinação para o mal 
Mesmo aqueles que estão em Cristo Jesus, por causa da natureza pecaminosa, são 

inclinados a fazer aquilo que é mal aos olhos de Deus (Rm 7.19-25). 
 
b) A luta contra o mal 
Se a natureza humana, mesmo para aquele que é salvo em Cristo, é inclinada à prática 

do mal, é necessário que o cristão não aceite passivamente esse mal em sua vida, nem na 
vida da igreja e nem na sociedade. 

A vida de santidade impõe uma luta constante contra o pecado em cada momento de 
nossa existência (1 Co 6.12-13; 9.25-27). É uma batalha que só terá fim com a segunda 
vinda gloriosa de Cristo Jesus.  

 
c) A convivência com o mal 
O cristão está inserido numa sociedade onde mal é praticado nas mais variadas esferas. 

Mesmo lutando contra o mal, o discípulo de Jesus convive com esse mal no seu dia a dia 
(Jo 17.15). 

Há cristãos que após a conversão, sentem enorme desejo de fugir do mundo, viver 
isoladamente longe deste mundo mal. 
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Para manter sua vida de santidade, o cristão não precisa, não deve e não pode se afastar 
do convívio social. O discípulo de Jesus está no mundo e é “sal da terra e luz do mundo” (Mt 
5.13-16). 

 

8. O domínio do Pai 

Reino, poder e glória! (Mt 6.13). 
Esta bela doxologia (hino de louvor a Deus), inserida no final da oração do Pai Nosso, é 

sem dúvida magistral. O seu conteúdo harmoniza-se com o ensino geral da Bíblia sobre a 
soberania, o poder e a majestade de Deus. Deus é tudo e tudo é de Deus, para sua honra e 
glória (Sl 24). 

 
a) O Senhor é Pai poderoso 
Pois teu é o reino e o poder. Essa mensagem é oportuna, visto que, hoje, a 

autossuficiência humana tem levado muitos a se considerarem todo-poderosos. Muitas 
vezes, firmados na própria capacidade e em coisas materiais, os homens reivindicam para 
si, uma glória indevida e ilusória, pois, na verdade, nada somos, nada temos, nada podemos! 
Só o Senhor é Deus! Só ele é Rei. Poderoso! Ele é o Senhor dos Exércitos! (Sl 89.6-8). 

 
b) O Senhor é merecedor de honra e glória  
Pois teu é o reino, o poder e a glória! 
Todos precisam reconhecer isso, pois fomos criados para o louvor da glória de Deus (1 

Co 10.31; Ef 1.12). 
Qual é o fim principal do homem? 
O fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre. (Breve Catecismo). 
 
c) O domínio do Senhor é eterno 
Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre! O domínio do Senhor não é como o 

dos reis da Terra, que tem tempo para iniciar e tempo para acabar. A História é testemunha 
de que os mais poderosos impérios que o mundo já conheceu tiveram a sua glória e 
desapareceram. O domínio do Senhor, porém, é eterno.  

Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, reconheceu o reinado incomparável do 
Senhor (Dn 4.3). 

É maravilhoso saber que nós reinaremos com ele por toda a eternidade (Dn 7.18; Ap 
7.9-12; 22.5). 

 

Conclusão 

No texto de Mateus 6.5-15, temos o ensino de Jesus sobre a oração. Ele mostra que a 
hipocrisia não é o único pecado a ser evitado na oração. Há outro, que são as “vãs 
repetições” (Mt 6.7), ou expressões sem sentido e mecânicas. O primeiro é a tolice do 
fariseu; o segundo é do gentio, ou pagão. A hipocrisia é uma deturpação do propósito da 
oração (desviando-a da glória de Deus para a glória do eu); a verborragia é uma deturpação 
da própria natureza da oração (tornando-a, de uma abordagem real e pessoal a Deus, em 
um mero recitar de palavras). Jesus então contrasta o modo pagão de eloquência sem 
sentido com o modo cristão de comunhão significativa com Deus, e ilustra isso por meio da 
beleza e do equilíbrio da oração do Pai Nosso.  

 
Estudo bíblico ministrado pelo Rev. Paulo Gérson Uliano, dia 20/01/2019, na Primeira 

Igreja Presbiteriana de Indaiatuba 
 

 


