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Introdução
Nossa vida com Deus é uma vida de diálogo. Deus estabeleceu canais para que
estivéssemos sintonizados com Ele o tempo todo. A Bíblia é o canal que Deus utiliza
para que conheçamos sua bendita vontade. A oração é o canal que usamos para
responder à vontade do nosso Pai celestial.
Através da oração é que podemos apresentar ao Senhor nossos anseios, nossa
súplica e nossa ação de graça. É por meio da oração, também, que podemos
interceder pelos nossos irmãos e por nossas irmãs.
Assim, neste estudo, vamos aprender algumas lições preciosas sobre a oração e
seus desdobramentos. E para isso, nada melhor do que iniciarmos pela oração que
o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, a assim chamada “Oração Dominical”
ou, mais propriamente, “O Pai Nosso”.

I. E orareis assim ...
A oração que Jesus ensinou aos seus discípulos foi preservada e transmitida em
dois textos: Mateus 6.9-13 e Lucas 11.1-3. Vamos considerar o texto de Mateus em
primeiro lugar. Depois trataremos do registro de Lucas.
9 Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; 10
venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim na terra como no
céu; 11 o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; 12 e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores;
13 e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos do mal pois teu
é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! (Mateus 6.9-13)
Ao lermos atentamente essa oração podemos notar que ela gira em torno de duas
pessoas: Deus Pai, a quem é dirigida as petições, e a comunidade que ora. Com base
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nessa observação, então, podemos dividir assim a oração:

Primeiro grupo - Três petições acerca de Deus Pai:

•
•
•

1. Santificado _____________________________.
2. Venha _____________________________.
3. Faça-se _________________________________.

Segundo grupo - Quatro petições a favor da própria comunidade:

•
•
•
•

1. _______________________________________________.
2. _______________________________________________.
3. _______________________________________________.
4. _______________________________________________.

Cada grupo de petições tem em vista um ensinamento para nós. Assim, o primeiro
grupo, as petições acerca de Deus Pai, quer mostrar que a pessoa (teu nome), o
projeto (teu reino) e a vontade (tua vontade) de Deus devem ocupar o primeiro
lugar em nossas preocupações e orações.

Em sua opinião, o que significa que Deus deva ocupar o primeiro lugar em
nossas orações?

Escreva uma pequena oração na qual apareçam apenas as petições dirigidas
a Deus.
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O segundo grupo, as petições a favor da própria comunidade, quer ensinar que as
nossas necessidades de alimento (pão nosso), de perdão (dívidas) e de livramento
(cair em tentação, livra-nos do mal) são preocupações legítimas que devemos
apresentar diante de Deus.

Em sua opinião, quais outras necessidades diárias nós deveríamos apresentar
em oração ao Pai Celeste?

Note, também, que a oração é feita toda no plural. Anote quantas vezes aparece o
plural.

Anotou? Então diga: Em sua opinião o que pode significar o uso do plural nessa oração?

Apesar de o Pai Nosso girar em torno de Deus e da comunidade de fé, há outro
elemento importante a ser notado. Na segunda petição do segundo grupo, aquela
sobre o pedido de perdão, há uma condição para que se possa fazer essa petição.

Qual é essa condição?
“... assim como nós _____________________________________.
Uma pequena explicação sobre essa condição é dada nos versículos 14 e 15.
14 Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também
vosso Pai celeste vos perdoará; 15 se, porém, não perdoardes aos
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homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas
ofensas. (Mateus 6.14 e 15)
Esses versículos explicam a condição para o perdão e ampliam o significado da
palavra “dívidas”. Ao substitui-la por “ofensas” os vv.14-15 tornam mais abrangente
o âmbito do perdão, isto é, não perdoar apenas as dívidas, mas também as ofensas
que cometemos contra o nosso próximo. Portanto, para pedir perdão a Deus é
necessário estar com a vida em dia com o próximo.
Faça uma comparação do que acabamos de afirmar entre Mateus 5.23-24 e Marcos
11.25.
23 Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que
teu irmão tem alguma coisa contra ti, 24 deixa perante o altar a tua
oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão; e, então, voltando,
faze a tua oferta. (Mateus 5.23-24)
25 E, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai celestial vos perdoe as vossas
ofensas. (Marcos 11.25)

O que podemos concluir dessa comparação?

O texto de Lucas 11.1-3 traz uma versão modificada da oração do “Pai Nosso” que
encontramos em Mateus.
1 De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar; quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar
como também João ensinou aos seus discípulos. 2 Então, ele os
ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome;
venha o teu reino; 3 o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia; 4
perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo
o que nos deve; e não nos deixes cair em tentação. (Lucas 11.1-3)
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7

Jesus nos ensina a orar – Estudo bíblico sobre a oração

Colocando as duas orações lado a lado você seria capaz de apontar as diferença entre as duas?

As diferenças apontadas acima indicam, entre outras coisas, que é possível fazer
variações na oração a partir de um modelo básico.

II. E não orareis assim ...
O texto de Mateus sobre a oração tem, também, um lado negativo, ou seja, ele
ensina como não devemos orar. Para mostrar isso o texto apresenta dois exemplos
de oração feita de maneira errada. A primeira forma é a seguinte:
5 E, quando orardes, não sereis como os hipócritas; porque gostam
de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem
vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a
recompensa. 6 Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e,
fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que
vê em secreto, te recompensará.(Mateus 6.5-6)
Segundo sua compreensão dos versículos acima qual é o problema com a oração
dos hipócritas? O modo (em pé nas sinagogas e ... praças) ou a motivação (para serem
vistos)?

José Roberto Cristofani

8

Jesus nos ensina a orar – Estudo bíblico sobre a oração

Explique:

Jesus faz uma crítica em relação à motivação dos “hipócritas”, pois gostam de ser
vistos pelos homens. Assim, já receberam sua recompensa que é a admiração e os
“aplausos da plateia”.

Há, no texto, alguma indicação de como essa prática pode ser evitada?
( ) sim			

( ) não

Qual? _______________________________________________________.
Em sua opinião, mesmo uma pessoa estando a sós no quarto é possível que ela
tenha uma motivação errônea para orar?

Explique:

A segunda maneira errada de orar é expressa nos versículos 7-8:
7 E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios; porque
presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. 8 Não vos assemelheis, pois, a eles; porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que peçais a ele. (Mateus 6.7-8)

José Roberto Cristofani
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Qual é o problema na oração dos gentios?

Mateus 26.44 registra que Jesus estava orando e “...foi orar pela terceira vez,
repetindo as mesmas palavras.”
Comparando os dois textos de Mateus, podemos entender que “vãs repetições”
não se referem à insistência na oração, e, sim, ao uso de palavras desnecessárias e
vazias de significado. Talvez “vãs repetições” se refiram, também, às fórmulas de
rezas que os fariseus faziam na época de Jesus.
Pense nisso: Se Deus sabe do que necessitamos antes que lhe peçamos, para que
orar?
Se a oração não é para informar a Deus sobre nossas necessidades, pois Ele as
conhece todas, não seria, então, a oração a expressão da nossa dependência de
Deus?

O que você acha?

Outra maneira errada de orar pode ser encontrada em Tiago.
1 De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De
onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? 2 Cobiçais
e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis obter; viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis; 3 pedis e não
recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres.
(Tiago 4.1-3)
Deste texto podemos aprender duas lições. Primeiro, que o resultado de uma
José Roberto Cristofani
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oração feita de forma errônea é devastador. Segundo, que o problema desse tipo
de oração é não saber pedir.

Diga com suas palavras qual é o motivo que impede Deus de responder a
nossa oração?

Qual o resultado dessa oração?

Em sua opinião, como é possível evitar as consequências descritas no texto
de Tiago?

Podemos acrescentar mais um texto para aprender como não se deve orar.
9 Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros: 10 Dois
homens subiram ao templo com o propósito de orar: um, fariseu,
e o outro, publicano. 11 O fariseu, posto em pé, orava de si para si
mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como
os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda
como este publicano; 12 jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. 13 O publicano, estando em pé, longe,
não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito,
José Roberto Cristofani

11

Jesus nos ensina a orar – Estudo bíblico sobre a oração

dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador! 14 Digo-vos que este
desceu justificado para sua casa, e não aquele; porque todo o que
se exalta será humilhado; mas o que se humilha será exaltado. (Lucas 18.9-14)
Na verdade o trecho acima fala da atitude na oração mais do que da oração em si.

Qual foi o motivo de Jesus ter contado essa parábola?

Qual foi a atitude do fariseu ao orar?

Qual a disposição do publicano ao orar?

Qual deve ser nossa atitude interior ao orarmos?
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III. Deus responde a Oração
Muitas vezes pensamos que a prática da oração tem poder em si mesmo. Alguém
já disse, por exemplo, que a oração é a alavanca que move o coração de Deus. Não
resta dúvida que essa frase de efeito tem sua beleza. Contudo, o ensino bíblico
parece apontar numa outra direção, na direção do amor e da graça de Deus.

a. Deus ouve nossa oração por causa da sua bondade
O evangelho de Mateus aponta para a necessidade de pedir. Porém o texto parece
tratar do motivo pelo qual Deus ouve a oração.
7 Pedi, e vos será dado; buscai e achareis; batei, e vos será aberto. 8
Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e, a quem bate,
se abre. 9 Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho
lhe pedir pão, lhe dará pedra? 10 Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará
uma cobra? 11 Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas
aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará
boas coisas aos que lhe pedirem? (Mateus 7.7-11)
A certeza que temos de que Deus vai atender nossas petições está expressa nos
versículos 7-8. Há uma exortação para que o cristão se achegue a Deus em oração.
Na verdade, há uma insistência para isso.

Lendo o texto, quais as palavras que indicam essa insistência?

Na continuação do texto (versos 9 e 10) são feitas duas perguntas.
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13

Jesus nos ensina a orar – Estudo bíblico sobre a oração

Qual resposta essas perguntas exigem: Sim ou não? Justifique.

Na conclusão do trecho (v.11) é apresentada uma oposição entre os homens (maus)
e Deus.

Você seria capaz de dizer, em suas próprias palavras, que oposição é esta?

Portanto, parece claro que a motivação de Deus em atender as orações dos fiéis
não é a oração em si, mas é a sua bondade para com todos os que pedem e buscam
e batem.

Leia com atenção o texto idêntico de Lucas 11.1-13 e procure anotar as semelhanças e as diferenças com Mateus 7.7-11.

b. A certeza de sermos atendidos
O fato de que Deus responde às orações tendo por base unicamente a sua bondade,
não deve nos levar a uma atitude de desânimo na prática da oração. Pelo contrário,
somos exortados a orar em todo tempo, mesmo que por vezes Deus pareça
demorado em responder.
No evangelho de Lucas lemos ...
José Roberto Cristofani
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1 ... uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer:
2 Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. 3 Havia também, naquela mesma cidade, uma
viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o
meu adversário. 4 Ele, por algum tempo, não a quis atender; mas,
depois, disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito
a homem algum; 5 todavia, como esta viúva me importuna, julgarei
a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me.
6 Então, disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. 7
Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e
noite, embora pareça demorado em defendê-los? 8 Digo-vos que,
depressa, lhes fará justiça ... (Lucas 18.1-14)
Do texto acima podemos aprender que a demora em receber a resposta às nossas
orações não significa o desinteresse de Deus em nos ouvir. Pelo contrário, parece
claro que Deus agirá com certeza no momento oportuno e atenderá os clamores
de seu povo.
Vejamos outra parábola sobre a oração que encontramos em Lucas.
5 Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este
for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me três
pães, 6 pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me,
e eu nada tenho que lhe oferecer. 7 E o outro lhe responda lá de
dentro, dizendo: Não me importunes; a porta já está fechada, e os
meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantarme para dá-lo a você; 8 digo-vos que, se não se levantar para dar a
ele por ser seu amigo, todavia, o fará por causa da importunação e
lhe dará tudo o de que tiver necessidade. 9 Por isso, vos digo: Pedi,
e vos será dado; buscai, e achareis; batei, e vos será aberto. 10 Pois
todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a quem bate, se
abre. (Lucas 11.5-8)
A parábola acima é continuação do texto que registra a oração que o Senhor ensinou
aos seus discípulos. Portanto, faz parte da catequese sobre oração.
No versículo 8 Jesus diz que o amigo irá atender o pedido do outro por um dos dois
motivos, seja pela amizade ou pelo fato da importunação (insistência, perseverança).
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Por qual dos dois motivos você acha que Deus nos atende a oração?

Qual é o ensinamento que Jesus tira da parábola?

Podemos dizer que o texto bíblico ensina a insistência no pedir ou a certeza
do atendimento?

IV. Orar em todo tempo
Orai sem cessar exorta 1 Tessalonicenses 5.17. O que significa essa exortação?
Por todo o Novo Testamento há várias outras advertências para orar em todo
tempo. Contudo, vamos selecionar algumas passagens que podem nos dar uma
ideia do ensino global da Bíblia acerca das ocasiões nas quais devemos orar.
Antes de tudo, é muito instrutivo ver em quais ocasiões Jesus orou. Confira você
mesmo.

•
•

Lucas 3.21-22 ________________________________________________.
Lucas 5.15-16 ________________________________________________.
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•
•
•
•
•
•

Lucas 6.12 __________________________________________________.
Lucas 9.18 __________________________________________________.
Lucas 9.28-29 ________________________________________________.
Lucas 10.21ss ________________________________________________.
Lucas 22.31-32 _______________________________________________.
Lucas 22.39-46 ______________________________________________.

Vemos que Jesus orava em toda e qualquer circunstância de seu ministério.

a. Orar na escolha e envio de missionários
A missão de Deus requer uma escolha acertada. Lucas 6.12-13 registra que Jesus
ao escolher seus doze apóstolos para envia-los em missão passou a noite orando.
12 Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou
a noite orando a Deus. 13 E, quando amanheceu, chamou a si os
seus discípulos e escolheu doze dentre eles, aos quais deu também
o nome de apóstolos:
A igreja de Antioquia, ao enviar Barnabé e Saulo para uma viagem missionária,
seguiu o exemplo dado por Jesus.
2 E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado.
3 Então, jejuando, e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. (Atos 13.2-3)

Nesse texto, a oração de envio vem acompanhada de __________________ e
________________ de mãos.
Leia o texto de 2 Tessalonicenses 3.1-2 e responda:
1 Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se
propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós; 2 e para que sejamos livres dos homens perversos e maus;
porque a fé não é de todos.
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Em sua opinião, é suficiente orar apenas no envio dos missionários?

b. Orar na enfermidade
Uma das experiências de oração mais difíceis e também mais gratificantes é a
oração pelos enfermos. Tiago 5.13-18 é o texto clássico para estudar esse assunto.
13 Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém
alegre? Cante louvores. 14 Está alguém entre vós doente? Chame
os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o
com óleo, em nome do Senhor. 15 E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lheão perdoados. 16 Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros
e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua
eficácia, a súplica do justo.( Tiago 5.13-16)

Qual é a necessidade apresentada pelo texto pela qual devemos orar?

Qual o procedimento recomendado neste caso?
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O que salvará o enfermo: a oração ou o óleo?

O versículo 16 relaciona a mútua confissão à oração mútua. Isso pode ser entendido
como a íntima relação entre as pessoas fiéis da comunidade. Talvez o texto queira
mostrar que todos são igualmente pecadores e, como seres humanos, sujeitos ao
pecado e à enfermidade. Nesta direção parece apontar a continuação do texto de
Tiago.
17 Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, com instância, para que não chovesse sobre a terra,
e, por três anos e seis meses, não choveu. 18 E orou, de novo, e o
céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. (Tiago 5.17-18)
Leia Atos 28.8
Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai
de Públio. Paulo foi visitá-lo, e, orando, impôs-lhe as mãos, e o curou.

Como Paulo curou o doente?

c. Orar em tempo de tentação
e disse-lhes: Por que estais dormindo? Levantai-vos e orai, para que
não entreis em tentação. (Lucas 22.46)
As tentações estão sempre presentes em nossas vidas. Não há como evitá-la. Porém,
a Bíblia ensina que devemos orar para que não entremos em tentação.
José Roberto Cristofani
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De acordo com a oração do Pai nosso, estudada no início deste estudo, pedimos a
Deus que não nos deixe cair em tentação (Mateus 6.13).
Parece claro, portanto, que o tema da nossa oração sob a pressão da tentação deve
ser para que o Senhor nos livre dela.
Em outro texto lemos: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na
verdade, está pronto, mas a carne é fraca. (Mateus 26.41).

O que esse texto acrescenta em relação ao texto de Lucas 22.46 citado acima?

d. Orar na luta contra o inimigo
Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum.
(Mateus 17.21)
A tentação não é o único obstáculo que enfrentamos com a oração. Também as
forças inimigas devem ser debeladas por meio da oração.
A exortação de Orai sem cessar se aplica a todos os cristãos em qualquer situação.

V. Tipos de oração
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações,
intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens (1
Timóteo 2.1)
Falamos de oração de uma forma genérica. Mas é possível fazer algumas distinções
entre os vários tipos de oração.
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O texto acima menciona, além das orações, três outros tipos que seriam:
_______________, ____________________, ______________________.
A favor de quem devemos fazer súplicas, intercessões e ações de graças?

a. Súplicas
Podemos dizer que súplica é a intensificação da oração. Isso quer dizer que a súplica
tem um caráter de insistência naquilo que é pedido. O melhor meio de compreender
isso é verificar os exemplos.
Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a
favor deles são para que sejam salvos. (Romanos 10.1)
Paulo roga a Deus em favor daqueles que são zelosos pela lei de Deus, mas ainda não
chegaram ao entendimento da salvação. É preciso, então, suplicar pela misericórdia
de Deus a favor dessas pessoas.
Ao falar da armadura com a qual os santos devem se vestir Efésios 6.18 insiste que
tal armadura deve ser tomada
com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para
isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos
É Paulo, novamente, em Filipenses, que numa situação de aprisionamento, espera
que a súplica dos filipenses resulte na sua libertação da prisão.
Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela
provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação
(Filipenses 1.19)
Ao que tudo indica, súplica é um tipo de petição intensificada que se usa em
momentos críticos. Um texto de Hebreus parece confirmar essa ideia.
7 Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamJosé Roberto Cristofani
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or e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e
tendo sido ouvido por causa da sua piedade (Hebreus 5.7)

Escreva uma breve oração de súplica.

b. Intercessão
Intercessão parece ser o tipo de oração na qual pedimos não em benefício próprio,
senão em favor de alguém. O exemplo mais claro dessa verdade é Cristo. Leia
Hebreus.
Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam
a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. (Hebreus 7.25)
Também o Espírito Santo nos serve de parâmetro. Veja Romanos.
26 Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa
fraqueza; porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis.
27 E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito,
porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. (Romanos 8.26-27)
A intercessão é sempre a favor de alguém, como podemos aprender do ministério
de Cristo e do Espírito Santo.
Relendo 1 Timóteo constatamos que o alvo de nossas intercessões são todas as
pessoas que dela necessitam.
Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações,
intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens (1
Timóteo 2.1)
José Roberto Cristofani
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Escreva uma pequena oração de intercessão por alguém do seu convívio.

c. Ações de graças
Ações de graças é a oração de gratidão pelas bênçãos recebidas, pelas vitórias
alcançadas, pelo livramento da tribulação e por tudo que o Senhor nos tem
permitido usufruir.
Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça,
multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de
muitos, para glória de Deus. (2 Coríntios 4.15)

Quem está dando graças e a respeito do que?

Não andeis ansiosos de coisa alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. (Filipenses 4.6)

As ações de graças está conectada às petições, através da ______________ e
__________________.
nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes
instruídos, crescendo em ações de graças. (Colossenses 2.7)

José Roberto Cristofani
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Há a possibilidade de crescimento em ações de graças? Justifique:

Ações de graças pela alegria.
Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós
outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa,
diante do nosso Deus, (1 Tessalonicenses 3.9)
Ações de graças pelo alimento.
3 que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que
Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis
e por quantos conhecem plenamente a verdade; 4 pois tudo que
Deus criou é bom, e, recebido com ações de graças, nada é recusável, (1 Timóteo 4.3-4)
Portanto, ações de graças se constitui na oração de agradecimento a Deus por tudo
o que Ele tem nos proporcionado: pela salvação, pelos irmãos e irmãs, pela família,
alimento, etc.

Escreva uma pequena oração de ações de graças por algo ou por alguém.

Portanto
Agora é continuar praticando a oração, como nos exorta o apóstolo: “Orai sem
cessar.” Pois, nossa conexão com Deus tem duas vias e uma é a oração.
Deus vos guarde pelo seu poder, consolados e contentes, achegados sem aos
crentes, Deus vos guarde pelo seu poder. Pelo seu poder e pelo seu amor. Amém!
José Roberto Cristofani
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