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Oração 

Um dos pontos que a Bíblia nos chama atenção para 

termos em todo tempo é entendimento e 

discernimento daquilo que ouvimos e falamos. 

Romanos 12:2 nos traz que:  

“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas 

transformem-se pela renovação da sua mente, para que 

sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, 

agradável e perfeita vontade de Deus.” 

Além deste temos outros versículos que destacam a 

importância do discernimento, de termos em nossa 

mente o entendimento, não simplesmente recebendo 

informações, mas compreendendo como elas afetam a 

transformam a nossa vida: 

Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu 

coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento’. 

Mateus 22:37 

“se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o 

discernimento; se clamar por entendimento e por 

discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria 

como se procura a prata e buscá-la como quem busca um 

tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao 

Senhor e achará o conhecimento de Deus.” 

Provérbios 2:2-5 

“A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz 

que clareia o meu caminho.” 

Salmos 119:105 

E este estudo visa nos trazer o discernimento e 

entendimento sobre 3 pontos importantes no 

momento da oração. 

1. Concordância 

O concordar na oração não tem a ver somente com o 

menear da cabeça durante o momento ou então com 

o uso de expressões tão conhecidas como “Sim, Senhor 

Jesus”.  

Mateus 18:19 nos traz a instrução de Cristo a respeito 

da concordância: 

"Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na 

terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes 

será feito por meu Pai que está nos céus”. 

Perceba que Cristo nos diz que se dois ou mais de nós 

concordarmos em qualquer assunto, isso será feito por 

Deus. Isso tem que nos trazer um entendimento 

profundo da importância de concordarmos a respeito 

de um assunto que estamos orando, de termos 

discernimento a respeito do motivo da oração que está 

sendo feita. 

Concordar aponta para uma certeza no nosso coração 

e uma fé que nos permite ter a certeza de que aquilo 

que estamos pedindo acontecerá. Não podemos 

duvidar do poder do nosso Deus, da sua capacidade de 

realizar aquilo que estamos pedindo por mais que os 

homens digam ser impossível ou a aparência da 

situação nos mostre o contrário. 

Claro que estaremos sempre submissos à vontade de 

Deus, não devemos agir como filhos mimados que se 

frustram ao ter seu pedido recusado. Mas uma coisa é 

termos a certeza no coração de que nosso Pai pode nos 

dar todas as coisas outra é o discernimento de que a 

Sua vontade é soberana e sempre visa o nosso 

melhor. 

2. Vãs Repetições 

Durante o sermão do monte Jesus nos traz mais um 

discernimento importante em relação ao nosso 

momento de oração: 

"E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. 

Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas 

esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes 

asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas 

quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a 

seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no 

secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem 

sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. 

Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos.Não 

sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês 

precisam, antes mesmo de o pedirem.” 

Mateus 6:5-8 

 

Jesus chama nossa atenção que ficar repetindo a 

mesma oração não tem efeito senão serem apenas vãs 

repetições. A palavra “vã”, segundo dicionário, é “algo 

que é inútil”. Portanto a repetição de uma oração não 

a torna relevante para Deus, mas tem efeito contrário.  

É diferente de repetirmos uma causa diante de Deus, 

uma situação para a qual precisamos Dele. Mesmo 

assim, temos que ter o discernimento de pedir e 

confiar que Ele fará e agradecer por isso. 

E logo após nos trazer esse entendimento Jesus então 

nos ensina o modelo de oração que devemos praticar, 

a oração apelidada por nós de “Pai Nosso”. Importante 
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destacar que se alguns versículos antes Jesus nos 

ensina a não repetir orações então esse entendimento 

também se aplica ao Pai Nosso. 

Devemos ter entendimento ao colocarmos em prática 

esse modelo de oração pois ela nos traz ensinamentos 

que nos permitem melhorar e tornar o nosso 

relacionamento com o Pai em algo íntimo e prazeroso. 

Analisando a oração podemos adotar alguns modelos 

para nós: 

Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! 

Santificado seja o teu nome. – reconhecer quem Deus é 

e sua santidade. 

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

terra como no céu. – convidar, abrir a porta para Ele e a 

sua vontade. 

Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. – pedir o alimento 

do dia, a revelação ao meditarmos na sua Palavra. 

Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos 

nossos devedores. – reconhecer nossos pecados (dar 

nomes) e pedir perdão, exercer o perdão. 

E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, 

porque teu é o Reino, o poder e a glória para sempre. 

Amém’. – pedir o livramento daquilo que nos afeta, dar 

nomes as nossas dificuldades. 

Essas são formas de adaptarmos a nossa oração diária 

ao modelo que Jesus nos deixou.  

3. Autoridade 

Quando oramos, também temos que ter ciência de 

quem somos e de como nos apresentamos ao Pai. 

“Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue 

permanece em mim e eu nele.” 

João 6:56 

 

Jesus nos diz com essa passagem que todo aquele que 

come da sua carne e bebe do seu sangue permanece 

Nele, isto é, todo aquele que está seguindo os passos 

de Jesus e credo em sua obra, tomando sua própria 

cruz está em Cristo Jesus, um local em que nos 

encontramos, dentro da pessoa de Cristo. 

Se estamos dentro de Cristo, e Ele está em nós, quando 

nos apresentamos ao Pai para orarmos temos uma 

semelhança com aquilo que acontece em Gênesis 

quando Jacó recebe a benção no lugar de Esaú: 

“Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que 

preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. 

Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais 

velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu 

filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do 

pescoço com as peles dos cabritos,” 

Gênesis 27:14-16 

 

“Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e 

disse: "A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú". Não o 

reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de 

Esaú, seu irmão; e o abençoou.” 

Gênesis 27:22-23 

 

“Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de 

suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: "Ah, o cheiro de 

meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor 

abençoou.” 

Gênesis 27:27 

 

Aqui percebemos que Isaque apalpou o filho Jacó, o 

cheirou e apesar de identificar que a voz não era de su 

filho Esaú todo o restante o era, e assim o abençoou. 

Com Deus acontece algo semelhante: uma vez que 

estamos em Cristo, ao nos apresentarmos diante do Pai 

ele nos percebe como se olhasse e falasse com seu 

Filho. É por isso que precisamos pedir a cada dia mais 

que o Espírito Santo faça em nós a obra para sermos 

cada dia mais parecidos com Cristo, pois é assim que o 

Pai então no vê. 

Portanto, temos que ter discernimento de quem somos 

diante do Pai, do poder da concordância da nossa 

oração e de como devemos proceder corretamente em 

nosso diálogo com Deus para aproveitarmos de todas 

as bençãos e promessas que a Palavra de Deus tem 

para nós. 

 
Desafio da Semana 

 

Como tem sido nossa oração? Vamos pedir ao Espírito Santo 

que faça em nós a obra necessária para que tenhamos 

discernimento e entendimento dos pontos apresentados e 

que nossa oração e nós mesmos possamos amadurecer como 

filhos. 

Texto para meditarem juntos 
 

Salmos 119:105 


