
 
 
 

 

 

No Sermão d
vários precei
ter um mome
5-15, do mes

Segundo ess

• - A or
• - A or
• - A or
• - A or

a pron
• - A or

Jesus também
quando conto
suas práticas
Deus. Enqua
seu peito cla
humilhar-se 

1 - Comece r
preferencialm

2 - Num prim
sua presença
diálogo com 

3 - Leia um t
não compree
de difícil inte

4 - Após essa
seguintes pe
em minha vid

5 - Volte a or
estrutura sim

• 1°) G
• 2°) Ag
• 3°) Co
• 4°) In

daque
pelo s

• 5°) Su
espiri
Roberto de Albuquerque Cezar
  www.reflexoes.diarias.nom.br  

COMO ORAR 

o Monte, registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus Cristo deixou 
tos aos seus discípulos. Entre eles, deixou orientações de como podemos 
nto de oração na presença de Deus, registradas no capítulo 6, versículos 
mo Evangelho de Mateus. 

as orientações, precisamos considerar o seguinte: 

ação deve ser autêntica e pessoal, evitando imitar os hipócritas (v. 5).  
ação deve ser secreta (v. 6).  
ação deve ser objetiva e sincera (v. 7-8).  
ação deve incluir a exaltação a Deus, a gratidão, a confissão de pecados e 
tidão de servir (v. 9-13).  

ação deve ser acompanhada de uma atitude de perdão (v. 14-15).  

 deixou um exemplo da oração atendida e da oração não atendida, 
u a parábola do fariseu e do publicano (Lucas 18.9-14). O fariseu falou de 
 religiosas, apresentando a si mesmo como um fiel seguidor da vontade de 
nto isso, o publicano reconhecia suas falhas e batia amarguradamente em 
mando a Deus por sua misericórdia. Jesus afirmou que o publicano, por 
na presença de Deus, voltou para casa justificado. 

Como fazer o seu momento 

eservando 15 minutos a cada dia para estar na presença de Deus, 
ente pela manhã, antes de qualquer atividade no dia. 

eiro momento, ore a Deus agradecendo pela oportunidade de estar em 
 e peça para que esse momento devocional seja uma experiência real de 
Deus. 

exto bíblico de sua preferência, com uma média de 5 a 10 versículos. Se 
ndê-lo inicialmente, faça uma segunda leitura, buscando conhecer palavras 
rpretação ou a idéia principal do texto. 

 leitura cuidadosa, medite um pouco sobre o que você leu, fazendo as 
rguntas: "O que Deus quer falar a mim com esse texto?" e "como aplicar 
a as verdades aprendidas?" 

ar ao Senhor, dessa vez de forma intercessória, obedecendo uma 
ples em sua oração: 

lorifique a Deus pelo que Ele representa para você;  
radeça a Deus as bênçãos recebidas;  
nfesse a Ele o seu pecado e atitudes de fraqueza;  
terceda por pedidos feitos por seus amigos e parentes, pela salvação 
le que você deseja alcançar nessa semana para Jesus, pela sua igreja, 
eu pastor, pela sua cidade, pelo mundo em que vivemos;  
plique a Deus por sua própria vida, suas necessidades materiais e 

tuais.  
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Impedimentos à oração 

Muitas coisas em nossa vida podem impedir que tenhamos uma vida de oração da 
maneira como o Senhor espera de nós e como Ele mesmo deixou o exemplo. Veja uma 
lista desses possíveis impedimentos: 

• 1. Quando visamos satisfazer nossos próprios interesses (Tiago 4.3)  
• 2. Quando estamos envolvidos com atitudes pecaminosas (Isaías 59.2)  
• 3. Quando alimentamos ídolos e fantasias em nossos corações (Ezequiel 14.3)  
• 4. Quando faltamos com o cuidado aos necessitados (Provérbios 21.13)  
• 5. Quando deixamos de perdoar a quem pecou contra nós (Mateus 11.25)  
• 6. Quando temos um relacionamento familiar deficiente (1 Pedro 3.7)  
• 7. Quando temos dúvida ou falta de fé (Tiago 1.5-7)  

O resultado de orações impedidas é uma vida espiritual vazia e uma prática de oração 
sem expressão. Por isso, precisamos estar vigiando sempre para que não venhamos 
incorrer em atitudes que desagradam a Deus e prejudicam o nosso relacionamento para 
com Ele (1 Coríntios 10.12). Entretanto, se viermos cair por algum motivo, não nos 
esqueçamos que o Senhor é fiel e está sempre pronto a nos perdoar (1 João 1.9). 
Oração e confissão a Deus de nosso pecados e nossas fraquezas são práticas que 
devem andar sempre juntas. 
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