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O TUTORIAL DE JESUS

FOCO

Vivendo uma experiência íntima de 
oração.

TEXTO BÍBLICO

Lucas 11.1-4/ Mateus 6.9-13

HISTÓRIA BÍBLICA

Jesus ensina seus discípulos a orar 
durante o Sermão do Monte 

PARA O NOSSO CORAÇÃO 

Você já buscou algum tutorial na internet? 
Eu já, principalmente neste período que 
estamos em casa. Existe tutorial para tudo 
que você imagina, basta buscar. Tem 
tutorial de como cozinhar, como fazer as 
unhas, como consertar computador , 
celular, enfim são inúmeras as opções .
Jesus também nos deixou um tutorial de 
como orarmos para Deus. Um de seus 
discípulos pede a Jesus que os ensine 
como orar, então Jesus prontamente 
começa a explicar:  

Pai nosso que está no céu 1
Chamar Deus de Pai em nossas orações, 
Jesus não apenas nos mostra ser filho de 
Deus, mas estende isso até nós revelando 

seu amor. Afinal Pai é aquele que traz 
segurança, confiança, conforto e sempre 
está de braços abertos a nos receber.

Santificado seja o teu nome
Ao afirmar essa frase, nos 
comprometemos a levar uma vida justa e 
com gratidão e alegria em Deus. Uma vez 
que, a partir do momento que escolhemos 
a Jesus “carregamos” o nome de Deus 
conosco, então temos que honrar Seu 
nome. 

1 Estudo baseado no livro: Oração –
Experimentando intimidade com Deus 
Autor: Timothy Keller 



Quando honramos o nome de Deus mais 
pessoas podem conhecer a Jesus através da 
nossa vida.

Venha o teu reino
Deus reina hoje, porém a sua luz não existe 
para quem se recusa a abrir os olhos. Deixar 
seu reino vir é permitir que o Espírito Santo 
seja nosso guia e nos molde, e assim cada área 
da nossa vida (emoções, desejos, pensamentos 
e compromissos).
Pedir que seu reino venha hoje é também 
almejar pelo reino futuro de forma completa, o 
reino que Jesus,  onde a dor, a injustiça a 
pobreza, o sofrimento e a morte não existirão.

Seja feita a tua vontade 
Se chamamos nosso Deus de Pai, significa que 
o Pai sabe o que é melhor para nós. Assim 
como os pais fazem proibições, impõem limites 
e fazem escolhas para seus filhos pequenos 
pois sabem o que é melhor para eles (mesmo 
que eles não concordem e se rebelem) o 
mesmo se aplica ao nosso Pai celestial. Se o 
chamamos de Pai temos que confiar Nele e 
através de sua graça suportar nossos 
problemas e entender que o que passamos 
aqui é o melhor para nós, pois é a “Sua 
vontade”.
Vale lembrar que o próprio Jesus no Getsemani
faz uso desse mesmo trecho da oração, 
estando passando por uma situação de grande 
angústia as véspera de ser crucificado, pede 
para que a vontade do Pai seja feita e ao se 
submeter a essa vontade, Jesus nos salvou.

O pão nosso de cada dia nos dá hoje
Esse é um pedido para que Jesus supra todas 
as nossas necessidades, pensando não apenas  
na minha necessidade, mas nas necessidades 
de todos em nossa sociedade, para que não 
falte o básico para viver em cada lar, por isso o 
uso do pão, pois o pão é a representação do 
alimento básico para todos.

Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como 
também temos perdoado aos nossos 
devedores 
Nosso relacionamento com Jesus tem o poder 
de refletir nos nossos relacionamento no dia a 
dia, uma vez que a graça de Jesus nos alcançou 
e dessa forma Jesus nos perdoa e não somos 
mais escravos do pecado, isso também deve se 
refletir e estender aos que estão ao nosso 
redor, temos que perdoar, por amor que 
recebemos de Jesus e assim repartimos aos 
que estão ao nosso redor.  

Não nos deixe entrar em tentação 
Não significa que não seremos tentados, mas 
sim que temos que nos apegar a Jesus e olhar 
para Ele, para assim resistir.

Livra-nos do mal
Diferente do pedido anterior para livrar das 
tentações, que se fazem presentes pelo nosso 
pecado, aqui é um pedido para que Deus nos 
livre do mal externo, isso é, do Diabo, que o 
Mal não tenha força sobre nós e não venha nos 
prejudicar. 

Pois teus são o reino, o poder e a glória, para 
sempre. Amém 
Essa frase final nos traz um descanso ao 
coração, pois se tudo pertence a Deus, Nele 
podemos descansar pois nada poderá roubar, o 
poder, o reino e a glória de Deus e isso é uma 
garantia de repouso Nele.
A oração que Jesus deixou é um modelo, não 
precisa ser repetida de forma mecânica, mas 
sim o seu conteúdo traz os pontos principais 
que devemos lembrar em nossas orações. Vale 
lembrar que Jesus usou na oração o plural, que 
significa que devemos orar uns pelos outros, 
mas também de forma conjunta e pública com 
nossos irmãos.  Orar em conjunto nos ajuda a 
conhecer melhor a Jesus. Segundo C.S. Lewis:



Conhecer o Senhor é algo comunitário e 
cumulativo, por isso devemos orar e louvar 
juntos. Desse modo “quanto mais 
compartilhamos do pão celestial entre nós, 
mais todos teremos.”

CONEXÃO COM AS CRIANÇAS

Explique para as crianças o contexto da oração 
de Jesus: ela pertence ao sermão do monte. 
Jesus reuniu seus discípulos mais íntimos e 
naquela montanha isolada, foi um momento 
como um retiro espiritual e ele investe aquele 
tempo em seus discípulos, passando novos 
ensinamentos e preparando-os para que 
pudessem expandir o amor as outras pessoas.
Explicar que Jesus nos deu um tutorial de 
oração: Esse tutorial é conhecido como o “Pai 
Nosso”, nele aprendemos que:

- Deus é nosso pai amoroso, que está de 
braços abertos a nos receber e ouvir nossos 
pedidos. Em nossas orações podemos pedir: 

- Ao Pai para sermos melhores filhos através 
do amor de Jesus,

- Para que Jesus nos ajude a não pecar, 

- Para entender que a vontade de Deus 
sempre é a melhor,

- Para que nossas necessidades sejam 
supridas, 

- Para pedir perdão pelos nossos pecados e 
perdoar os que nos ofendem,

- Para que Jesus nos ajude a resistir ao pecado 
e assim através do seu amor podermos fazer o 

que é bom,

- Para que o mal não nos atinja e assim 
estarmos protegidos.

- Por fim, agradecer a Deus que podemos 
descansar em Jesus, pois Ele tem o poder, o 
domínio e conhecimento de tudo em nossa 
vida.

- Falar da importância de orarmos com nossos 
amigos e família e não apenas sozinhos.



DESAFIO PARA A SEMANA
Diário de Oração: Faça um registro diário com seus pedidos e agradecimentos em um caderno. 
Sempre que receber as repostas de suas orações anote em seu caderno. Esse registro nos ajuda 
a enxergar a Graça de Deus em nossa vida e lembrar do quanto Ele nos ouve e nos responde. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“ Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a 
ti, e tu perdoaste todos os meus pecados.”
(Salmos 32:5)

CORPO E MOVIMENTO
Caça ao tesouro.
Estamos aprendendo sobre a oração de Jesus, ela pertence ao sermão do monte, Jesus reuniu 
seus discípulos mais íntimos e naquela montanha isolada ensinava sobre a oração.
Você vai precisar de um lençol (para montar uma cabana no monte da sua sala), e nove pedaços 
de papel com as partes da oração do Pai Nosso abaixo:
Pai nosso que estás no céu
Santificado seja o teu nome
Venha o teu reino
Seja feita a tua vontade
O pão nosso de cada dia nos dá hoje
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores
Não nos deixe entrar em tentação
Livra-nos do mal
Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém

Agora vamos brincar, entre com seus filhos na cabana e converse com eles sobre a oração que 
Jesus ensinou, peça para seus filhos ficarem na cabana enquanto vocês deverão sair e esconder 
as frases da oração pela casa. Quando estiver todas em seus lugares fale para as crianças 
irem procurar, começa a caça ao tesouro. Assim que encontrarem todas as partes devem 
retornar para a cabana e colocar na ordem da oração.
Gostaram da brincadeira? Agora aproveite para memorizar o versículo da semana e comer um 
doce bem gostoso com seus filhos. Que tal um brigadeiro de colher????








