
Cônjuges “Diante Do Pai” 
“A oração não 

faz Deus descer 

até nós, mas 

eleva-nos a Ele.” 

(Ellen G. White) 
 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• A Oração é a linha de força entre a Terra e o 

Céu, ligando-nos à mente e ao poder de Deus e 

nos permite comunicar com Ele                             

como fazemos com um amigo.                                    

Mediante constante ligação com                     

Ele, podemos superar provações,                        

vencer tentações e repartir as                           

bênçãos do Céu com outros. 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• A Oração tem sido minha prioridade secular? 

• A Oração tem sido a prioridade de nossa igreja? 

• Quantas vezes e por quanto tempo tenho orado 

• Sozinho ou em família? 

• Por meu cônjuge? 

• Por meus filhos? 

• Por nossa igreja? 
 

 
 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Sem Oração é possível... 

• Sermos crentes verdadeiros? 

• Sermos fiéis a Deus? 

• Sermos selados pelo Espírito Santo, com o 

nome escrito no livro da vida? 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Sem Oração é possível... 

• Vivermos uma vida plena de harmonia e paz 

em nosso casamento?  

• Conduzirmos nossos filhos nos caminhos de 

Deus? 
 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Sem Oração é possível... 

• Sermos uma Igreja Santa? 

• Sermos uma Igreja Piedosa? 

• Sermos uma Igreja Missionária? 

• Sermos um Igreja cheia do Espírito Santo? 

• Até que ponto eu e você acreditamos na oração? 
 

 
 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Exemplos Bíblicos de Oração Eficaz 
• Moisés Orou: "Salva o Meu Povo!" - Ex 32:7-35 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Exemplos Bíblicos de Oração Eficaz 
• Ezequias Orou: "Estende a Minha Vida!" - 2 Rs 20:1-21 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Exemplos Bíblicos de Oração Eficaz 
• Daniel Orou: “Perdoa Teu Povo" - Dn. 9:2-19 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Exemplos Bíblicos de Oração Eficaz 
• Davi Orou: “Perdoa Meu Grande Pecado!” - Sl 51 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Exemplos Bíblicos de Oração Eficaz 
• A Igreja Orou: "Livra Pedro da Prisão!" - Atos 12:1-17 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Exemplos Bíblicos de Oração Eficaz 
• Sansão Orou: “Fortalece-me só esta vez” – Jz 16 21-30 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Exemplos Bíblicos de Oração Eficaz 
• Elias Orou “Responde-me Senhor” – 1 Rs 18 16-46 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Exemplos Bíblicos de Oração Eficaz 
• Gideão Orou “Proves que estarás comigo” – Jz 6:36-39 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Jesus orou sem cessar. 
• Ao ser batizado Jesus orou e o céu se abriu! 

• E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o 

foi Jesus; e, estando ele a orar, o céu se abriu, Lc 3:21 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Jesus orou sem cessar. 
• Dia e noite Jesus se retirava para Orar! 
• Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava.          

Lc 5:15-16 

• Tendo-se levantado alta madrugada,                                   

saiu, foi para um lugar deserto e                                             

ali orava. Mc 1:35 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Jesus orou sem cessar. 
• Jesus orou antes de tomar decisões! 
• Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e 

passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus 

discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou 

apóstolos Lc 6:12-13 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Jesus orou sem cessar. 

• Jesus Orou quando Enfrentou Provações! 
• “Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto 

em terra e orou: - Meu Pai, se for possível, afasta de mim este 

cálice; contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu 

queres”. Mt 26:39 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• A mais longa oração de Jesus! 
• A mais longa oração de Jesus registrada na Bíblia, em João 

17, conclui a instrução que Ele deu aos discípulos no 

Cenáculo e no Getsêmani.  

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Jesus orou sem cessar. 
• Jesus Morreu como Viveu: Em Oração! 

• “Jesus bradou em alta voz: - Pai, nas tuas mãos entrego o 

meu espírito. Tendo dito isso, expirou.” Lc 23:46 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• A Igreja Cristã Primitiva e a Oração 
 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• A Igreja Cristã nasceu numa reunião de Oração! 
• E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e 

Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, 

Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de 

Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e 

súplicas, com as mulheres, e Maria mãe de Jesus, e com seus 

irmãos. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um 

grupo de cerca de cento e vinte pessoas,... E perseveravam 

na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, 

e nas orações. At 1: 13-15; At 2:42    
 

A ORAÇÃO 

http://www.bibliaonline.net/dicionario/?acao=pesquisar&procurar=m%E3e&exata=on&link=bol&lang=pt-BR


CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• A Igreja Cristã orou e a casa tremeu! 
• Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros 

e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos 

lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: 

Ó Soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há! 

Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos 

para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para 

curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo 

Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos; 

todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a 

palavra de Deus. At 2:42; At 4: 23, 24, 29, 30, 31    
 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• A Igreja Cristã orou e Pedro foi libertado da prisão! 
• “Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava 

intensamente a Deus por ele. Repentinamente apareceu 

um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no 

lado de Pedro e o acordou. - Depressa, levante-se!, disse ele. 

Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Passaram a 

primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão 

de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo 

para eles, e passaram. “Agora sei, sem nenhuma dúvida, que 

o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos 

de Herodes ...” At 12: 5, 7, 10 e 11 
 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Unânime 

• Perseverante 

• Em Harmonia 

• Com Intensidade 

 
 

• E a casa tremia; 

• As prisões se abriam; 

• Os enfermos eram curados; 

• Os oprimidos eram libertos;  

• Os incrédulos eram convertidos. 
 

A Igreja Cristã Primitiva Orava: 

A ORAÇÃO 

Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e 

eternamente! Hb 13:8 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Os Discípulos Escolheram a Oração e a Palavra! 
• Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve 

uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as 

suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 

doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é 

razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às 

mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa 

reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais 

constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseve-

raremos na oração e no ministério da palavra. At 6:1-4    

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Os Discípulos Escolheram a Oração e a Palavra! 
• “Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da 

palavra”. At 6:4    

• O Espírito Santo que inspirou esse texto coloca em     

1º Lugar a Oração, depois a Palavra. 

• A Oração é a base da manifestação Poderosa de Deus 

• No meio da Igreja, como membros do corpo;  

• Em nosso casamento, como cônjuges; 

• Em nosso lar, como pais, avós, tios, primos, filhos;  

 
 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• O Espírito Santo que inspirou esse texto coloca em 1º 

Lugar a Oração, depois a Palavra. 

• Se eu não sou um homem ou uma mulher de oração, a 

Palavra de Deus não vai ter impacto e poder em minha 

boca! 

• Uma coisa é proferir a Palavra de Deus. Outra coisa é 

ser a “Boca de Deus”. 

• Uma coisa é pregar a Palavra de Deus. Outra coisa é 

pregar a Palavra no Poder do Espírito Santo de Deus. 

 
 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• O Espírito Santo que inspirou esse texto coloca em 1º 

Lugar a Oração, depois a Palavra. 
• Sem oração nos bancos da igreja, não há poder no púlpito. 

• Sem oração no lar não há ação do Espírito Santo. 

• Sem oração a igreja não pode caminhar na força e no poder do 

Espírito Santo de Deus. 

• Sem Oração não há Cristianismo Bíblico! 

• Sem Oração não há Crente Forte! 

• Sem Oração não há Igreja Santa! 

• Sem Oração não se prova o Poder de Deus! 

 

 
 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• A água é derramada sobre os sedentos e a terra seca. 
• Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra 

seca; derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a 

minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a 

erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas.  Is 44:3-4 

• Precisamos ter sede de Deus. Precisamos Orar! 
• O Espírito Santo é derramado somente aos que tem sede de 

Deus. Se Orar a Deus não for nossa prioridade Ele encolherá 

sua mão e não derramará sobre nós o seu imensurável poder e 

suas bênçãos, porque Ele precisa honrar sua própria Palavra, 

ligada a sua promessa. 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• E quanto a nós? 
• Se queremos crianças andando no temor do Senhor...  

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• E quanto a nós? 
• Se queremos Jovens se tornando homens e mulheres 

santas, cônjuges fiéis, puros, amorosos e dedicados a 

Deus e a suas famílias... 

 
 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• E quanto a nós? 
• Se queremos ser Casais Restaurados e Cheios do 

Espírito Santo... 

 
 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• E quanto a nós? 
• Se queremos a Santificação na Igreja, Santificação em 

nosso Casamento, Santificação em nosso lar...  

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• E quanto a nós? 
• Se queremos ser uma Igreja com despertamento e 

avivamento espiritual... 

 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• E quanto a nós? 
• Se queremos ver almas se convertendo a Deus, 

inclusive os de nossa família... 

 
 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• "A oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado o 

seduzirá a parar de orar." John Bunyan  

• "O que o homem é, é sobre seus joelhos diante de 

Deus, e nada mais.” Robert McCheyne  

• "As minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim 

mesmo.” Clive Staples Lewis 

• "A boa pregação nasce da boa oração.” John Piper 

• "Sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para 

com seu povo, a primeira coisa que faz é levá-lo a 

orar.” Matthew Henry 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Mas Afinal! O que tem nos impedido de orar com 

perseverança e intensidade? 

• Cansaço? 

• Distração? 

• Inquietação? 

• Pressa? 

• Desânimo? 

• Preguiça? 

A ORAÇÃO 

“Quando tudo que nos impede de 

orar for removido, o caminho 

estará aberto para um rápido 

avanço na vida espiritual.”  (John 

Piper) 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Cansaço? 

• É na oração que superamos o cansaço! 
• “Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que 

está sem forças. Os que esperam no Senhor renovam 

as suas forças, sobem com asas como águias, correm 

e não se cansam, caminham e não se fatigam”            

Is 40: 29,31  

• Entreguemo-nos à oração, e encontraremos o 

vigor necessário e o descanso verdadeiro. 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Distração? 

• Derrotemos o inimigo orando em voz alta! 
• “Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará.  

À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas 

queixas e lamentarei; e ele ouvirá a minha voz”. Is 40.29,31  

• Oremos com voz forte e audível, e as distrações 

não terão poder sobre nós!  

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Inquietação interior? 

• Livremo-nos da inquietação orando! 
• “Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por 

que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a 

sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o 

meu Salvador e o meu Deus. Confia os teus cuidados 

ao Senhor, e ele te susterá; jamais permitirá que o justo 

seja abalado.” Is 40.29,31  

• Somente na oração recebemos ajuda para nos 

libertar da inquietação de nosso coração!  

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Pressa? 

• A maior arma de sucesso que Satanás usa contra 

os que querem orar é a pressa! 
• “Não tenha pressa em sair da presença dele... 

Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-

lo; orem ao SENHOR enquanto ele está perto.”             
Ec 8:3a; Is 55:6 NTLH 

• Oremos sem pressa! Aproveitemos sua presença. 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Desânimo? 

• O desânimo neutraliza as pessoas que oram! 
• “Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus... De 

todos os lados somos pressionados, mas não 

desanimados; ficamos perplexos, mas não 

desesperados. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem 

os joelhos vacilantes; digam aos desanimados de 

coração: - Sejam fortes, não temam!”  Hb 12:2; 2 Co 4:8; 

Is 35:3-4a  

• Livremo-nos do desânimo através da oração! 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Preguiça? 

• Temos tempo para tudo, mas na hora de orarmos 

“bate aquela preguiça”! 
• “Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te 

levantarás do teu sono? Como o vinagre para os dentes 

e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso...”       

Pv 6:9; Pv 10:26;  

• Desperta, tu que dormes, e ore sem cessar! 

A ORAÇÃO 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

“A „Oração Modelo‟ ensinada por Jesus” 

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

Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a 

tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de 

cada dia nos dá hoje; E perdoa-nos as nossas dívidas, assim 

como nós perdoamos aos nossos devedores; 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” 

Mt 6:9-13 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Ações para oramos como Jesus nos ensinou. 

1. Contemplação 
2. Submissão 
3. Dependência 
4. Perdão 
5. Espiritualidade 
6. Adoração 
 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

1. A Prática da “Contemplação” 
• “Consiste no exercício de nos colocar na presença 

de Deus, deixando que nossas mentes e corações 

sejam envolvidos por tudo quanto Ele é e por tudo 

quanto Ele tem feito na história e em nossas vidas”. 

 
Pastor Cornélio Póvoa de Oliveira, 

formado em teologia pela Faculdade 

Teológica Sul Americana. 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

1. A Prática da “Contemplação” 

• Demanda Decisão 

• Sob os olhos de quem desejamos estar? 
 

• Demanda Consciência 
• Na presença de quem nos encontramos? 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Decisão: Sob os olhos de quem desejamos 

estar? Mateus 6.5-8 

• v5. 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. 

• v6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e 

ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em 

secreto, o recompensará. 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Decisão: Sob os olhos de quem desejamos 

estar? Mateus 6.5-8 

• v7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma 

coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito 

falarem serão ouvidos. 

• v8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que 

vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Decisão: Sob os olhos de quem desejamos estar?  
 

RELIGIOSIDADE  ESPIRITUALIDADE 

Eles gostam de ficar 

orando em pé nas 

sinagogas e nas es-

quinas, a fim de serem 

vistos pelos outros. 

Mas quando você orar, 

vá para seu quarto, 

feche a porta e ore a 

seu Pai, que está em 

secreto 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Decisão: Sob os olhos de quem desejamos estar?  
 

RELIGIOSIDADE  ESPIRITUALIDADE 

... não fiquem sempre 

repetindo a mesma 

coisa, como fazem os 

pagãos. 

Não sejam iguais a 

eles, porque o seu Pai 

sabe do que vocês 

precisam, antes 

mesmo de o pedirem. 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Decisão: Sob os olhos de quem desejamos estar?  
 

RELIGIOSIDADE  ESPIRITUALIDADE 

Eu lhes asseguro que 

eles já receberam sua 

plena recompensa. 

Então seu Pai, que vê 

em secreto, o 

recompensará. 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Consciência: Na presença de quem nos encontramos?  

" Vocês, orem 

assim: Pai nosso, 

que estás nos 

céus! Santificado   

seja o teu      

nome.” 

“Que estás nos céus” 

“Pai nosso” 

“Santificado seja o teu nome” 

Mt 6:9 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Consciência: Na presença de quem nos encontramos? 

  
 

• Afinal! Todos são filhos de Deus? 

• A quem Jesus ensinou essa oração? 

• “Vocês (discípulos), orem assim: "Pai nosso, que 

estás nos céus! Santificado seja o teu nome.” 

 

Mt 6:9 

“Pai nosso” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Consciência: Na presença de quem nos encontramos?  

 
 

• Criaturas são filhos de Deus? 
• “Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o 

criou; homem e mulher os criou. Entre os quais também todos 

nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, 

fazendo a vontade da carne e dos pensamentos; e éramos, 

por natureza, filhos da ira, como também os demais.   

 
Gn 1 27; Ef 2:3 

“Pai nosso” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Consciência: Na presença de quem nos encontramos? 

 
 

• Os Fariseus eram filhos de Deus? 
• “Eles responderam (Fariseus): - Nós não somos filhos 

ilegítimos; nós temos um Pai, que é Deus! Jesus disse a eles:                         

- Se Deus fosse, de fato, o Pai de vocês, então vocês me 

amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui.” 

Jo 8:41- 42;  

“Pai nosso” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Consciência: Na presença de quem nos encontramos? 

 
 

• Quem são os filhos de Deus? 
• “Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu 

nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.” 

“Todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos 

de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, 

nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum 

homem, mas nasceram de Deus.”.  

 

“Pai nosso” 

Jo 1:12-13 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Consciência: Na presença de quem nos encontramos?  
 

• Quem são os filhos de Deus? 
• “Todos quantos são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos 

de Deus. ...devemos nos comportar como verdadeiros filhos 

de Deus, adotados no seio de sua família, chamando-o de 

"Pai, meu Pai!" “Aba pai” (Papai). O Espírito Santo de Deus 

fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos 

realmente filhos de Deus” 

“Pai nosso” 

Rm 8 14-16 BV 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Consciência: Na presença de quem nos encontramos?  
 
 

• O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe 
agrada. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o 
Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos 
por mãos humanas. Sabemos que, se for destruída a 
temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte 
de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não 
construída por mãos humanas. ” 

Sl 115:3; At 17:24; 2 Co 5:1 

“Que estás nos céus” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Consciência: Na presença de quem nos encontramos?  

 
• "Santo, santo, santo é o SENHOR dos Exércitos; toda a terra 

está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor 

Deus, o Todo-Poderoso. Não há ninguém santo como o 

Senhor; não há outro além de ti; não há rocha alguma como o 

nosso Deus. É o que tira a vida e a dá. Ele é o eterno Deus, o 

SENHOR, o Criador.” 

Is 6:3; Ap 4:8; 1 Sm 2:2, 6; Is 40:28  

“Santificado seja o teu nome” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

Consciência: Na presença de quem nos encontramos?  

 
• "Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam 

santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: 

“Sejam santos, porque Eu Sou Santo.” 

1 Pe 1 15-16 

“Santificado seja o teu nome” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Ações para oramos como Jesus nos ensinou. 
 

1. Contemplação 
2. Submissão 
3. Dependência 
4. Perdão 
5. Espiritualidade 
6. Adoração 
 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão” 

• “O melhor meio de controlar os nossos pensamentos é 

oferecer a mente a Deus em completa submissão” 

Aiden Wilson Tozer (1897-1963) pastoreou igrejas da                 

Aliança Cristã e Missionária por mais de 30 anos.                  

Não frequentou seminário, mas seu amplo                      

conhecimento bíblico, pregações e a prolífica criação         

literária (autor de 40 livros) renderam-lhe dois 

doutorados honorários. Tozer é reputado entre os 

maiores pregadores de todos os tempos. 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão” 

• “A plenitude da alegria está em ser encontrado em 

submissão completa a Deus.” 

Ellen Gould White (1827-1915) foi uma escritora 

cristã americana de notáveis talentos  espirituais, cujos 

escritos continuam  exercendo extraordinário impacto 

em milhões de pessoas ao redor do mundo. 

https://frasescristas.files.wordpress.com/2012/05/ellen-g-white.jpg


CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão” 

• Demanda Desejo 

• Demanda Opção 

 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão – Mateus 6.10 

“Venha o teu 

Reino; seja feita 

a tua vontade, 

assim na terra 

como no céu.” 

“Seja feita a tua vontade” 

“Venha o teu Reino” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão – Desejo  

 
 

• “Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando 

viria o Reino de Deus, Jesus respondeu: O Reino de Deus ... 

está entre vocês. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, 

hipócritas! Vocês fecham o Reino dos céus diante dos 

homens! Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar 

aqueles que gostariam de fazê-lo”. 

 
Lc 17:20-21’; Mt 23:13  

“Venha o teu Reino” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão – Desejo  
 
 

• “Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo.  O Reino 

de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: “Aqui está 

ele”, ou “Lá está”; Se um reino estiver dividido contra si 

mesmo, tal reino não pode subsistir. Pois o Reino de Deus não 

consiste de palavras, mas de poder.. Pois o Reino de Deus 

não é comida nem bebida, mas justiça, paz e 

alegria no Espírito Santo”.  

 Jo 18:36; Lc 17:20-21; Mc 3:24; 1Co 4:20; Rm 14:17  

“Venha o teu Reino” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão – Desejo  
 

 

• “Jesus respondeu aos seus discípulos: A vocês foi dado o 

conhecimento dos mistérios do Reino dos céus.... e, à medida 

que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Não 

temais, ó pequenino rebanho; porque vosso Pai se agradou 

em dar-vos o seu reino. "Arrependam-se, pois o Reino dos 

céus está próximo". E este evangelho do Reino será pregado 

em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e 

então virá o fim”.   

 
Mt 13:11’; Mt 10:7; Lc 12:32; Mt 3:2; Mt 24:14  

“Venha o teu Reino” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão – Opção 

 

• “Pai, se queres, afasta de mim este cálice; contudo, não seja 

feita a minha vontade, mas a tua.” 

• Em Cristo não havia pecado. Mas Deus colocou sobre Cristo a 

culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, 

vivamos de acordo com a vontade de Deus. 

 

Lc 22:42; 2 Co 5:21 NTLH;   

“Seja feita a tua vontade” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão – Opção 

 

• “Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram (que 

não se submeteram a sua vontade), mas os jogou no inferno e 

os deixou presos com correntes na escuridão, esperando 

o Dia do Julgamento.” 

2 Pe 2:4 NTLH;  

“Seja feita a tua vontade” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão – Opção 

 

• “Quando Abrão estava com noventa e nove anos de idade o 

Senhor lhe apareceu e disse: "Eu sou o Deus todo-poderoso; 

ande segundo a minha vontade e seja íntegro..” 

• “Salomão orou: - Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu 

em cima nos céus nem embaixo na terra! Tu que guardas a 

tua aliança de amor com os teus servos que, de todo o 

coração, andam segundo a tua vontade.  

 Gn 17:1; 1 Reis 8:23  

“Seja feita a tua vontade” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão – Opção 

 

• “Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e 

pratica a sua vontade. Esta é a confiança que temos ao nos 

aproximarmos de Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo 

com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Deem graças em 

todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para 

vocês em Cristo Jesus.  

Jo 9:31; 1 Jo 5:14; 1 Ts 5:18  

“Seja feita a tua vontade” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

2. A Prática da “Submissão – Opção 

 

• “Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e 

minha mãe. Nem todo aquele que me diz: 'Senhor, Senhor', 

entrará no Reino dos céus, mas apenas aquele que faz a 

vontade de meu Pai que está nos céus.” 

Mc 3:35; Mt 7:21;; 

“Seja feita a tua vontade” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Ações para oramos como Jesus nos ensinou. 
 

1. Contemplação 
2. Submissão 
3. Dependência 
4. Perdão 
5. Espiritualidade 
6. Adoração 
 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

3. A Prática da “Dependência” 
• “Deus é glorificado na obra de redenção de que há 

dependência absoluta e universal dos seus redimidos. A 

natureza e o plano de nossa redenção são tais, que somos 

diretamente e completamente dependentes de Deus, em 

tudo e de todas as maneiras”.  

 
Jonathan Edwards (5/10/1703 - 22/03/1758)        

Foi pregador congregacional, teólogo calvinista e missionário aos 

índios americanos, e é considerado um dos maiores filósofos norte-

americanos. 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

3. A Prática da “Dependência” 

• Demanda Fé 

• Demanda Humildade 

• Demanda Necessidade 

• Demanda Satisfação 

• Demanda Gratidão 

 

 

 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

3. A Prática da “Dependência” – Mt 6.11 

“Dá-nos hoje o 

nosso pão de 

cada dia.” 
“Hoje” 

“Dá-nos” 

“O Pão” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

3. A Prática da “Dependência” – Fé 

 
• “Pelo que eu vos digo: Pedi, e dar-se-vos-á; buscai e achareis; 

batei, e abrir-se-vos-á. ...„Tenham fé em Deus‟. Porque 

vivemos por fé, e não pelo que vemos. Ora, a fé é a certeza 

daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.” 

Lc 11:9; Mc 11:22; 2 Co 5:7; Hb 11:1; 

“Dá-nos” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

3. A Prática da “Dependência” – Humildade 

 
• “Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de 

Deus para que ele os honre no tempo certo. Entreguem 

todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de 

vocês.  A recompensa da humildade e do temor do Senhor 

são a riqueza, a honra e a vida.”   

1 Pe 5;6-7; Pv 22:4 

“Dá-nos” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

3. A Prática da “Dependência” – Necessidade 

 

• “Antes mesmo que me chamem, eu os atenderei; antes 

mesmo de acabarem de falar, eu responderei...  porque o seu 

Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem 

E o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que ele 

tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o 

que vocês precisam. ” 

Is 65:24; Mt 6:8b; Fp 4:19 NTLH; 

“Hoje” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

3. A Prática da “Dependência” – Satisfação 

 

• “Alegrem-se sempre. Orem continuamente .... pois aprendi a 

adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é 

passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o 

segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja 

bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando 

necessidade” 

1 Ts 5:16-17; Fp 4 11-12 

“O Pão” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

3. A Prática da “Dependência” – Satisfação 

 

• “...pois nada trouxemos para este mundo e dele nada 

podemos levar; por isso, tendo o que comer e com que vestir-

nos, estejamos com isso satisfeitos. Não se deixem dominar 

pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês 

têm, pois Deus disse: "Eu nunca os deixarei e jamais os 

abandonarei. ” 

1 Tm 6 6-8; Hb 13:5  

“O Pão” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

3. A Prática da “Dependência” – Gratidão 
 

• “... Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a 

vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.  Não andem 

ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e 

súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a 

Deus... dando graças constantemente a Deus Pai por todas as 

coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deem graças 

ao Senhor, porque ele é bom. O seu amor dura para sempre!” 

1 Ts 5:18; Fp 4:6; Ef 5:20; Sl 136:1 

“O Pão” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Ações para oramos como Jesus nos ensinou. 
 

1. Contemplação 
2. Submissão 
3. Dependência 
4. Perdão 
5. Espiritualidade 
6. Adoração 
 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

4. A Prática do “Perdão” 
• “Perdão não é um sentimento, perdão é uma atitude.” 

 Paul Washer tornou-se um crente, enquanto frequentava a 

Universidade do Texas estudando para se tornar um advogado 

de petróleo e gás.  Ele completou seus estudos de graduação e 

matriculou-se no Southwestern Theological Seminary, onde 

recebeu seu grau de Mestrado de Divindade.                                

Paul deixou logo após a formatura os EUA como                              

um missionário para o Peru. 

https://frasescristas.files.wordpress.com/2012/05/paul-washer.jpg


CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

4. A Prática do “Perdão” 
• “Nestes dias de complexo de culpa, talvez a mais 

gloriosa palavra de nossa língua seja „perdão‟.”  
 

 William Franklin “Billy” Graham Jr                              

(Charlotte, 7 de Novembro de 1918) é um 

pregador batista norte-americano. Foi 

conselheiro espiritual de vários presidentes 

americanos. Foi ainda o mais proeminente 

membro da Convenção Batista Sulista  

dos EUA. 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

4. A Prática do “Perdão” 

• Demanda Confissão 

• Demanda Inteligência 

• Demanda Obediência 

 

 

 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

4. A Prática da “Perdão” – Mt 6.12 

“Perdoa as 

nossas dívidas, 

assim como 

perdoamos aos 

nossos 

devedores.” 

“Assim como” 

“Perdoa” 

“Perdoamos” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

4. A Prática do “Perdão” – Confissão 
 

• “Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me 

ouviria...” “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 

justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda 

injustiça.” “Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o 

perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de 

Deus.” ”Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga suas 

transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de 

seus pecados.” 

Sl 66:18; 1 Jo 1:9; Ef 1:7; Is 43:25 

“Perdoa” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

4. A Prática do “Perdão” – Inteligência 

 
• “Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem e serão 

perdoados.  Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o 

Pai celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem 

uns aos outros, o Pai celestial não perdoará as ofensas de 

vocês.” 

Cl 3:13 b; Lc 6:37; Mt 6 14-15 

“Assim como” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

4. A Prática do “Perdão” – Obediência 

 

• “Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que 

tiverem uns contra os outros.   "Senhor, quantas vezes deverei 

perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete 

vezes?" Jesus respondeu: "Eu digo a você: Não até sete, mas 

até setenta vezes sete.” 

Cl 3:13 a; Mt 18 21-22;  

“Perdoamos” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Ações para oramos como Jesus nos ensinou. 
 

1. Contemplação 
2. Submissão 
3. Dependência 
4. Perdão 
5. Espiritualidade 
6. Adoração 
 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

5. A Prática da “Espiritualidade” 
• “Só absortos em Deus, podemos manter um 

entusiasmo espiritual perpétuo, porque só Deus pode 

suprir novidade perene.”  

 

 
A. W. Tozer (1897-1963) pastoreou igrejas da                 

Aliança Cristã e Missionária por mais de 30 anos.                  

Não frequentou seminário, mas seu amplo                      

conhecimento bíblico, pregações e a prolífica criação         

literária (autor de 40 livros) renderam-lhe dois 

doutorados honorários. Tozer é reputado entre os 

maiores pregadores de todos os tempos. 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

5. A Prática da “Espiritualidade” 
• “Quando tudo que nos impede de orar for removido, o 

caminho estará aberto para um rápido avanço na vida 

espiritual.” 
 

 John Stephen Piper (11 de janeiro de 

1946, Tennessee, EUA) é pastor, conferencista e 

escritor americano Batista Reformado, que 

atualmente serve como pastor sênior na Igreja 

Batista Bethlehem em Minneapolis, Minnesota. É 

muito conhecido por causa de seu livro “Desiring 

God”, e por seu site de divulgação.  

https://frasescristas.files.wordpress.com/2012/05/john-piper.jpg


CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

5. A Prática da “Espiritualidade” 

• Demanda Súplica 

• Demanda Atenção 

• Demanda Busca 

 

 

 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

5. A Prática da “Espiritualidade” – Mt 6.13a 

“E não nos 

deixes cair 

em tentação, 

mas livra-nos 

do mal.” 

“Cair” 

“Não deixe” 

“Livra” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

5. A Prática da “Espiritualidade” – Súplica 
 

• “Senhor: “Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu 

Deus, em quem confio” Ele o livrará do laço do caçador e 

do veneno mortal. E Deus é fiel; ele não permitirá que vocês 

sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando 

forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape, 

para que o possam suportar.” 

Sl 91 2-3;1 Co 10:13;  

“Não deixe” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

5. A Prática da “Espiritualidade” – Atenção 
 

• “Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o 

poder do Maligno. Vistam toda a armadura de Deus, para 

poderem ficar firmes contra as ciladas do Diabo, ...e não deem 

lugar ao Diabo. Vigiem e orem para que não caiam 

em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. 

Portanto, aquele que pensa que está de pé é melhor ter 

cuidado para não cair.” 

1 Jo 5:19; Ef 6:11; Ef 4:27; Tg  4:7; 1 Co 10:12 

“Cair” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

5. A Prática da “Espiritualidade” – Atenção 

 

• “Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele 

fugirá de vocês. Estejam alertas e vigiem. O Diabo, o inimigo 

de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a 

quem possa devorar. O Senhor me livrará de toda obra 

maligna e me levará a salvo para o seu Reino celestial. A ele 

seja a glória para todo o sempre. Amém” 

Tg 4:7; 1 Pe 5:8; 2 Tm 4:18  

“Livra” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

5. A Prática da “Espiritualidade” – Busca 
 

• “Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo; clamem por 

ele enquanto está perto. Livrem-se de todos os males que 

vocês cometeram, e busquem um coração novo e um espírito 

novo. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os 

dons espirituais... Mas quando você orar, vá para seu quarto, 

feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu 

Pai, que vê em secreto, o recompensará.” 

Is 55:6; Ez 18:31; 1 Co 14:1 a; Mt 6:6  

“Livra” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

• Ações para oramos como Jesus nos ensinou. 
 

1. Contemplação 
2. Submissão 
3. Dependência 
4. Perdão 
5. Espiritualidade 
6. Adoração 

 
 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

6. A Prática da “Adoração” 
• “A linguagem da adoração não é polida, perfeita nem 

avançada. É apenas sincera.” 

 
Max Lucado (11 de janeiro de 1955, San Angelo, Texas) 

é um escritor e pastor evangélico norte-americano que já 

publicou mais de setenta livros. Lucado é o primeiro e 

único autor a ganhar três vezes o prêmio da Associação 

de Editoras Evangélicas Cristãs (ECPA) na 

categoria Livro do Ano. 

https://frasescristas.files.wordpress.com/2012/05/max-lucado.jpg


CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

6. A Prática da “Adoração” 
• “Suas mais intimas e profundas experiências de 

adoração, ocorrerão provavelmente nos dias mais 

sombrios.” 
 

 
O pastor Rick Warren foi o fundador da Saddleback 

Church na Califórnia e autor do best-seller Uma Vida 

com Propósitos, que pré-vendeu aproximadamente 

500 mil cópias antes de ser lançado. É conhecido 

como o “líder espiritual mais influente da América”.  

https://frasescristas.files.wordpress.com/2012/05/rick-warren.jpg


CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

6. A Prática da “Adoração” 

• Demanda Entendimento 

• Demanda Temor 

• Demanda Amor 

 

 

 

 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

6. A Prática da “Adoração” – Mt 6.13b 

“pois teu é o 

reino, o poder 

e a glória para 

sempre. 

Amém.” 

“Teu Poder” 

“Teu Reino” 

“Tua Glória” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

6. A Prática da “Adoração” – Entendimento 

 

• “Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os 

querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu 

criaste os céus e a terra. Teu, ó Senhor, é o reino; tu estás 

acima de tudo. Tu governas sobre todos os reinos do mundo. 

Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a 

ti.” 

2 Rs 19:15; 1 Cr 29:11b; 2 Cr 20:6  

“Teu Reino” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

6. A Prática da “Adoração” – Temor 
 

• “Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, ...com mão 

poderosa e braço forte. Ele governa para sempre com o seu 

poder. Seus olhos vigiam as nações; Sua sabedoria é 

profunda, seu poder é imenso. Quem tentou resistir-lhe e saiu 

ileso? Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como 

ele? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte 

poder. ” 

Jr 10:12a; Sl 136:12a; Sl 66:7a; Jó 9:4; Jó 36:22; Ef 6:10  

“Teu Poder” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

6. A Prática da “Adoração” – Temor 
 

• “Teme a Deus e guarda os seus mandamentos; porque este é 

o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda 

obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja 

mau”. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e 

os leva a conhecer a Sua aliança. Temam a Deus e 

glorifiquem-no...Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar 

e as fontes das águas” 

Ec 13: 14-15; Sl 25:14; Ap 14:7 

“Teu Poder” 



CÔNJUGES “DIANTE DO PAI” 

6. A Prática da “Adoração” – Amor 

 

• “Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece; adorem 

o Senhor no esplendor do seu santuário. Tu, Senhor e Deus 

nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque 

criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram 

criadas". Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a 

majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na 

terra é teu.” 

Sl 29:2; Ap 4:11; 1 Cr 29:11a; 

“Tua Glória” 
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“A „Oração Modelo‟ ensinada por Jesus” 

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

Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a 

tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de 

cada dia nos dá hoje; E perdoa-nos as nossas dívidas, assim 

como nós perdoamos aos nossos devedores; 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” 

Mt 6:9-13 
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FIM 


