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Ensinando os Filhinhos a Orar 
Por John Bunyan 

 

 

 [Extraído de Um Tratado sobre Oração, por John Bunyan] 

 

Devemos exortar uns aos outros à oração, ainda que não devemos dar fórmulas de oração. 

Exortar à oração com instruções Cristãs é uma coisa; e escrever fórmulas para limitar o 

Espírito de Deus, é outra. O apóstolo não dá a mínima fórmula de oração, porém insta 

conosco para que oremos (Efésios 6:18, Romanos 15:30-32). Portanto, ninguém deve 

concluir que, por darmos instruções referentes à oração, é lícito instituir fórmulas de oração. 

 

Pergunta: Mas, se nós não usamos fórmulas de oração, como ensinaremos nossos filhos 

a orar? 

Resposta: Minha opinião é que os homens seguem um método errado para ensinar seus 

filhos a orar, ensinando-lhes precocemente a recitar frases, como é comum em muitas 

pobres criaturas. 

 

Parece-me muito melhor dizer-lhes que por natureza são criaturas malditas, que estão 

debaixo da ira de Deus por causa do pecado original e do seu próprio; explicar-lhes também 

qual é natureza da ira de Deus, e a duração da miséria. Se isto se faz consciente, saberão 

orar muito mais cedo. A maneira de aprender a orar é através da convicção de pecado, um 

método que também serve para ensinar nossos amados filhinhos. Fazê-lo de outra maneira, 

ou seja, esforçar-se para ensinar às crianças fórmulas de oração, antes que saibam 

qualquer outra coisa, é a melhor maneira de torná-los hipócritas malditos, e para inchar-

lhes de orgulho. Ensinem, pois, os vossos filhos a conhecer o infeliz estado e condição em 

que se encontram. Falando-lhes do fogo do Inferno, e de seus pecados; da perdição e da 

salvação, da maneira de escapar de uma e gozar da outra (se é que vocês as conhecem), 

e isso fará com que as lágrimas brotem de seus olhos, e que sinceros lamentos saltem de 

seus corações. Então poderão dizer-lhes a Quem devem orar, e em que Nome. Poderão 

também falar-lhes sobre as promessas de Deus, e de Sua eterna graça estendida aos 

pecadores segundo a Palavra. 

Ah! Pobres filhos queridos! Que o Senhor abra seus olhos e faça deles Cristãos santos. 

Davi diz: “Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor” (Salmo 34:11). 

Certamente ele não diz: “vou amordaçá-los mediante uma fórmula de oração”, mas “vos 

ensinarei o temor do Senhor”, o que significa: “Vos ensinarei a ver o seu triste estado 
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natural, e instruí-los na verdade do Evangelho, o qual, por meio do Espírito, gerará oração 

em todo aquele que em verdade o aprende”. Quanto mais ensinarem isso a seus filhos, 

mais eles derramarão seus corações em oração a Deus. 

 

 

 

 

 

 

Sola Scriptura! 

Sola Gratia! 

Sola Fide! 

Solus Christus! 

Soli Deo Gloria! 
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2 Coríntios 4  
 

1
 Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos; 

2
 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem 

falsificando a palavra de Deus; e assim nos recomendamos à consciência de todo o homem, 

na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 
3
 Mas, se ainda o nosso evangelho está 

encoberto, para os que se perdem está encoberto. 
4
 Nos quais o deus deste século cegou os 

entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória 

de Cristo, que é a imagem de Deus. 
5
 Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo 

Jesus, o Senhor; e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. 
6
 Porque Deus, 

que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 
7
 Temos, porém, 

este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós.                
8
 Em tudo somos atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desanimados.                               

9
 Perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos; 

10
 Trazendo sempre 

por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus 

se manifeste também nos nossos corpos; 
11

 E assim nós, que vivemos, estamos sempre 

entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na 

nossa carne mortal.  
12

 De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 
13

 E temos 

portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei; nós cremos também, 

por isso também falamos. 
14

 Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará 

também por Jesus, e nos apresentará convosco. 
15

 Porque tudo isto é por amor de vós, para 

que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para glória de 

Deus. 
16

 Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o 

interior, contudo, se renova de dia em dia. 
17

 Porque a nossa leve e momentânea tribulação 

produz para nós um peso eterno de glória mui excelente; 
18

 Não atentando nós nas coisas 

que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, e as que se 

não veem são eternas. 
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