
 

 

 

Cidadania Cristã (5o ano) 
 

“Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido” 
(Lucas 19:10) 

 

DANDO AOS NECESSITADOS 
1 "Tenham o cuidado de não praticar suas 'obras de justiça' diante 
dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não 
terão nenhuma recompensa do Pai celestial”. 
2 “Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com 
trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim 
de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam 
sua plena recompensa. 
3 Mas, quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba 
o que está fazendo a direita, 
4 De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que 
vê o que é feito em segredo, o recompensará”. 
 

ORAÇÃO 
5 "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 asseguro que eles já receberam sua 
plena recompensa. 
6 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. 
7 E, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, 
como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão 
ouvidos. 
8 Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês 
precisam, antes mesmo de o pedirem. 
9 Vocês, orem assim: "Pai nosso, que estás nos céus! Santificado 
seja o teu nome. 
10 Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como 
no céu. 
11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. 
12 Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos 
devedores. 

 

13 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”. 
14 Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial 
também perdoará vocês. 
15 Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial não 
perdoará as ofensas de vocês. 
Mateus 6: 1-15 
 
 
Responda: (No caderno de Português) 
 
1. O que o texto fala sobre dar esmolas? 
 
2. De onde virá a nossa recompensa? 
 
3. Qual foi a oração que o Senhor Jesus nos ensinou? 
 
4. Qual é a condição que o senhor requer de nós para sermos 
perdoados dos nossos pecados? 


