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Pai Nosso – Seja feita a Tua Vontade
Semana 4
Mat 6:9 Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu
nome.
Mat 6:10 Venha o teu Reino; seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
Mat 6:11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Mat 6:12 Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
Mat 6:13 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’.

Seja feita a Tua vontade
O grande problema da humanidade é a vontade. Por mais que o homem tente, sua vontade
não é perfeita, em geral não é boa e o fim, por vezes desagradável.
• Prov 21:2 Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o
SENHOR pesa os corações.
Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte - Prov 16:25 .
O Homem tem bons motivos, mas algumas vezes esses motivos tornam-se mal senhores:
• pela forma que é buscado, ou
• o resultado alcançado.
Pela busca desenfreada e egoísta da felicidade (nem que seja às custas do próximo),
homens atendem tranquilamente a vontade de seus corações.
• Jer 17:9 O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é
incurável. Quem é capaz de compreendê-lo?

A melhor vontade
A grande questão da felicidade é saber e buscar cumprir a vontade de Deus.
Deus tem boa vontade para com os homens, e quer que estes a desfrutem já!
• Rom 12:2 Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
A vontade de Deus é o melhor para nossas vidas!
Jesus, como o Filho que conhece a vontade do Pai, negou a Si mesmo para realizar a
vontade de DEle!
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Gal 1:3-4 A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus
Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar
desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai.

Jesus negou a si mesmo! Por amor ao Pai e o Pai o Exaltou!
• Mat 26:42b faça-se a tua vontade".
Por amor a você, Jesus se entregou, o que você fez ou faz com este tão sublime ato de
amor? Qual tem sido sua resposta a essa ação?
Se sua resposta é obediência, saiba que obediência ao Pai sempre nos conduz a bênçãos
eternas. Você foi criado para estar no amor de Deus, para ser filho como Jesus. O próprio
Cristo, deu entrada nesse processo de adoção ao custo da sua própria vida!
• Ef 1:3-8 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos
abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos
adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da
sua vontade, 6 para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente
no Amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos
pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou
sobre nós com toda a sabedoria e entendimento.
A grande vontade de Deus, foi uma grande revelação com a vinda de Jesus.
• Ef 1:9 E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom
propósito que ele estabeleceu em Cristo,
Paulo nos alerta para buscar entender.
• Ef 5:17 Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a
vontade do Senhor.
Deus quis uma grande família. Reconheça o Amor de Deus Pai por meio do Seu Filho Jesus
dado em Resgate da família chamada Igreja.
• Rom 8:29 Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para
serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele (Jesus) seja o
primogênito entre muitos irmãos.
Deus no fez para sermos a imagem de Jesus!
Há alguma área da sua vida, que não está conforme a vontade de Deus, conforme a imagem
de Jesus? Se há, hoje é dia de buscar conforma-la à vontade de Deus.

Oração
Deus Sei que sua vontade é feita no céu. Sua vontade é boa perfeita e agradável então, seja
feita Sua vontade na minha vida, assim como Céu! Perdoa meus erros, meus pecados. Em
Nome de Jesus, amém.
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