Casas Abertas
Estudos Diversos
Pai Nosso – Da-nos hoje o nosso pao de cada dia.
Semana 5
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’.

Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia
Deus é a fonte do sustento.
A razão de Jesus dizer “..Dá- nos”, visa demonstrar que Deus é fonte do sustento.
A razão de não reconhecermos como Deus tem parte no que refere-se ao sustento, é porque
não conhecemos Deus como Isaías conhecia:
• Isaias 51:13b “...para que você esqueça o Senhor, aquele que fez você, que
estendeu os céus e lançou os alicerces da terra…”
O homem falha em reconhecer que todos as posses são de Deus, por não entender que Ele
é do dono, o criador de todas as coisas:
• Isaias 40:26 Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas
chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que
nenhuma delas deixa de comparecer!
Por maior que seja, Deus não é um deus distante, totalmente desinteressado na sua vida.
Ao Contrário, Ele quer uma participação, íntima e ativa na sua vida.
• Sl 139:3 Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso; todos os meus
caminhos te são bem conhecidos.
• Sl 139:4 Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces
inteiramente, Senhor.
• Sl 139:16 Os teus olhos viram o meu embrião; todos os dias determinados para
mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir.
Ninguém lhe conhece mais intimamente do que Deus!
Ninguém é conhecedor tão pleno quanto Deus de suas reais necessidades!
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Hoje
Mt 6:11 Dá-nos hoje ...
“Hoje” não foi um palavra dita por acaso, Jesus sabia das preocupações sobre o “amanhã”,
preocupações que rondam os corações dos homens e certa vez disse:
• Mt 6:25-32 "Portanto eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas,
quanto ao que comer ou beber; nem com seus próprios corpos, quanto ao que
vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante
do que a roupa? 26 Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem
armazenam em celeiros; contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês
muito mais valor do que elas? 27 Quem de vocês, por mais que se preocupe,
pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? 28 "Por que vocês se
preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não
trabalham nem tecem. 29 Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o
seu esplendor, vestiu-se como um deles. 30 Se Deus veste assim a erva do
campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a
vocês, homens de pequena fé? 31 Portanto, não se preocupem, dizendo: ‘Que
vamos comer? ’ ou ‘que vamos beber? ’ ou ‘que vamos vestir? ’32 Pois os
pagãos (não do filhos de Deus) é que correm atrás dessas coisas; mas o Pai
celestial sabe que vocês precisam delas.
Viva um dia de cada vez! Considere um dia de cada vez!
• Sl 90:12 Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que façamos chegar
os nossos corações à sabedoria.
No século anterior a maior batalha enfrentada pela humanidade foi a patológica, contra
enfermidades. Atualmente no século 21, a maior batalha é a neural. O problema é tão velho
quanto recente e desde o início a Palavra de Deus nos dá boas notícias para manter-nos
firmes durante os males que assolam toda humanidade.
• Fp 4:6 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e
súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
Se sua preocupação é o pão de hoje, então comunique a Deus e descanse Nele! Jesus não
ensinou “...dá-nos...”:
• O pão de amanhã;
• O pão da semana que vem;
• O pão do mês que vem, e
• O pão do ano que vem.
Não! Jesus ensinou:
• Mt 6:34 Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se
preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal".

Nosso
Mt 6:11 Dá-nos hoje o nosso...
“Nosso”. Deus tem preocupação com cada da filho Seu, mas também tem um cuidado
coletivo. Da mesma forma devemos comunicar nossas necessidades a Deus, também
devemos considerar as do próximo, seja em sua alegria ou em sua dor.
• Mc 12:31 O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Não existe
mandamento maior do que estes".
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Paulo nos confirma esse mover com a necessidade dos nossos irmãos.
• Rm 12:15 Alegrem-se com os que se alegram; chorem com os que choram, .
Não há estímulo no Reino de Deus para ações e orações exclusivamente
autocentradas, egoísta ou umbilicais. O crente deve ter tanto interesse na sua vida
quanto na do próximo!
Umas das motivações do trabalhador do servo de Deus, é suprir necessidades de seus
irmãos do Reino de Deus:
• Ef 4:28 Aquele que está furtando, doravante não furte: mas, muito mais,
trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha para
repartir com aquele que está tendo necessidade.

Aplicação
A sociedade diz:
• Tudo é seu e você controla tudo.
Deus diz:
• O que você tem é Dele.
• Ele é o Soberano; e
• Todas as coisas estão sob Seu controle!
Confie todas áreas à Ele! Não ponha esperança no homem mas em seu Criador.
• Jr 17:5 Assim diz o Senhor: "Maldito é o homem que confia nos homens, que
faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor.

Oração
Senhor reconheço que o não a outra fonte de vida e sustento se não o Senhor! Tudo vem
de suas Mãos Deus. Tudo vem da força do Seu Braço Forte Deus! Supre minhas
necessidades e a de meus irmãos. Perdoa-me por preocupar-me mais do que Senhor nos
propõe, o hoje, apenas o hoje! Em nome de Jesus, amém.
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