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Pai Nosso - Santificado seja o Teu nome
Semana 2
Mt 6:9 Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o
teu nome.
Mt 6:10 Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no
céu.
Mt 6:11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Mt 6:12 Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos
devedores.
Mt 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’.

“Santificado seja o teu Nome.”
A santidade de Deus é constante e poderosa e deve ser objeto da atenção do
homem. Na Bíblia santidade também é apresentada como principal motivo de regozijo e
adoração no Céu.
Por Deus ser Santo e, portanto, perfeito, a Santidade de Deus é o padrão pelo qual
fluem todos seus atributos, assim de forma perfeita, Deus é:
•

Amor;

•

Justiça;

•

Misericordioso; e

•

Gracioso.

O teólogo Strong ilustra isso com um pátio de manobras da estação ferroviária, onde
há um homem cujo dever é desviar uma alavanca uns cinco ou dez centímetros para a
esquerda ou para a direita. Assim fazendo, ele determina se o trem tomará a direção de
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Nova Iorque ou de Washington, de Nova Orleans ou de São Francisco. Essa alavanca é o
meio pelo qual a direção e o curso dos trens se regulam.
A santidade é o atributo regulador de Deus, pelo qual é governado e orientado o
exercício de todos os demais atributos.
A santidade de Deus violada, exige Justiça. Seu Santo Amor, torna Cristo o Alvo da
Justiça para a Salvação de todos aqueles que nEle creem!
•

Rm 3.26 — Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo

presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em
Jesus.
Santo significa separado e Deus é separado de tudo quanto é de natureza
pecaminosa. A santidade é uma característica de seu ser.
•

Jó (34.10): “Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me: Longe de

Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-poderoso o cometer injustiça. ”
Você busca agir conforme a Santidade de Deus? Busque o estilo de vida de forma
que outros percebam que o Nome de Deus é santificado na sua vida!
Santificado Seja o Teu nome - Denota como é considerado com toda a reverência
santa o Nome de Deus! Essa reverência ao Santo nome de Deus é revelada em nossas
vidas quando:
•

Um pecador arrepende-se de seus pecados, porque assim percebeu a

Santidade de Deus. Santificado foi o Nome de Deus
•

Um pecador perdoa outro pecador como, porque compreendeu a

Palavra 70x7 do Santo Deus. Santificado foi o Nome de Deus; e
•

Quando milagres ocorrem na Terra pelo Nome de Jesus, Santificado foi

o nome de Deus na Terra!

Aplicação
Em sua vida, há alguma área que não foi consagrada a Deus? Santifique o Nome
Deus consagrando esta área a Ele.
•

Se há falta de perdão, perdoe!

•

Se há falta de arrependimento, arrependa-se!
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•

Seja qual for a área de sua vida, consagre a Deus!

•

Se sua vida não foi consagrada a Deus, consagre-a, santifique-a

conforme oração abaixo:

Oração:
“Senhor Jesus, agradeço por morrer por mim e ser o único caminho para tornar-me
filho de Deus. Reconheço que não há como chegar a Deus senão pelo Senhor! Aceito-O
como meu Salvador. Perdoa meus pecados e o tempo que andei separado do Senhor. Estou
aqui, eu o aceito Jesus como Salvador e ao Senhor como meu Pai! A partir de hoje, seu
Nome seja Santificado na minha vida, na minha casa e no meio da minha família. Em nome
de Jesus amém.
Seu pai do céu diz: 1 Pe 1.16 — Porque escrito está: Sede santos, porque eu
sou santo.
Santo significa separado, Deus quer que você seja separado para Ele! A decisão é sua!

3

