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Pai Nosso – Venha o Teu Reino
Semana 3
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’.

“Venha o teu Reino.”
Há vários sistemas de governos adotados no mundo: parlamentarismo,
presidencialismo e outros.
Ainda que haja democracia, capitalismo, socialismo, todos estes não resolvem o
problema da humanidade, porque a soma de todos os pecados é o que gera este caos social.
A solução está na disposição interior de cada homem e não há sistema de governo humano
que atinja tal profundidade interior.
Quando “...Jesus começou a pregar: "Arrependam-se, pois o Reino dos céus está
próximo" Mt 4:17, Ele emprega o uso do sistema de governo de sua época, a mensagem
de Jesus não veio colocar um colapso no sistema de governo humano, mas apresentar um
novo sistema, algo muito mais íntimo, que age no coração - o governo de Deus.
Dentro deste sistema do Reino de Deus, está incluso o respeito a todos os governos
humanos.
•

Rm

13:1

Todos

devem

sujeitar-se

às

autoridades

governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus; as
autoridades que existem foram por ele estabelecidas.
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•

Tito 3:1 Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e

às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o
que é bom.
Este Reino anunciado por Jesus, governa sobre as intenções do coração do homem!
Algo muito além do que as leis dos homens podem alcançar, alcança a disposição interior
de cada indivíduo.
•

Mt 5:28 Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para

desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração.
O Reino de Deus anuncia um sistema que busca a excelência na forma de viver,
uma forma não apenas regidos por leis humanas, mas que sonda as intenções do coração.
A forma como as pessoas vivem, revela quem os governa. O sistema de governo
apresentado por Jesus não é de origem humana, mas de autoria celeste!
•

Mt 5:10b ...é o Reino dos céus.

Jesus apresenta Deus como nosso Pai e põe seus ouvintes em um relacionamento
estreito com Deus, assim eles podem agir de acordo com natureza do Pai e do Filho.
Um cidadão do Reino de Deus, deve viver de forma que suas ações encaminhe ao
Pai. Ações não regidas por temor aos homens, mas por unicamente por temor ao Deus Pai,
que verdadeiramente conhece o íntimo dos corações.

O Reino de Deus sobre toda Terra
A questão não é se o Reino do Céu será governo sobre a Terra, pois é certo que
sim. O reino virá quando o último inimigo estiver destruído (1Co 15.24-28)
•

1Co 15:24 Então virá o fim, quando ele entregar o Reino a Deus, o

Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário
que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele "tudo sujeitou debaixo
de seus pés". Ora, quando se diz que "tudo" lhe foi sujeito, fica claro que isso
não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo
lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas
lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos.
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O que importa, é que o Reino de Deus pode desde já ser adotado e desfrutado como
estilo de vida no íntimo de cada ser humano hoje. Este estilo de vida anuncia aos que estão
ao redor a revolução interior que verdadeiramente liberta.

O Reino de Deus no coração.
Depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C., os judeus viviam dispersos no
mundo até 1948 (data de criação do Estado de Israel). Neste intervalo, a nação viveu entre
outros povos, sob as leis dos mesmos, mas com um coração submisso à Torá.
Assim como os Judeus, enquanto o Céu não chega aos salvos, os que tomam para
si, por meio da fé, a mensagem do Reino proclamada por Jesus, devem viver neste planeta
em ardente expectativa pelo Governo de Deus, sob as Leis de Deus, a Bíblia.
Enquanto o nosso “1948” não chega, oramos para que a Vontade de Deus se
estabeleça na Terra como é no Céu! Os salvos devem buscar viver conforme o Reino do Pai
e no espírito devem manifestar características de um cidadão celeste!
•

Lucas: 17. 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus

sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus respondeu: "O Reino de Deus não
vem de modo visível, 21. nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o
Reino de Deus está entre vocês". - Bíblia JFA
O relacionamento com o Pai, modifica caráter e assim deve ser exibido no caráter
as virtudes deste relacionamento.
Os nascidos em Cristo, desejam o estabelecimento de Seu reino.
O estilo de vida proposto por Jesus, quando aplicado hoje, nos:
•

capacita a superar dificuldades de uma sociedade secular oposta,

•

nos afasta das armadilhas do inimigo, e

•

leva-nos a fazer a vontade do Pai.

O cidadão do céu busca um estilo de vida do Céu, pois aqui não é seu lugar!
•

Mt 6:33a Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua

justiça,..
Negue o Reino do Mundo (governado pelo Diabo) e renda-se ao Reino de Deus
(governado pelo Senhor)
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•

1Jo 5:19 Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está

sob o poder do Maligno.
Não há meio termo neste sistema de governo, ou a prioridade é buscar a vontade
de Deus ou a vontade de mundo
•

Tg 4:4 Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é

inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus.
Essa natureza secular só pode ser vencida pela sujeição a Jesus.
•

1Jo 5:5 Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que

Jesus é o Filho de Deus.

Oração:
Jo 3:3b Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se
não nascer de novo".

Deus, eu quero viver segundo o Seu Reino, venha o Seu Reino desde de já sobre
minha vida. Aceito o governo de Jesus no meu coração! Me arrependo de meus pecados.
Aceito a Jesus como Senhor e cumpra em mim a Sua vontade Deus! Em nome de Jesus
Amém.
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