Casas Abertas
Estudos Diversos
Pai Nosso
Semana 1
Jesus orava diversas vezes ao Pai, com naturalidade e espontaneidade e deunos um modelo.
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’.

1- “Pai nosso, que estás nos céus!”
Somente um filho de Deus, uma pessoa que nasceu de novo, pode fazer uso correto desta
oração. Jesus apresenta Deus como Pai.
Deus é Criador de todas as coisas da terra. Como Criador, Ele quer que todos os homens
sejam mais do que apenas criaturas! Ele deseja que sejam seus filhos! Todos foram destinados com
potencial semelhança ao seu Primeiro Filho (Jesus).
●

Rm 8:29 Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou

para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre
muitos irmãos.

Deus ama a família e quis ter mais filhos!
O pecado rompeu a unidade e a filiação de Deus. Todos morremos porque Pecamos.
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●

Rm 5:12 Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um

homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque
todos pecaram
Para ser uma criatura de Deus - um pecador (a) - basta simplesmente nascer!
●

Sl 51:5 Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu

minha mãe.
Busque pela memória os pecados que você já cometeu, por mais simples, discreto e oculto
que seja, este pecado tem seu salário!
●

Rm 6:23a Pois o salário do pecado é a morte...

Para ser filho de Deus basta simplesmente uma escolha. Sem Jesus, o único destino era a
morte, mas o Amor de Deus e Jesus Cristo abriu-nos uma outra opção além da morte, de forma
gratuita e imerecida!
●

Rm 6:23b...mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso

Senhor.
Deus quer uma filiação, esta filiação é para o presente e estende-se até o futuro! Deus deseja
um relacionamento com você HOJE!

O Mover de Deus em nossa direção!
Rm 5:8 Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor quando
ainda éramos pecadores.
●

Todo pecado será pago! Pago no inferno (pelo próprio pecador) ou pago na

Cruz (por Cristo), mas será pago!

A resposta do Homem.
Ao nascer biologicamente, se nasce em pecado.
●

Sl 51:5 Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu

minha mãe.
Deus aguarda uma posição sua! Como um Pai que aguarda o “sim” de seus filho para
relacionar-se consigo.
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●

Rm 10:9-11 Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em

seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê
para justiça, e com a boca se confessa para salvação. Como diz a Escritura: "Todo o que nele
confia jamais será envergonhado".
Muitos podem afirmar que não matam, não roubam e etc. Há um critério para merecer o
Céu e este critério não é o humano, mas o de Deus! O Padrão e forma para entrar aos céus é o padrão
e forma de Deus, e esta chance é dada abertamente, gratuitamente para todos que tem fé!
●

Rm 10:13 porque "todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo".

Oração:
Se você está pronto confiar no que Deus diz e entregar sua vida a Cristo? Vamos orar:
●

“Senhor Jesus, agradeço por ter morrido 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-me meus pecados e o tempo que andei separado de
Deus. Estou aqui, eu O aceito como Salvador e a Deus como meu Pai!
Se esta oração foi feita com fé no seu coração você já está no Caminho da Fé Cristã!

E agora?
Quanto ao passado?
●

Hb 8:12 Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos

seus pecados".
Quanto ao presente?
●

Você não está só! O Espírito Santo está em você At 5:32 Nós somos

testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe
obedecem".
E o futuro?
●

Jo 14:1-3 "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam

também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria
dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para
mim, para que vocês estejam onde eu estiver.
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Deus deseja ser chamado de Pai e se você entendeu, hoje você pode dizer: O Pai Nosso, o
meu Pai está em minha casa!
Você faz parte da Família de Deus!
Seu olho deve estar em seu Pai. Isso é individual.
Bem vindo Irmão!
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