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Pai Nosso – Parte III
Esta já é a terceira semana em que estamos falando sobre o mesmo texto de Mateus 6.9 –
15.
Estamos aprendendo juntos a olharmos para a palavra de Deus e para o exemplo que Jesus
nos deixou de oração.
Esta não e uma simples oração, mas a oração que Jesus fazia, a oração que Jesus apresenta
a seus discípulos como um modelo.
Na oração do Pai Nosso nós nos enquadramos como filhos de um Pai que não é qualquer
um;
Nos deparamos com a realidade que não somos filhos únicos;
Nos percebemos que nosso Pai está nos céus e que seu desejo é que nós, seus filhos,
vamos pra lá;
Quando proferimos esta oração deixamos de impor nossas vontades em primeiro lugar,
passando a colocar a vontade de Deus em primeiro lugar...
São três os pedidos que Jesus nos ensina, e são relacionados muito mais com Deus do que
conosco.
1. SANTIFICADO SEJA O TEU NOME v. 9

A primeira coisa que devemos pedir a nosso Pai, segundo seu próprio Filho, é que Seu
nome seja santificado.
Geralmente se pergunta: como é que Deus santificará o próprio nome? Isso não é uma
obrigação nossa?
Afinal de contas foi o próprio Senhor que nos ordenou a não tomar seu nome em vão!

Não há a menor dúvida de que esse pedido é sincero. Feito a Deus, esperando que a
resposta venha dEle mesmo. Porém, duas coisas devem ser consideradas:

Primeira: esse pedido já é um alerta a que não nos dirijamos ao Pai celeste de qualquer
modo, nem por qualquer coisa, mas em nossa oração tenhamos o objetivo de pedir-lhe aquilo
que lhe agrada e não comprometa a honra de Seu nome.
Ou seja: ele é Pai. Pai de todos os seus filhos. Pai que está nos céus. Pai que demanda a
reverência própria de filhos que lhe amam e que, acima de tudo, desejam ver Seu nome
santificado e glorificado.
Deus Pai, não é o tipo de Pai que sai dando coisas aos seus filhos por eles chorarem
reclamando.
Quem aqui gosta de ver seu nome difamado?
Quando você vai fazer uma pesquisa em seu nome e aparece uma restrição no SERASA, o
que fazer?
Ficamos muito nervosos, depois curiosos para saber de onde vem esta restrição. O Pior é
quando descobrimos que toda a incomodação foi por um engano.
Só podemos ter um vislumbre muito pálido da importância que Deus dá a seu nome,
quando pensamos por algo parecido.
Nós corremos para evitar que nosso nome seja “sujado”? Se zelamos assim pelo nosso
nome, imagine o quanto Deus zela pelo Seu.?

Segunda: não esqueça da ordem: antes de pedir pelo pão ou por qualquer outra coisa,
pedimos pela santidade de Seu nome.
Como se devêssemos nos lembrar de que tão importante quanto termos pão em nossas
mesas, é ver o nome do Senhor sendo honrado.
Deus é Pai. Mas não é só meu. Não é um Pai qualquer. Seu nome deve ser santificado. Não
percamos, portanto, a oportunidade de, curvados diante dele, dizer conscientemente:
PAI NOSSO QUE ESTÁS NOS CÉUS. SANTIFICADO SEJA O TEU NOME!

2. VENHA O TEU REINO v. 10

O segundo pedido é: Venha o teu reino.

Do mesmo modo que lutamos para que nosso nome não seja enlameado, lutamos também
para impor nosso “próprio reinado”.
Você nunca viu alguém querendo mandar nos outros e exigindo obediência de quem está
por perto?
Você mesmo, nunca se impôs sobre outros, que não àqueles sobre os quais Deus lhe
conferiu autoridade?
Nossos filhos estão sob nossa autoridade. Nossos subordinados também.
*Será que nunca exageramos em impor regras sobre eles que não tem o menor cabimento?
*Será que nunca tivemos que responder “porque eu sou seu pai” ou “por que sou eu quem
manda aqui”?

Pois bem, além de pedir que o nome de nosso Pai seja santificado, devemos estar dispostos
a abrir mão também de nossa vontade de reinar e desejar que o reino dEle se manifeste logo em
total poder.

A manifestação do reino de nosso Pai pode atrapalhar nossos planos. Afinal, não gastamos
a vida construindo nossos reinos?
Você já deve ter visto pessoas brincando com esta oração alterando a ordem das palavras:
“Venha a nós o teu reino e seja feita a nossa vontade” é um exemplo de total mal gosto,
mas ilustra bem nossas orações, onde queremos que prevaleça a nossa vontade em nosso
próprio benefício.
Deus é Pai. Mas não é só meu. Não um Pai qualquer. Seu nome deve ser santificado e seu
reino deve prevalecer. Não percamos, portanto, a oportunidade de, curvados diante dele, dizer
conscientemente:
PAI NOSSO QUE ESTÁS NOS CÉUS.
SANTIFICADO SEJA O TEU NOME.

VENHA O TEU REINO!

3. SEJA FEITA A SUA VONTADE v. 10

O terceiro pedido é: Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Observe a semelhança deste pedido com o anterior (venha o teu reino). Jesus esta dizendo
é Deus Pai quem manda.
Nem sempre, ou melhor, quase nunca, nossa vontade é igual à vontade de nosso Pai.
Desejamos o que nossa natureza humana nos leva a desejar.
Nosso Pai deseja que retomemos o plano original e voltemos a ser o que deveríamos ser.
Antes de nosso primeiro pai(Adão), com sua desobediência, ter imposto sua própria vontade, e
tentado fazer seu próprio reino, desonrando-lhe o nome. Como se dissesse: Ele é o Criador, mas
eu posso decidir o que é melhor para minha vida.
Você até pode viver assim, contanto que assuma o risco e as conseqüências.
Porém, veja, que o Senhor Jesus agrava a situação. Ele nos manda pedir que a vontade de
Deus seja feita aqui como ela é feita nos céu.
Sabe o que isto significa?
Quando Deus da uma ordem no céu, todos os anjos que estão lá cumprem tal ordem sem
questionar, sem perguntar se é agora ou pode ser daqui a pouco.
È mais ou menos assim:
Nosso pai pede para lavarmos o carro. Nossa resposta será: depois eu lavo!
Quando oramos seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, estamos dizendo que
nos comprometemos em aceitá-la da qualquer forma que vier, sem questionar, pois nosso pai
que está nos céu sabe bem o que precisamos e pode ver os desdobramentos de sua vontade antes
de nós.
Quem desafia a vontade de Deus? Qual de seus anjos? Ele mandou matar a todos os
primogênitos do Egito, e uma noite foi bastante para que o anjo o fizesse sem questionar.
Quantos outros exemplos teríamos de anjos cumprindo a risca sua vontade? Certamente muitos.

Jesus em um dos momentos mais difíceis de sua vida pediu para seu Pai afastar-lhe o
cálice, mas ainda assim orou dizendo: (((Mateus 26. 39)))

Conclusão:

Aqui está uma das mais preciosas formas de orarmos a Deus seja feita a Tua Vontade, ao
cumprirmos somente a vontade de Deus Pai em nossas vidas refletiremos ao mundo e às
pessoas a nossa volta o quanto Deus nos ama e quer o nosso melhor.
Deus é Pai. Mas não é só meu. Nem é qualquer tipo de pai. Seu nome deve ser santificado.
Seu reino deve ser desejado e sua vontade deve ser nosso prazer. Não percamos, portanto, a
oportunidade de curvados diante dele, dizer conscientemente:
PAI NOSSO QUE ESTÁS NOS CÉUS.
SANTIFICADO SEJA O TEU NOME.
VENHA O TEU REINO.
SEJA FEITA A TUA VONTADE ASSIM NA TERRA COMO NOS CÉU!

Guarde no coração:
Pai, santifica Teu nome, isto é, faz valer o Teu nome entre nós e também em mim,
completamente;
Pai, traz até nós o teu reino, isto é, ajuda-me para que governes entre nós e também em
mim continuamente como Rei e Senhor;
Pai, faz acontecer a Tua vontade, do mesmo modo como nos céus aqui na terra. “Não como
eu quero, mas como tu queres”.

