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1. Oração

2.Introdução:
Estamos no fim de uma série de estudos e reflexões a respeito da
Oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Esta declaração final é chamada
de “doxologia” (fórmula litúrgica de arremate em grandes orações - hinos,
preces, versículos etc. -, em que se glorifica a grandeza e a majestade
divinas.
Este final encontra fundamento em diversas outras partes das
Escrituras. Como exemplo, podemos citar: “Pai que estás nos céus,
venha o teu reino, pois teu é o reino, tu és Deus nos céus e dominas
sobre todos os reinos dos povos” (2Cr 20.6); “faça-se a tua vontade,
pois teu é o poder, e coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa”
(Jr 32.17); “santificado seja o teu nome, pois tua é a glória, e tu
expuseste nos céus a tua majestade” (Sl 8.1).No entanto, em algumas
versões bíblicas, não há esta expressão final, poisessa
declaraçãodoxológicanão está nos manuscritos mais antigos. A minha
postura, porém,é confiar no Deus que zela por Sua Palavra; portanto, não
tenho dificuldades em aceitar este lindo final. É um maravilhoso privilégio
reafirmar a majestade e o poder de Deus.
Este final é um ponto culminante que carrega toda a ambiência
dessa oração modelo. Aprendamos nessa Doxologia:
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2.1. O reino é d'Ele:
Deus é o Senhor da história: o Rei dos reis. Reina sobre todos e
mantém uma posição superior a qualquer autoridade espiritual e
terrena.Jesus ensinou nessa oração a pedir: venha o teu reino. Tal pedido
não é passivo, mas um compromisso de participação da concretização do
reino de Deus aqui. Sem dúvida, esta petição é uma atitude de
comprometimento com os valores do reino de Deus. Nós, como filhos de
Deus, vivendo nesta terra, enfrentamos as seduções dos valores
mundanos que nos cercam. Porém, Jesus nos ensina que os valores do
Seu reino devem ser a nossa prioridade. O Senhor é o Rei Soberano e nós,
súditos nesse Reino.
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2.2. O poder é d'Ele:
A Deus pertence toda a autoridade sobre o universo físico e sobre
o reino espiritual. Ele criou o universo físico e também o espiritual, não
havendo nada, em nossa vida ou nas circunstâncias, que escape do poder
divino, Ele é Soberanno.Jesus ensinou nesta oração a pedir pelo pão de
cada dia mostrando que Deus tem o poder da provisão. Deus quer que
dependamos d'Ele durante toda a nossa vida. Nós devemos depender do
poder divino nos aspectos materiais (pão), espirituais (perdão), morais
(tentação) e demais áreas da existência. O Senhor é onipotente e nada lhe é
demasiadamente difícil.
2.3. A glória é d'Ele:
Deus é glorioso, digno de receber glória e louvor. No início da
oração modelo, Jesus afirmou que Deus é Pai e está nos céus. Ao se referir
aos céus, Jesus mostrou que o Pai está numa esfera superior e muito mais
excelente que a da terrena. Ele é digno de glória.Ao pedir pela santificação
do nome divino, o nosso Senhor mostrou que o nome de Deus é digno de
honra e glória. O pedido não é para que Deus seja santificado (como se
pudéssemos aumentar a santidade divina), mas é um pedido pela própria
santificação do suplicante. O crente em Jesus deve buscar a santificação
por meio do comprometimento com a prática da Palavra (ouvir e praticar a
Palavra, orar, jejuar, evitar o mal e sua aparência).Devemos glorificar a
Deus com a vida, com as ações, com as palavras, com os sentimentos e
com os pensamentos.
3.Finalizando...
1) Falem para a sua família como foi a experiência de
estudar e de refletir sobre essa oração;
2) Orem: Façam uma oração de adoração (por aquilo que Deus é);
3) Declarem o seu amor da seguinte forma:
- famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração
de amor a quem está na sua esquerda (abrace);
- famílias com dois integrantes: faça uma declaração de
amor um ao outro (abrace);
- devocional individual: reflita a respeito do amor de Deus por
você e perceba-se como alguém amado;
4) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e
publique em suas redes sociais. A legenda é sua! Inspire, anime e
conforte pessoas com a sua legenda.

