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SEJA FEITA A
VONTADE DE QUEM?
1. Oração
2. Leitura Bíblica: Mateus 6. 9- 13
3. Reflexão
3.1. Introdução:
“Seja feita a Tua vontade” diz respeito à vontade de Deus
prevalecendo no mundo e, dessa forma, prevalecendo também sobre a
nossa própria vontade. Essa petição é extremamente confrontadora.
A complexidade desse pedido está exatamente no fato de Adão, o
nosso representante, ter pecado. Com isso, o nosso coração e a nossa
mente foram corrompidos e o resultado dessa corrupção (queda) é que
temos uma tendência pecaminosa, “natural” de desejar aquilo que é
contrário à vontade de Deus. Queremos receber louvor em vez de dá-lo,
queremos ter coisas em vez de dar e dispô-las ao serviço de Deus,
queremos que as pessoas e Deus se submetam à nossa vontade nos
mínimos detalhe. Muitos colocam o coração no lucro, no sucesso, no
poder, nos prazeres, nos bens materiais, nos desejos sexuais, nos vícios,
na comida em excesso… Querem que a vontade humana seja feita nos
céus e na terra!
Diante disso, pensemos juntos a respeito dessa petição, a fim de
sermos ensinados sobre a necessidade de desejarmos a vontade do Pai.
3.2.Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu
Essa terceira petição é a consequência natural das duas
primeiras. Se entendermos que a glória de Deus é o que realmente importa,
que seu santo nome deve ser reverenciado; se entendermos a importância
que há na expansão do Reino de Deus nesta terra, então também
entenderemos que tudo deve estar submetido à vontade do Pai.
É a vontade de Deus que deve prevalecer, não a nossa. A
consciência dessa verdade bíblica deve moldar o nosso relacionamento
com o Senhor. Antes de fazermos quaisquer petições a Deus, devemos nos
lembrar que é a vontade d'Ele que deve ser feita e honrada. Então, as nossas
petições devem passar, primeiro, por esse filtro.
Perceba que Jesus disse “seja feita a tua vontade, assim na
terra como no céu”. No céu, a vontade de Deus é obedecida plenamente.
Mas na terra, por causa do pecado, os homens transgridem a Lei de Deus;
eles não andam segundo a vontade do Senhor. Porém, quando oramos
para que a vontade de Deus seja feita na terra assim como é feita no céu,
estamos pedindo a Deus que seus planos e seus propósitos sejam
completamente cumpridos e que Ele seja obedecido, reverenciado e
glorificado na terra assim como Ele é no céu.
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Finalmente, existe um aspecto escatológico nesse pedido, há
algo sobre o futuro nessa petição. A santificação do nome de Deus, a
consumação de seu reino e o fazer de sua vontade são todas variações da
mesma promessa do fim dos tempos: tudo será arrumado algum dia, na
volta do Senhor Jesus.
Você e eu temos vontades que não agradam a Deus. O natural das
nossas ações não é obedecer aos mandamentos do Pai. Assim,
precisamos lutar para conformar as nossas vontades à d`Ele, fazendo
morrer as nossas vontades pecaminosas e vendo o Reino se consumar em
nossa vida e o nome dele santificado por nosso intermédio.
4) Aplicação.

5) Conclusão.

4. Aplicações Práticas:
· Quais são as tuas vontades que têm contrariado a vontade revelada
de Deus?
· Quais são as áreas de sua vida ou hábitos pecaminosos que
precisam ser crucificados?
· O que você precisa renunciar para fazer a vontade de Deus?
· Quais são as ações que você não gosta de fazer, mas que refletem a
vontade de Deus e, portanto, tem que ser feitas?
5. Finalizando...
1) Compartilhe com a família sobre o desafio de cumprir a
Vontade do Pai e vencer os próprios desejos;
2) Orem: Peça a Deus para que Ele, por meio do Espírito Santo, nos
encha de capacidade para cumprir a Vontade de Deus e para
vencermos nossas vontades e impulsos pecaminosos;
3) Declarem o seu amor da seguinte forma:
- famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração
de amor a quem está à 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 com a legenda:

#catedralpresbiteriana e #queremosavontadedoPai.
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(Lembre-se de que essa postagem é uma forma de testemunharmos e
de trazermos uma palavra de esperança) mensagem .

