
1. Oração 
2. Leitura Bíblica: Mateus 6. 9-13
3. Reflexão

 3.1. Introdução:
 Dando sequência à reflexão a respeito da Oração Dominical (6. 9-
13), seguiremos hoje para as duas próximas sentenças. 

 Sigamos adiante com a certeza de o Espírito Santo há de nos 
ensinar na companhia de nossos familiares.

 3.2. Santificado seja o teu nome
 A declaração “santificado seja o teu nome” essencialmente 
expressa a necessidade que os filhos têm com a glória do Pai. Os filhos de 
Deus, adotados em Cristo, entendem que a finalidade última de todas as 
coisas é a glória do Senhor; é a santificação de Seu sublime nome.

 Nos tempos antigos, os nomes não eram apenas títulos que 
distinguiam uma pessoa de outra. Na verdade, os nomes eram 
considerados uma expressão da natureza da própria pessoa. 

 Com isso em mente, nós podemos entender melhor a petição 
“santificado seja o teu nome”. O nome de Deus revela o que Ele é em si 
mesmo. Então quando pedimos ao nosso Pai que seu nome seja 
santificado, estamos dizendo que nosso desejo principal nesta vida é que 
Deus seja reverenciado acima de tudo e de todos. E, para isso, diante dessa 
declaração, também estamos nos comprometendo com o Pai a agir, 
pensar, sentir e nos relacionar para que o nome do Senhor seja exaltado.

 3.3.Venha o teu Reino
 Aqueles que desejam que seu Pai celestial seja glorificado e Seu 
nome reverenciado, também desejam que o Reino de Deus seja 
estabelecido e proclamado mais e mais neste mundo. 

 Quando oramos pedindo que o Reino de Deus venha, estamos 
reconhecendo o domínio de Deus e almejando que esse reconhecimento e 
que os valores desse Reino alcancem todas as partes desta terra.
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4) Conclusão.

 Sabemos que o Reino de Deus já está presente. Jesus disse: "É 
chegada o Reino de Deus" (Mateus 4:17). Mas também sabemos que esse 
reino ainda não veio em toda sua plenitude. Ele virá quando Cristo voltar 
mais uma vez. Então, ao dizermos “venha o teu Reino”, estamos pedindo 
pela expansão do Evangelho, pelamanifestação plena e final da obra de 
Deus na História; retorno de Jesus Cristo e pela consumação de todas as 
coisas, a fim de que possamos viver ao lado de Deus no novo céu e na nova 
terra.

4. Finalizando...

1) Fale para a sua família o que podemos fazer na prática, 
objetivamente, para que o nome do Senhor seja exaltado; 
(todos devem falar);

2) Você de fato quer a volta de Cristo? (pensem sobre isso; para 
ajudar, leiam I Co 2. 9 e Fp 1. 23);

3) Orem: peçam ao Senhor para fortalecer a cada um na jornada de 
fé e declarem em oração o desejo pela volta de Cristo;

4) Declarem o seu amor da seguinte forma: 
- famílias com mais de dois integrantes: faça uma declaração 
de amor a quem está à sua direita (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;

5) Tire uma foto dos que participaram desse devocional e 
publique em suas redes sociais com a legenda:

#ACatedralPresbiterianaEsperaaVoltadeCristo. 

(Lembre-se de que essa postagem é uma forma de testemunharmos 
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