
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

A TUA VONTADE SENHOR – Texto Mateus 6:10 

Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; Mateus 6:10 

Introdução:  Quantas vezes oramos ao Senhor querendo que Ele torne as nossas vidas mais confortáveis. 

Querendo usar Deus para os nossos propósitos a nossa vida pessoal , Deus minha benção, Deus um serviço, Deus 

isso, Deus aquilo, Deus dinheiro, Deus a saúde etc... Deus esse nome soberano é algo que não se pode definir na 

nossa humanidade pois quer dizer muita coisa, Mas na minha humanidade no meu raciocínio é o plural de deu 

que vem do verbo dar, quando você entrega algo para alguém sem lhe cobrar nada. Só que Deus é no plural pois 

Ele entrega varias vezes sem cobrar nada e a varias pessoas, 

 

Desenvolvimento:  A oração que Jesus Cristo nos ensinou tem essa parte que diz: seja feita a tua vontade 

Senhor assim na terra como nos céus. 

 

As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm 

fim; Lamentações 3:22 Quantas vezes Ele livrou o povo do Egito? Quantas vezes Ele ja te livrou hoje? Quantas 

vezes Ele ja te livrou no passado? Quantas vezes Ele te deu perdão pelas suas mancadas.  

O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si um povo seu 

especial, zeloso de boas obras. Tito 2:14  

Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo; João 5:26 

Então nisso conhecemos o Amor de Deus que se entregou por nós e nós temos que fazer de igual modo. 

Dar-se não vem de nós, isso vem de Cristo em  1ªJoão 3:16 disse a respeito disso. Conhecemos o amor nisto: 

que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos.  

Isso é amor, Deus insiste para que aprendamos isso dar-se pelos nóssos irmãos compreende? 

Amar os nossos irmão como a nós mesmo deixar de fazer algo por nós e fazer pelos outros deixar de preucupar 

com a sua vida quando tem alguém que é seu irmão necessiando mais do que você 

Eu falo no sentido daqueles que são seus irmão pois temos que fazer o bem  

Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10 

 

O PROPOSITO NÃO É USAR DEUS PARA OS NOSSOS PROPOSITOS E SIM DEIXAR QUE DEUS 

NOS USE PARA OS PROPOSITOS DELE. 

 

Aplicação: Jesus resumiu a lei e os profetas em Mateus 22:37-40 Oh Jesus quanto tempo levaremos para 

entender isso? Paulo nos exorta para deixarmos de ser crianças espirituais! Sabe por que? 1ª cor 13:11 E isso 

Paulo disse depois de que? De escrever a respeito do amor uma passagem linda. Isso é pra quem aprende a amar, 

isso é pra quem conhece o amor e como se conhece o amor 1ª João 3:16 

 

Sabe por que a criança pensa em si, tudo é dela, ela vive para si e se não fazer a sua vontade ela fica brava e 

chora? Por que ela ainda não cresceu e não aprendeu nada. É por isso que nós oramos seja feita a tua vontade, 

assim na terra como no céu; Mateus 6:10 

 

Será que Deus pode nos tratar como adultos? Será que não vamos chorar e espernear e reclamar? Com leite vos 

criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, 1 Coríntios 3:2 

 

Você teria coragem hoje de orar e pedir a Deus para que a sua vontade saia e entre a vontade de DEUS? 

 

Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida por amor de 

mim e do evangelho, esse a salvará .     Marcos 8:35 

Deus cuida de você, quando você crescer um pouco entendera isso. Lembre, um Pai, Uma mãe sempre sabe o 

que é melhor para seu filho, DEUS SABE O QUE É MELHOR PARA VOCÊ. 

Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o SENHOR; pensamentos de paz, e não 

de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11 

 


