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John Stott - Os três primeiros pedidos da oração do Pai Nosso expressam a nossa
preocupação com a glória de Deus em relação ao Seu nome, ao Seu governo e à Sua
vontade.
Deus está à nossa frente (para nos guiar), atrás de nós (para nos empurrar), debaixo
de nós (para nos carregar), acima de nós (para nos abençoar), em torno de nós (para
nos proteger) e dentro de nós (para nos santificar).

1. A VONTADE DE DEUS – DEUS É O _________ 6.10a
EXPANDIR O REINO DE DEUS É EXPANDIR O ________________ DE DEUS.
O Reino de Deus
NO PASSADO - (Lucas 9.1,2)
HOJE – (João 3.3)
NO FUTURO – (2 Pedro 3.12)
Nossas palavras, nossas vidas, nossas ações são sinais do Reino do Deus. Sem elas
o mundo não O verá. Nossa parceria com Deus consiste em oferecer, com a boca,
com o corpo e com a mente, a realidade deste Reino.

2. A VONTADE DE DEUS – SEU _____________ ADOTADO 6.10b
Augusto Cury OS SEGREDOS DO PAI NOSSO
A vontade de Deus não é individualista nem egocêntrica. Inclui todos os seres
humanos e é irrigada de afeto, pois não constitui o projeto de um Criador cercado de
poder, mas de um Pai apaixonado por suas criaturas.
Jesus no Getsêmani o valor da __________________ à vontade do Pai (Lucas 22.42).

3. A VONTADE DE DEUS – ______________ DESCE À TERRA 6.10c
Apocalipse 21.1-5
Quando o Reino de Deus é instalado em nossas vidas e ao nosso redor, a vontade de
Deus começa a ser cumprida e transformamos nossa casa, nossa igreja e nossa
sociedade em um lugar parecido com o céu!

APLICANDO A MENSAGEM
( ) Eu decido participar da expansão do Reino de Deus?
( ) Eu decido submeter-me ao plano de Deus para a minha vida.
( ) Eu decido buscar a Deus a cada dia para transformar meu lar, minha família.

