
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Mateus  6.5-13 

Propósito: Lembrar que  oração é o cerne do relacionamento com Deus, a oportunidade que temos de 
desfrutar de um relacionamento com Aquele que nos criou, que nos sustenta, nos fortalece e que 
concede livramentos. 

PAI NOSSO, QUE ESTÁS NOS CÉUS!  

Somente nesse capítulo 6 a palavra “Pai” aparece 12 vezes, Jesus traz ênfase para que haja a busca de um 
relacionamento íntimo, entre um filho e o Pai, em momento algum Ele deixa de ser nosso Senhor e nós servos, 
mas Ele é também nosso Pai e nós somos seus filhos. 

Jo 1:12 Se você crê que Jesus é seu Senhor e Salvador usufrua do extraordinário direito que você recebeu de ser 
filho. 

SANTIFICADO SEJA O TEU NOME. 

Essa intimidade, não minimiza o quão santo nosso Pai é o quão santo ele também deseja que sejamos. A minha 
intimidade com o Pai nunca deverá servir como pretexto para minha mediocridade na busca de um viver santo. 1 
Pe 1:15-17 

VENHA O TEU REINO;  

Esta petição traz consigo o desejo do estabelecimento do reino de Deus. O reino de Deus já está estabelecido no 
coração daquele que creu em Jesus e Deus reina em sua vida. 

Venha o teu reino, venha a manifestação de Deus no mundo, começando por mim. Lc 17:20,21 

SEJA FEITA A TUA VONTADE, ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU. 

O apostolo Paulo afirma com convicção que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável (Rm 12.2). Mesmo 
sabendo, ainda temos a dificuldade de ceder à vontade de Deus em detrimento da nossa. 

O interessante é que nessa passagem se encerra o primeiro ciclo de petições, com o termo “aqui na terra como no 
céu”. 

DÁ-NOS HOJE O NOSSO PÃO DE CADA DIA. 

Ao orarmos coloquemos diante do Pai a nossa necessidade diária, na certeza e confiança de que assim como tem 
cuidado e suprido as nossas necessidades assim continuará, não por nós, mas pela Sua Palavra.  

Aquilo que você não pode fazer, aonde a sua mão não alcança, peça a Deus o necessário para o dia, seja pão físico 
como a paz que lhe é necessária. Mt 6.25;33-34 
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PERDOA AS NOSSAS DÍVIDAS, ASSIM COMO PERDOAMOS AOS NOSSOS DEVEDORES. 

Nossas ofensas e dívidas são morais contra o Senhor, uma vez que servimos ao Deus Santo e Ele deseja de nós um 
compromisso de santidade. Neste processo de semelhança a Cristo devemos nos arrepender dos erros, receber 
perdão e buscar não mais cometê-los. 

JESUS NOS INSTRUI ASSIM COMO PERDOAMOS NOSSOS DEVEDORES. 

Destaco 2 pontos importantes: 

1º Não devemos esperar o perdão de Deus para perdoar o próximo, o texto sugere que a ação inicial é nossa; 

2º Não devemos esperar o outro se arrepender ou pedir perdão, isso deve partir primeiramente no nosso coração. 

Deus fez isso por nós! Ap. 13.8 

E NÃO NOS DEIXES CAIR EM TENTAÇÃO, MAS LIVRA-NOS DO MAL, PORQUE TEU É O REINO, O PODER E A GLÓRIA 
PARA SEMPRE. AMÉM’ 

Primeiro fato que devemos nos ater é de que Deus não tenta ninguém, como é relatado em Tg1.13.  

Ainda posteriormente em Mt 26.41 Jesus ratifica aquilo que havia orientado nessa orientação. 

Aquele que pensa que pode, que pensa que é, que brinca com o perigo, pode ter absoluta certeza, não se trata se 
vai cair ou não, mas quando irá cair. São concessões que fazemos que nos levam para o abismo. 

 

Este termo final: “pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre”, expressa uma verdade absoluta: 

Pois o Reino pertence a Ele, Senhor de toda majestade;             

O único onipotente, detém todo o Poder;                    

E somente Ele é digno de toda a Glória.                          

1 Crônicas 29:11-13 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


