Pai Nosso - Lição 4 - Seja feita a Tua vontade….
Já estamos na Quarta Semana. Lembre-se que você pode fazer sua reunião pelo WhatsApp ou Aplicativo Zoom. A duração da reunião deve ser de até 40 minutos
Roteiro:
1- Invista um tempo de oração antes de iniciar a reunião. Declare a benção do Senhor sobre cada
tema.
2- Seja alegre e motivador com os participantes
3- Antes de começar a reunião faça com descontração e muita leveza, pergunte como estão?
4- Quando der o horário, inicie com uma oração pedindo a direção do Espírito Santo
5- Comente o proposto destas 8 semanas, a importância da perseverança e também de convidar mais
alguém para a px semana
6- Leia a oração toda ( Mateus 6.9 a 13 )
Quarta Lição: Seja feita a Tua vontade….
Nesta parte da oração há um pedido de Jesus para a vontade Dele seja feita aqui na terra, já que no
céu ela acontece sem impedimento.
A Bíblia nos apresenta o céu como um lugar perfeito, pois a vontade de Deus assim o é:
E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação
da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Romanos 12:2
Para interagir com o Pequeno Grupo:
1. Que tal compartilhar uma experiência que Deus reagiu positivamente a sua vontade?
2. Agora vamos falar de uma vontade nossa que não era a vontade de Deus. Como você reagiu?
Entretanto, não podemos perder a visão de que Deus é o nosso Pai, assim:
1. DEUS NOSSO PAI: O nosso Pai sabe o que é melhor para nós.
“Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos lhos, quanto mais vosso Pai, que está
nos céus, dará bens aos que lhe pedirem”?
Mateus 7:11
2. A VONTADE DE DEUS: Assim como o homem natural vai instruindo o seu lho a medida que ele
vai se desenvolvendo, Deus nos permite participar de Sua vontade à medida que vamos crescendo
espiritualmente.
Quando somos imaturos, vemos a oração como nada mais do que uma oportunidade de fazer pedidos a Deus, onde colocamos a nossa vontade acima da vontade do Senhor.
3. A VONTADE PROJETADA DE DEUS: É importante saber que “Deus tem pensamentos de paz, e
não de mal, para vos dar o m que desejais” Jr. 29:11.
Quando conseguimos entender esse propósito de Deus, podemos ser ousados em dizer:
“Estou convencido de que aquele em MIM (trazendo para o lado pessoal) começou a boa obra vai
completá-la até o dia de Cristo Jesus”.
Filipenses 1:6

CONCLUSÃO: Deus deseja operar a Sua vontade em nós e também através de nós. Sempre
que algo estiver em desacordo com a vontade de Deus, nós podemos orar: “Seja feita a Tua
vontade aqui na Terra como no céu”.
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Continuação | Roteiro:

7- Após a palavra gere uma motivação para a próxima semana
8- Pergunte se tem alguém com pedidos de oração, e você orar declarando a palavra de vitória.

