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VIVENDO NA TERRA COMO NO CÉU
“Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja
feita a tua vontade, assim na terra como no céu’.” Mateus 6.9-10

INTRODUÇÃO

Vimos na semana passada que no Antigo Testamento todas as vezes que Israel se afastava de Deus, a
nação inteira se tornava fraca, pobre e vulnerável. Deixava de ser uma “Supernação”, deixava de vencer e de
conquistar, e caía em derrota. Vimos, ainda, que todas as vezes que se arrependia voltava a ser forte e a
fazer proezas. Nos diferentes episódios em que Israel caiu ficou claro que seu pecado estava sempre
vinculado à idolatria. O povo cultuava outros deuses, era infiel, amante dos mais diversos tipos de ídolos.

UMA QUESTÃO DE ESCOL HA.

Todos pecamos, como afirma Romanos 3.23. Mas, quando nascemos em Cristo Jesus experimentamos a
transformação pelo poder do Espirito Santo (2Corintios 5.17). A desobediência à vontade de Deus, consciente,
por sua vez, mina as nossas forças, é uma kriptonita espiritual. Um cristão que foi liberto por Cristo (João
8.36) e se entrega ao pecado, desprezando quem Deus é e o que Ele fez, comete adultério espiritual. Ao
desprezar o que Deus revelou e exigiu, torna-se um traidor do Senhor a fim de satisfazer aos próprios
desejos. Por isso, o desvio de um crente é entendido, biblicamente, como pecado de idolatria.

N O SSO PADRÃO ESTÁ NO C ÉU.

Na oração do Pai Nosso, Jesus pede que Deus realize sua vontade na terra, assim como Ele o faz no céu.
Ou seja, pede que o Senhor utilize entre nós o mesmo padrão que exige nas regiões celestes. Todo aquele
que se torna um verdadeiro discípulo de Jesus almeja exatamente isso: o padrão do céu para tudo em sua
vida. Padrão que está na Bíblia, e não nas sociedades em que vivemos. Por isso, se no ambiente em que
estamos inseridos determinadas ações são normais, devemos nos perguntar se elas correspondem ao
padrão do céu. É padrão do céu um casal de namorados dormir juntos? É padrão do céu embriagar-se? É
padrão do céu usar maconha? É padrão do céu viver na homossexualidade? É padrão do céu dar um
jeitinho para driblar as leis? É padrão do céu faltar com lealdade diante de um concorrente? É padrão do
céu caluniar alguém ou falar mal pelas costas? É padrão do céu ser negligente? Como aprendemos em
Mateus 6.10b, temos um padrão que deve ser desejado e apresentado em nossas orações.

O S E F E ITOS DA KRI PTONI TA.

Quando o pecado se torna normal na vida do cristão, os efeitos são terríveis. É um mal que impede a
transformação de nossas vidas. Caim, por exemplo, deixou que o pecado o dominasse, destruindo a sua
vida e de sua família (Gênesis 4.6-11). A palavra grega metanóia é usada mais de 50 vezes no Novo
Testamento e significa “mudança de mente”. Diz respeito à mudança em nosso sistema de pensamento e
à transformação de que necessitamos, depois da justificação e da regeneração. Por isso, não podemos ter
pecado de estimação, precisamos entender que o arrependimento não é opcional, ele é padrão para os
que pertencem ao Reino dos Céus. Não existe relacionamento com Cristo sem arrependimento. Pois,
como Jesus disse, “Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento” (Lucas 5.32).

PAR E, PENSE E VI VA.

Nosso padrão não é deste mundo. Por isso, não podemos domesticar nenhum pecado, mas confessá-lo e pedir
perdão. Que cada um decida viver a vontade de Deus na terra, do mesmo jeito que ela é cumprida no céu.!

