Mensagem pregada pelo Pr. Guilherme de Amorim Ávilla Gimenez na Igreja
Batista Betel, em 22 de abril de 2018, às 18:00.
SÉRIE: CONTE COMIGO, SENHOR
TEMA: FOCO TOTAL NO REINO DE DEUS
“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)
POR QUE A ORAÇÃO MODELO COMEÇA COM UM ANSEIO PELO REINO
DE DEUS?
“Venha o Teu Reino”
- Jesus está ensinando os discípulos a orar. Ele destaca os itens que são
mais importantes do seu ponto de vista. Primeiro valor é o DEUS SANTO.
Segundo, é O REINO DE DEUS.
“A expectativa do Reino de Deus deveria ser uma das nossas maiores
preocupações. ‘As coisas de Deus’ deveriam ser mais importantes do que
‘as nossas coisas’”. (Neale Donald Walsch. What God Wants.)
ORAÇÃO DO PAI NOSSO VERSÃO HEDONISTA
Meu Pai que está no céu,
Eu sou um filho muito importante.
Por isso, atente para minhas vontades
Aqui na terra até o céu.
NOSSO FOCO ESTÁ EM NÓS MESMOS, E NÃO NO SENHOR
- Não pensamos no Reino de Deus.
- Não pensamos na vontade de Deus.
- Nossa única preocupação somos nós mesmos.
POR ISSO...
- Nossa fé se transformou em um meio para alcançarmos o que desejamos,
e não aquilo que Deus quer.
“Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: ‘Portanto eu lhes digo:
não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer; nem com
seu próprio corpo, quanto ao que vestir.
A vida é mais importante do que a comida, e o corpo, mais do que as roupas.
Observem os corvos: não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem
celeiros; contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que
as aves!
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que
seja à sua vida?
Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se
preocupar com o restante?
‘Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem tecem. Contudo,
eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como
um deles.

Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada
ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé!
Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber; não se
preocupem com isso.
Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas; mas o Pai sabe que
vocês precisam delas.
Busquem, pois, o Reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas.
‘Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o
Reino’”.
(Lucas 12.22-32)
PARA O REINO DE DEUS SER NOSSO FOCO...
1. Precisamos nos preocupar menos com nós mesmos
“Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: ‘Portanto eu lhes digo:
não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer; nem com
seus próprios corpos, quanto ao que vestir’”.
- Toda preocupação deve ter seus limites naturais.
- Quando vivemos focados só em nós mesmos, passamos a nutrir uma
preocupação doentia.
- O primeiro passo para pensarmos em Deus é pensarmos menos em nós
mesmos.
PARA O REINO DE DEUS SER NOSSO FOCO...
2. Temos de olhar para nós mesmos de outra forma
“A vida é mais importante do que a comida, e o corpo, mais do que as
roupas.”
- Nosso olhar sobre nós mesmos precisa valorizar mais o “ser” do que o
“ter”.
“Nossa sociedade diz que valemos pelo que temos. Deus diz que valemos
pelo que somos. Jesus morreu por pessoas e não coisas”. (Brian Tome. Free
Book.)
PARA O REINO DE DEUS SER NOSSO FOCO...
3. Devemos viver como cidadãos do Reino, buscando-o com grande anseio
“Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber; não se
preocupem com isso.
Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas; mas o Pai sabe que
vocês precisam delas.
Busquem, pois, o Reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas.”
- “Mundo pagão” é a somatória de pessoas que não conhecem a Jesus Cristo
e, portanto, agem movidas por valores não transformados por Cristo.
“Sua forma de ver a vida foi afetada radicalmente depois que Jesus Cristo
entrou em seu coração? Se isso não aconteceu, algo está errado. Jesus nos

transforma e isso começa exatamente em nossa mente, em nossos valores”.
(Brian Tome. Free Book.)
- Vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Jesus nos
transformou, somos Dele e, agora, vivemos para Ele.
- O Reino de Deus deve ser nosso foco porque Jesus disse que deveria ser
assim.
“Buscar o Reino de Deus é a vontade expressa de Jesus Cristo”. (Guilherme
Gimenez)
QUAL É SEU FOCO?
- Seus maiores investimentos são dirigidos para o quê?
- Suas maiores preocupações são relacionadas a quê?
“Você tem alguma expectativa sobre o céu?”

