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Olá, amigos do MC! Vamos continuar es-
tudando a oração que Jesus nos ensinou, que 
é considerada uma oração modelo para to-
dos os cristãos: o Pai-Nosso. Vamos recapi-
tular as lições anteriores:

Pai Nosso que estás nos céus – vimos 
que Jesus nos assegura que podemos chamar 
Deus de nosso Pai, em nossas orações, por-
que ele nos ouve como seus filhos.

Santificado seja o teu nome – apren-
demos que o nome de Deus é santo, assim 
como a sua Palavra, e que Deus espera que, 
como seus filhos, também tenhamos vida 
santificada, ou seja, dedicada a Deus pelo es-
tudo da Santa Bíblia. Este foi o primeiro pe-
dido, ou petição, que Jesus fez na oração do 
Pai-Nosso.

Venha o teu Reino – é a segunda pe-
tição de Jesus na oração do Pai-Nosso. Já 
sabemos que Deus é Senhor sobre tudo e 

sobre todos. E sabemos também que o po-
der de Deus não se limita a este mundo. 
Nesta petição, estamos pedindo que Deus 
venha a nós de duas formas: para governar 
este mundo, o que Deus já faz, porque o Se-
nhor preserva dia a dia a sua criação; e para 
que Deus, na segunda vinda de Cristo, venha 
buscar todos aqueles que creem nele para a 
morada celeste.



Achou difícil de entender esse pedido? Então vamos explicar de outra forma, 
conferindo uma passagem bíblica em que Jesus conversa com um homem cha-
mado Nicodemos (João 3.1-21).



Nicodemos era um dos líderes judeus da 
época de Jesus. Muitos judeus desconfia-
vam de Jesus e não acreditavam nele como 
Filho de Deus. Mas, certa noite, Nicode-
mos foi visitar Jesus. Eles estavam conver-
sando quando Jesus lhe disse que “ninguém 
pode ver o reino de Deus se não nascer de 
novo” (v.3). Nicodemos não entendeu. Por 
isso perguntou a Jesus: “Como um homem 
velho pode nascer de novo? Será que ele 
pode voltar para a barriga da sua mãe e 
nascer outra vez?” (v.4).

Nicodemos se referia ao nascimento 
humano, uma vida que se inicia, mas que 
acaba com a morte. Mas Jesus falava de 
um nascimento espiritual, ou seja, da fé, do 
crer, que é obra de Deus Espírito Santo, 
uma vida que se inicia pelo poder do Santo 
Espírito e que nos faz ser filhos de Deus, 
herdeiros da vida eterna. Quando somos 
batizados, nascemos da água e do Espíri-
to. Quando ouvimos a Palavra sem duvidar, 
sem resistir ao Espírito Santo, também nos 
tornamos uma nova criatura pela fé.

O nascer espiritual na família da fé é obra do amor de Deus, e isso está bem claro no 
texto de João 3.16. Escreva seu nome nas linhas abaixo e leia a mensagem:

PORQUE DEUS AMOU ________________ TANTO QUE DEU O SEU ÚNICO 

FILHO, PARA QUE _________________ NÃO MORRA, MAS TENHA A VIDA ETERNA.

Agora não temos mais dúvidas, não é mesmo? E para que outras pessoas também não 
tenham dúvidas, você pode reescrever bilhetes com essa mesma mensagem, colocando o 
nome de familiares e amigos, e entregar para eles, para que saibam do amor de Deus por 
todos nós! Peça a ajuda de alguém para essa atividade.

E o que você acha de relembrar o dia em que você renasceu para o Reino de 
Deus? Você era muito pequeno, provavelmente não se lembra, mas a sua Certi-
dão de Batismo tem informações bem importantes sobre esse dia. Peça a ajuda 
de alguém para responder.
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