
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. 
(Mt 6.9-10)

Pense na vida de um presidente dos 
Estados Unidos da América. Sua agenda é 
lotada de reuniões e compromissos ao longo 
do dia. Milhares de pessoas gostariam de 
passar algum tempo com ele para ouvir suas 
estratégias, seus desafios ou até mesmo 
pelo simples fato de estar por alguns 
minutos com uma das pessoas mais 
importantes do mundo. Há algumas fotos 
que mostram o ex-presidente americano 
John Kennedy, com seu filho em seu 
escritório presidencial. Esse é um dos 
benefícios de ser filho do presidente. Entre 
todas as pessoas que gostariam de desfrutar 
da sua presença, havia alguém com livre e 
total acesso a ele: seu próprio filho.

Muito maior é a benção de ser filho do 
Rei do Universo e poder desfrutar 
livremente de um relacionamento íntimo 
com Ele. Nós nos tornamos filhos de Deus ao 
entregar nossa vida ao Senhor (Jo 1.12-13), e 
deste modo passamos a ter livre acesso ao 
Pai (Hb 10.19).  O problema é que grande 
parte dos filhos de Deus, podendo desfrutar 
desse relacionamento mais próximo, 
negligenciam tamanho privilégio.

Muitas implicações decorrem na 
vida de um crente por conta disso. Tim Keller 
diz que “A menos que estejamos 
profundamente certos de que Deus é nosso 

Pai, jamais seremos capazes de dizer 'seja 
feita a tua vontade’. Os pais costumam ser 
incompreensíveis para filhos pequenos. 
Uma criança de quatro anos não é capaz de 
entender muitas proibições do pai - mas 
confia nele”.

É interessante notar que Jesus não 
pede aos Seus discípulos aquilo que Ele não 
colocava em prática. Algum tempo depois, 
no Getsêmani orou "Meu Pai, se for 
possível, afasta de mim este cálice; 
contudo, não seja como eu quero, mas 
sim como tu queres" (Mt 26.39).

J. I. Packer ainda diz: “A ênfase do Novo 
Testamento não está na dificuldade e no 
perigo da aproximação do Deus santo, mas 
na ousadia e confiança com as quais crentes 
podem se aproximar dEle”.

Que todos nós, filhos de Deus, 
possamos nos apropriar adequadamente 
dessa filiação e desfrutar de todos os seus 
benefícios.
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