
Já estamos na Oitava Semana. Lembre-se que você pode fazer sua reunião pelo WhatsApp ou Aplica-
tivo 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 )

Oitava Lição: “Pois Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre.”  
Relembrar lição passada sobre sermos livrados do mal para conectar com a lição de hoje. Hoje esta-
mos na oitava e última ministração desta linda oração  que Jesus nos ensinou. Podemos, agora, ter 
uma compreensão maior e melhor da profundidade de cada frase desta oração. 

Encerramos esta campanha com esta declaração poderosa! Sabemos que na Bíblia católica, este final 
não existe. Isto ocorre porque na tradução da Bíblia católica , foram usados manuscritos diferentes. Por 
isso, perceba que é comum que, em alguma cerimônia, alguns não conheçam este final, que é tão im-
portante é sela esta oração.

Podemos entender alguns princípios deste final :

1. O Reconhecimento
Teu é o reino! Teu é o poder! Tua é a glória!

Quando oramos assim, estamos reconhecendo que TUDO é de Deus! O reino é Dele e ele mesmo é o 
REI, não há outro além dele. O poder é dele, porque esta oração atrai o poder transformador de cada 
um de nós. A glória é Dele, porque toda transformação, todo milagre, toda cura, tudo acontece por meio 
Dele, por isso, a glória é devida somente a Ele.
 
2. Embaixadores 
Na Bíblia, encontramos o propósito de Deus na criação.

“Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou. E 
Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a; dominai so-

bre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra.”
Gênesis 1:27-28 

Deus espalharia o seu reino, o seu poder e a sua glória na medida que o homem se multiplicasse. O 
pecado interrompeu essa trajetória, mas Deus não desistiu e, em Jesus, somos feitos à imagem e se-
melhança de Deus, para que o plano Dele se cumpra.  Quando você entrega o seu coração para Je-
sus, você agora passa a ser filho, e como filho, agora pode cumprir o propósito de Deus na Terra.
Ilustração
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No período do Império Romano, o projeto de César era a conquista do mundo. Assim, quando ele con-
quistava um novo território, estabelecia um plano para influenciar o povo com idioma, cultura e costu-
mes romanos. Ele pretendia expandir a sua glória humana “romanizando” o mundo. César, então, no-
meava 300 cidadãos romanos influentes como embaixadores, e os enviava para influenciar a cultura 
local.

Quando entregamos a vida para Jesus, somos chamados de embaixadores também, para estabelecer 
o reino de Deus, manifestar o seu poder e dar a Ele a glória devida!

“e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste mor-
to e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e 

para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes; e reinarão sobre a terra.”
Apocalipse 5:9-10

Perguntas para hoje:
1| Você já entregou a sua vida a Jesus ?
Você agora tem entendimento que Deus tem um reino e que só participa deste reino quem
é filho. Caso você ainda não tenha feito, que tal fazer está oração de confissão agora?

2| Você é um Embaixador de Cristo ?
Você tem influenciado pessoas ao seu redor com o poder transformador de Jesus?

Compartilhe.
 
Continuação | Roteiro: 
7- Prepare e organize seu pequeno grupo para uma continuidade na campanha do Pai Nosso por mais 
cinco semanas. Concluiremos esta campanha poderosa com o nosso estudo de Cinco Encontros, um 
ensino sobre as bases da fé cristã!  
8- Pergunte se tem alguém com pedidos de oração, e você pode orar declarando a palavra de vitória.


