TEMA: FELIZ DIA DE HOJE!
Estudo Pequenos Grupos
Setembro 2011 – 01

1. DISCIPULADO (40 minutos)
INTRODUÇÃO:
Hoje é dia de quê?
Você já percebeu que todo dia é dia de alguma coisa? Sabemos que as datas comemorativas do calendário estão lá
mais para movimentar a economia do que para qualquer outra coisa. Mas também que elas conseguem extrair de
nós certa atenção, algumas mais do que outras, por exemplo: o dia das mães que é o dia mais movimentado no
comércio em quase todo o mundo.
Se você levasse a sério o calendário comemorativo de datas especiais, quase todo dia você teria algo para
comemorar ou um presente para dar. Veja algumas datas comemorativas do mês de setembro:
01 · Dia do Profissional de
Educação Física
05 · Dia da Amazônia
06 · Dia do Alfaiate
07 · Independência do Brasil
09 · Dia da Velocidade

14 · Dia da Cruz
15 . Dia do Cliente
16 · Dia Internacional para a
Preservação da Camada de
Ozônio
21 · Dia da Árvore

22 · Data da Juventude do Brasil
25 · Dia Nacional do Trânsito
27. Dia Nacional do Idoso
30 · Dia Nacional do Jornaleiro

Hoje é um dia feliz, não por ser o “dia de alguma coisa”.
“Feliz dia de hoje!” É o que Deus fala para você todos os dias! É sobre isto que vamos falar hoje.

PARA DESEMBRULHAR E FESTEJAR O DIA DE HOJE:
1 - REINVENTE UM PASSADO BEM-RESOLVIDO: Então Jesus disse à mulher: - Os seus pecados estão
perdoados. (Lucas 7.48 NTLH)
Perdoar os pecados foi a ação de Jesus para resolver o passado.
O grande problema de muita gente é estar preso ao passado. Isso acontece quando tem acontecimentos mal
resolvidos em sua história. A Palavra de Deus afirma que Deus tem um presente de paz, um futuro de esperança
para os seus, mas quando se está preso ao passado, isso te deixa fora dos planos de Deus para o “hoje” e para o
“amanhã”.
2- OLHE SUA HISTÓRIA COM GRATIDÃO:
Perceber o perdão de Deus e se colocar no “modo gratidão”. Se você não é grato a Deus, não percebeu o perdão
que Ele liberou sobre a sua vida. Viva com gratidão e você viverá na satisfação, viverá muito mais feliz. Ao invés de
contagiar com murmuração e negativismo, contagiará com alegria e gratidão.
Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um Reino que não pode ser abalado. Sejamos
agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. - Hebreus 12.28 NTLH
3- VIVA UM PRESENTE FELIZ: Mas Jesus disse à mulher: - A sua fé salvou você. Lucas 7.50a
Salvar pela fé foi a atitude de Jesus para o tempo presente. “…mas digo essas coisas para que vocês sejam
salvos.” (Jo 5.34b)
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Ser positivo não é ter uma perspectiva falsa da vida, é apegar-se às promessas divinas, é saber que Deus tem para
mim tudo que eu preciso para viver bem. “Que a sua felicidade esteja no SENHOR! Ele lhe dará o que o seu
coração deseja.” (Salmo 37.4) NTLH
O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a ele, por meio do
conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade.
2 Pedro 1.3 NTLH
Passe a viver de acordo com a ação de Jesus para hoje! Bata a porta na “cara” da ansiedade e da autopiedade.
Livre-se daqueles pensamentos de morte, de pessimismo de que já deu tudo errado.
Viva a sua transformação diária pela fé! Desenvolva a sua salvação diariamente!
- Levante-se da cama, não fique lá achando que tudo está perdido;
- Declare as verdades de Deus todos os dias. Inicie o dia com elas;
- Se você tem falta de algo, peça para Deus;
- Se você se sente tentado a desistir, conte com a força e o socorro de Deus, não desista!
- Milagre não é mágica, é trabalhar com Deus e contar com o seu sobrenatural;
- Livre-se da preguiça, esteja pronto em todo tempo para agir e para trabalhar com Deus!
- Livre-se do medo, não permita que nada paralise a sua fé;
- Vença a escravidão emocional com a fé e dependência diária de Deus;
- Desembrulhe cada dia como um grande presente, como um dia cheio de oportunidades;
- Deixe para trás o que foi e deixe nas mãos de Deus o presente, viva com esperança.
3 - CONSTRUA O FUTURO DOS SEUS SONHOS: ...vá em paz - Lc 7.50b
Se estiver preso no passado cria um presente de dor e feridas, não estar bem resolvido quanto ao futuro cria um
presente de medo. Paulo estava muito bem resolvido quanto ao futuro, ao ponto de dizer: “Morrer é Cristo”, por isso
ele pôde dizer a segunda afirmação sobre o presente: “Viver é Lucro”. Seu presente é lucro se o seu futuro for
Cristo.
A Bíblia nos ensina a viver, a decidir o melhor. Porque todas as decisões que tomamos terão grandes impactos na
eternidade. Na perspectiva divina olhamos para frente e não vemos morte, vemos vida. Não vemos fim, vemos uma
continuação para um mundo melhor. A eternidade é para quem está bem resolvido quanto ao seu futuro.
Deus integra tudo em um momento só. Ele faz com o que o seu passado coopere para o seu bem, que o presente
seja de fé e mudança e que o futuro lhe dê esperança e um futuro que é para agora. Se o céu é Cristo, eu posso ter
grande parte dele hoje mesmo. Se a eternidade é Cristo, posso desfrutar da grandeza da eternidade hoje mesmo.
CONCLUSÃO
Viva corajosamente, vencendo o medo, com esperança, alegria e fé. Viva positivamente, viva pela fé. Você foi
criado para não desistir, para dar certo. Você foi criado com um anseio pela eternidade e com a capacidade de crer.
Para viver cada dia um dia realmente feliz, o único caminho é Jesus!
Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo! Por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma
nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. (1 Pd 1.3)
-

Reinvente o seu passando vendo-o na perspectiva divina;
Viva um presente feliz livre do medo e da ansiedade;
Construa o futuro dos seus sonhos com o foco na eternidade;
Resolva sua vida com o passado e o futuro. Viva o hoje como um presente!
“Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá” (Salmo 37.5)
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