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DIAMANTES – 04 ESTE É O DIA 
 

Responda: O que você gostaria que acontecesse HOJE em sua VIDA?  

 

Para nós, a tradução da palavra “Hoje” poderia ser “presente”. Precisamos confiar em Deus 

HOJE, e  não quando entendemos tudo. Devemos decidir crer em Deus Hoje, não quando a 

manifestação vier.  

A Bíblia diz assim Hb 11:1 "Ora a fé é o firme fundamento das coisas que e esperam e a 

prova das coisas que não se veem" A definição de fé não é algum dia. Fé é. É agora. É Hoje!  

Comece a viver hoje...  Jesus Cristo foi o maior presente que o mundo já recebeu. Sua promessa 

não é só  para o  amanhã,  suas  promessas também são para HOJE!  Você tem o incrível dom do 

momento presente. 

 

Se você se lembra, Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Gosto de pensar que um deles 

representou o “ontem” e outro o “algum dia”.  Se você não cuidar de como vive e do que pensa, 

vai crucificar o seu “hoje”, entre esses dois ladrões. O ontem passou. Passado é passado. Está 

feito. Você nunca o terá de volta. O futuro a DEUS pertence! Então não crucifique o seu HOJE! 

 

Lucas 23:39 Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: "Você 

não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós! " 40 Mas o outro criminoso o repreendeu, 

dizendo: "Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? 41 Nós estamos sendo 

punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este 

homem não cometeu nenhum mal". 42 Então ele disse: "Jesus, lembra-te de mim quando 

entrares no teu Reino". 43 Jesus lhe respondeu: "Eu lhe garanto: Hoje você estará comigo no 

paraíso".  

Você não pode ficar preso morando lá atrás em vez de morar bem aqui, no HOJE. Pare de falar 

acerca de um dia ou sobre algum dia. Você está vivendo, nesse instante, em terras de diamantes.  

E se você se fixa no futuro, no que pode acontecer ou não, você não está percebendo o poder do 

HOJE.  

 

Em outras palavras, Deus nos dá graça suficiente para lidar com qualquer dia em que estejamos. 

Se você deixar sua mente vagar por um dia, preocupando-se com o medo do desconhecido, ou 

vagar pelo ontem e se permitir ficar preso por causa do que aconteceu ou não com você, isso 

compromete o teu hoje! 

 

Deus não é em algum tempo. Ele é aqui e agora. Porque Ele É. Em Êxodo " 14 Disse Deus a 

Moisés: "Eu Sou o que Sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu Sou me enviou a vocês". 

Se você quiser viver em paz, se quiser ficar longe da depressão, se quiser ficar longe das 

preocupações, da ansiedade e da pressão alta, então, comece a viver hoje. 

 

Eu amo o que o salmista escreveu: Salmo 118:24 “Este é o dia que o Senhor fez; nós nos 

regozijaremos e nos alegraremos nele” Não vou deixar o ladrão de ontem ou o ladrão de 

amanhã roubar minha alegria de hoje. Vou aproveitar esse dia.  Você não pode fazer nada sobre 

seu passado, mas você pode reescrever o resto da sua vida.  Seu tesouro é hoje.  


