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VIDA CONTAGIANTE Estudo 001 CORAÇÃO CONTAGIANTE 
“O coração alegre aformoseia o rosto.” Provérbios 15.13 

“Mas o coração alegre é um banquete contínuo.” Provérbios 15.15 
 
A vida plena em Jesus contagia a vida obscura pelo pecado. Algo muito especial              
que traz muita alegria ao coração é a mudança de vida, a verdadeira transformação.              
Jesus nos fala sobre isto em Lucas 15, Ele conta 3 história sobre esta realidade. “Eu                
lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por               
um pecador que se arrepende.” Lucas 15.10. Pessoas são muito importantes para            
Deus! E para você? Por que todos nós somos importantes? “Porque somos criação             
de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus             
preparou antes para nós as praticarmos.” Efésios 2.10 
 
FOMOS CRIADOS COM UM PROPÓSITO! 
- Existem 3 fios condutores comuns nestas 3 histórias: 1° Algo de grande VALOR se               
perdeu. Jesus conta a história da OVELHA perdida... 2° O que se perdeu deve              
ser PROCURADO. Jesus conta a história da MOEDA perdida... 3°Quando          
encontrado deve ser FESTEJADO. Aqui Jesus conta a história do FILHO           
encontrado. 
 
Vamos ler agora a terceira história de Jesus: Lucas 15.11-32 
A HISTÓRIA DE UM PAI QUE TINHA UM CORAÇÃO CONTAGIANTE. 
Quando vivemos somente para nós mesmos, facilmente nosso coração se entristece,           
se decepciona, sofre e se fecha. Alegre seu coração, você foi feito para abençoar,              
para contagiar os outros com seu grande coração. Existe um grande coração dentro             
de você dado pelo Criador para amar e abençoar as pessoas. O CORAÇÃO             
CONTAGIANTE SE MANIFESTA: 

 
Como está seu coração? Existe um preço e uma recompensa para manter este             
coração, esta vida contagiante! 
Você será criticado e caluniado injustamente! Mateus 5.11-12 "Bem-aventurados         
serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem            
todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua              
recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram            
antes de vocês.”  
 
Você será uma pessoa abençoada! 
Disse Jesus: “Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a              
ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde             
estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do                
corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz.” Mateus                
6.20-21 
 
Para contagiar o mundo não existem atalhos. Este é o único caminho! JESUS. 
 
- Venha na próxima semana para segunda mensagem: ATITUDE CONTAGIANTE. 
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