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HOJE
Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremo-nos nele. Salmos 118:24

Shalom Berseba! Observe como as pessoas andam tão aceleradas, atrasadas, estressadas. Todo mundo que 
encontramos está na famosa “correria”. 

Precisamos compreender que tem coisas que não tem jeito... exemplo: Se você acorda 2 horas atrasada(o) para ir 
ao serviço, por mais que você corra, você não chegará 2 horas antes, se você gasta 30 min até um local, e atrasar 
a saída em duas horas, você chegará 2:30min e pronto! Por mais que você correr, não vai mudar, pois o tempo 
não retrocede, não volta atrás.

O motivo disso é que deixamos de viver um dia, por causa de um outro dia! Quais seriam as possibilidades? Se 
você está no hoje, só temos o antes e o depois disso; O antes seria o ONTEM, o PASSADO, e o depois seria o 
AMANHÃ, o FUTURO! Mas a pergunta é: onde você está? No ontem? No Amanhã? NÃO!!! Você está no 
HOJE! No AGORA!

O salmista foi muito preciso em sua palavra: Este é o dia que fez o Senhor; regozijemo-nos, e alegremo-nos 
nele... ESTE É O DIA! É este o dia, o dia que o Senhor fez... Então regozije... regozijar seria aproveitar, deliciar, 
saborear, este dia! E ainda diz: alegremo-nos nele! Se alegre, faça festa, seja feliz neste dia! Coloque um sorriso 
neste rosto lindo que DEUS fez, e acorde todos os dias em seu HOJE já ALEGRE!

Muitas pessoas vivem preocupadas com o FUTURO. O futuro nem chegou ainda, nem aconteceu e as pessoas 
deixam de viver o HOJE, deixam de saborear o HOJE, deixam de aproveitar o HOJE, preocupados com o 
AMANHÃ! Não quero com este discurso dizer que não podemos fazer planos e projetos, ter responsabilidades 
futuras, me entenda, não é isto que está em tela! Mas sim você se anular hoje, por causa do amanhã: não é válido! 
Aproveita este dia que o SENHOR FEZ! Um dia os discípulos estavam preocupados, ansiosos, e Jesus disse: 
Mateus 6:34 Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cada 
dia já tem suas lutas, já tem suas vitórias. Porém acumulamos lutas de vários dias, até mesmo de um ano inteiro 
em nosso HOJE... não tem humor que aguente isso! Viva seu hoje, o amanhã NUNCA CHEGARÁ, se você não 
viver o seu HOJE. Já viu uma pessoa em uma festa só de corpo presente, inquieta com outra coisa, outro dia, 
outros momentos... ela nem consegue aproveitar o momento, a festa!

Outros vivem no passado, sendo bom ou ruim te digo que PASSOU! Se chama passado, já se foi! Também não 
quero que você não guarde ensinamentos, história e tudo que viveu. Porém deixar de viver o hoje por causa de 
seu PASSADO, isto te anula. As lutas e glórias que tivemos no ONTEM, não podem nos paralisar no HOJE. As 
angústias, decepções, traumas, tristezas, desilusões, que você viveu no passado, por mais forte que foram, por 
mais intenso que foram...PASSARAM! Deixa lá, enterrado! DEUS TEM UM HOJE para você se alegrar! Você 
acredita na Bíblia? Olha o que ela ensina: Isaías 43:18 Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis 
as antigas.
19 Eis que faço uma coisa nova; agora está saindo à luz; porventura não a percebeis? eis que porei um 
caminho no deserto, e rios no ermo.

Hoje... hoje, isso mesmo hoje! Hoje é o dia de você saborear, regozijar aproveitar, alegrar, celebrar... pode seu 
hoje ser uma Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, Sábado e Domingo... Não se alegre apenas no dia de sua 
folga, ou o dia que antecede sua folga. Seja HOJE! 

Pare de “viver” o ontem, dizendo: “ah, fulano me fez isto”, “beltrano me fez aquilo”, “ah naquela época, 
quando eu era nova(o)”, “eu já fiz isto”... Já foi! Pare de “viver” o amanhã, dizendo: “depois eu faço”, “depois 
eu termino”, “amanhã eu começo”, “semana que vem” “tenho que fazer isto mês que vem”, contas, problemas e 
etc. 

Bora se alegrar neste dia que o Senhor fez? Bora celebrar? Bora amar hoje, abraçar hoje, ser feliz hoje...VIVER 
HOJE! Ótimo H.O.J.E. Para você!


