
                www.lecionando.net 

 

          www.lecionando.net 

Supere os dias maus 

INTRODUÇÃO 

Estamos numa série de mensagens subordinadas ao tema: Conquiste a felicidade! Assim, já vimos 

que: 

a) Felicidade tem a ver com domínio próprio 

b) Felicidade tem a ver com Generosidade 

c) Felicidade tem a ver com os nossos Sonhos 

d) Felicidade tem a ver com o Enfrentamento das Dificuldades 

Então, 

Supere os dias maus! 

- Vivemos uma época de relativismo ético, provavelmente sem precedentes na história. Os valores 

estão invertidos e, se queremos ser cristãos verdadeiros, precisamos remar contra a maré. 

- Por outro lado sofremos, como servos de Deus, as mesmas dificuldades experimentadas por todas 

as pessoas. 

- Ser cristão não implica em estarmos isentos dos problemas da vida e, convenhamos, muitas vezes 

experimentamos verdadeiras crises em nosso viver. 

- Ainda temos o desafio de crescer em meio às tribulações e aproveitarmos as crises da vida para o 

nosso próprio amadurecimento. 

A Questão que se apresenta então é a seguinte: 

Como Superar os dias maus e ser feliz? 

1. Aproveite bem as Oportunidades! 

“Os dias em que vivemos são maus; por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês 

têm.” (Efésios 5:16 – BLH) 

2. Enxergue os motivos de gratidão! 

“Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai.” (Efésios 

5:20 – BLH) 

“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.” (I Tes. 5:18 – 

RA) 

3. Vivencie a família da fé! 

“Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem, de todo o coração, hinos 

e salmos ao Senhor.” (Efésios 5: 19 – BLH) 

“Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união!” (Salmos 133:1 – RC) 
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“Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns ; antes, admoestando-nos uns aos 

outros; e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele Dia.” (Hebreus 10:25 – RC) 

4. Seja cheio do Espírito Santo! 

“Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça; mas encham-se do Espírito de Deus.” ( 

Efésios 5:18 ) 

“Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos 

ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus.” (Atos 

4:31 – BLH) 

“E os cristãos de Antioquia continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo.” (Atos 13:52 – 

BLH) 

CONCLUSÃO 

Você gostaria de arrepender-se dos seus pecados e abrir o seu coração para Jesus Cristo? Se você 

fizer isto Ele estará com você todos os dias da sua vida, ajudando você a enfrentar os dias maus. 

O que você decide? ( ) Eu quero! ( ) Eu não quero! 


