BOM DIA JESUS!
TEXTO: Lucas 5:16
“Mas Jesus retirava-se para lugares solitários, e orava.”
INTRODUÇÃO:
• O salmista no Salmo 42:8 diz: “Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia; de noite
esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida.”
• “Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está
no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará.” (Mateus 6:6).
• Como você começa os seus dias?
• Bom dia é um cumprimento, uma saudação, um gesto de educação e civilidade
empregado no primeiro encontro das pessoas após o momento que acorda, no
período da manhã.
• Bom dia é uma expressão usada para saudar as pessoas durante toda a manhã, até
o horário do meio dia.
• A saudação de “bom dia” além de ser um cumprimento significa o desejo de que o
outro tenha um dia tranquilo.
• Dar bom dia a alguém significa também receber de volta.
• Vamos aprender a dar um Bom Dia para Jesus w receberemos também um Bom Dia
dele.
• Falemos com ele em oração e Ele falará conosco pela sua Palavra.
1. BONDADE DE JESUS
• “Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.” (João 10:11).
• “Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e
voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.” (Salmo 23:6).
• “Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração.” (Salmo 73:1)
• A bondade de Deus está além da nossa compreensão, mas não além daquilo que
podemos experimentar. Nosso coração nos levará onde nossa mente não consegue
chegar.
• Deus é bom em todo o tempo, em todo tempo Deus é bom.
• Nós podemos fazer coisas boas, mas Deus é bom.
2. ORAÇÕES RESPONDIDAS
• “Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a
alegria de vocês seja completa.” (João 16:24).
• “Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a
porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele
que bate, a porta será aberta. "Qual pai, entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe,
em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se
vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais
o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir!” (Lucas 11:9-13).
• Oração é a maneira pela qual nutrimos a vida de Deus em nós.

3. MANIFESTAÇÃO DOS FRUTOS
• Devemos manifestar diariamente os frutos do Espírito Santo em nossas vidas.
• “Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em
mim, não dá fruto, ele corta; e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto
ainda.” (João 15:1-2).
• Manifestar o Fruto do Espírito Santo na sua vida, significa que quando alguém provar
sua vida, ela terá o gosto de Jesus.
• Uma árvore só pode frutificar quando ela já está madura.
• Você precisa amadurecer espiritualmente.
• Os dons são gratuitos, mas a maturidade espiritual é cara.
4. DISCERNIMENTO NAS DECISÕES
• “Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará
de si mesmo; falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir.” (João
16:13).
• “Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá
livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem
duvidar.” (Tiago 1.5-6).
• A solução para seus problemas já estão contigo. Deus já lhe capacitou em Cristo
Jesus.
• O diabo usa mentiras para fazer com que os problemas se pareçam maiores que as
soluções que carregamos.
• Tudo que você discernir existe um pensamento mais profundo e mais original no
coração de Deus.
5. IDENTIDADE BEM RESOLVIDA
• Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome.
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. (Mateus
6:9-10).
• ...porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois
vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas
receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: "Aba,
Pai". O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se
somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
(Romanos 8:14-17).
• Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos
filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus.
• A luz da paternidade precisa invadir cada espaço do seu coração.
• Não permita que a orfandade entre sutilmente e ofusque sua visão com as trevas da
escassez, medo, sentimento de inadequação, autocomiseração e religiosidade.
6. ALEGRIA CONTAGIANTE
• “Tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria
de vocês seja completa.” (João 15:11).
• Contexto de João 15 embasa a realidade da atmosfera que pertencemos. Por isto
podemos desfrutar da calmaria, leveza, paz e alegria.
o O Pai: Agricultor

o O filho: A videira verdadeira
o O ramo: Os discípulos de Cristo
o A seiva: O Espírito Santo
• Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. (Salmo 126:5).
• Alegria (chara); satisfação, estado de “espírito”, poder de influenciar humor.
• Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos
felizes. (Salmo 90:14).
• Quando carregamos a alegria do Senhor conosco, tudo pode acontecer.
• A alegria se torna a empolgação no ar, e ela libera vida. De verdade, ela libera todo
o céu.
• Mesmo estando nos lugares mais sombrios, eu posso me alegrar por conta daquilo
que Deus deseja liberar sobre um lugar ou sobre uma situação.
• Nós somos liberadores de alegria. Somos feitos para derrotar as trevas com a luz.
• “Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do
Senhor é a nossa força.” (Neemias 8.10).
CONCLUSÃO
“Mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade; pois tu és o
meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis.” (Salmo 59:16).

