
 

                

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhe no seu Pequeno Grupo: Como eu tenho vivido 

minhas lutas, focado apenas no dia de hoje? Sei viver um dia de cada vez, só por hoje? Ou sou 

preocupado? 

CÂNTICOS: “Quebrantado” 

TEMA: Série SERENIDADE: Só por hoje 

Texto Bíblico: Mateus 6:34 

“Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas 

próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.” 

Trecho da Oração da Serenidade 

“Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, 

A coragem para mudar o que me for possível  

e a sabedoria para discernir entre as duas. 

Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez.” 
 

É preciso coragem para lutar e perseverar, SÓ POR HOJE. Não se preocupem como amanhã, é o 

ensino de Jesus, onde Ele nos ensina a viver um dia de cada vez, pois não posso controlar o amanhã. 

Ele nos ensina a não sermos imediatistas. Temos razões para viver um dia de cada vez. 

Provérbios 27:1 também nos ensina: 

“Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia 

poderá trazer.” 

Viver um dia de cada vez deve ser o nosso foco. 

Lucas 14:28-30 diz: 

28  
Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula 

o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? 

 29  
Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem 

rirão dele, 

 30  dizendo: “Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar”. 

Devemos planejar para evitar contratempos. Homens prudentes planejam. Parece que sempre 

precisamos de um bom plano, mas nossa vida precisa mesmo é de Deus. 

Tiago 4:13-15 nos ensina: 

 13  
Ouçam agora, vocês que dizem: “Hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela 

cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro”. 



 

                

 14  
Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são 

como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. 

 15  
Ao invés disso, deveriam dizer: “Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto 

ou aquilo”. 

Precisamos viver um dia de cada vez! 

1. O amanhã depende de Deus 

Precisamos acreditar nesta verdade. 

2. Porque há suficientes problemas, só por hoje. 

“O mundo jaz no maligno”, estamos imersos em maldade. Veja quanta violência ao nosso 

redor. A indiferença a dor e ao mal que está acontecendo e cresce a cada dia. Como igreja 

não podemos deixar de nos sensibilizar e a agir. João 16:33 diz”...sempre terão dificuldades.” 

Mas Deus suporta as nossas cargas. Salmos 68:19 

3. O dia de hoje, não voltará nunca mais. 

O presente de Deus para nós é o tempo que tenho hoje. Como eu estou usando este tempo? 

O que eu estou fazendo com este tempo? Jesus afirma que devemos nos ocupar com o hoje 

e precisamos aprender a ver este fato como um presente diário 

4. Deus cuida das nossas necessidades. 

Mateus 6:26-30 diz:  

26  

Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros; 

contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais 

do que as aves? 

 27  
Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da 

sua vida? 

 28  
E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os 

lírios do campo: eles não trabalham, nem fiam. 

 29  
Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu 

como qualquer deles. 

 30  
Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é 

lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? 

O pano de fundo do ansioso é o amanhã, mas o Senhor nos ensina a viver um dia de cada vez, porque 

Ele tem cuidado de nós. Portanto experimente viver sua vida, suas lutas: SÓ POR HOJE! 

Mateus 6:33 diz: “Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muitas delas nem 

mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor para 

vocês?...” (A Mensagem)  

Vivendo um dia de cada vez. Só por hoje! 

REFLITA COM SEU PEQUENO GRUPO:  

▪ Sou ansioso ou preocupado com o dia de amanhã? 

▪ Tenho lutas ou problemas que não podem ser resolvidos hoje, mas me deixam 

ansioso com o amanhã? 

▪ O que eu estou fazendo para aprender a viver só por hoje, como ensina Jesus? 

▪ Como faço para viver minhas lutas só por hoje? 

▪ Tenho estratégias para viver minhas lutas um dia de cada vez? Quais são? 



 

                

MOMENTO DE ORAÇÃO 

▪ Ore pelo entendimento prático desta reflexão. 
▪ Ore pedindo a capacidade de viver um dia de cada vez. 

▪ Ore pedindo a Deus para que você desenvolva ainda mais a dependência dele. 

▪ Ore para que se torne uma realidade em sua vida a expressão: só por hoje! 

CÂNTICO 

Quebrantado 
Paulo César Baruk 
 

Tom: D 

[Intro]  E  F#m  A  Bm 
 
               E   F#m 
Eu olho para cruz 
               C#m   E 
E para cruz eu vou 
               Bm   F#m 
Do seu sofrer participar 
                   A   D7+ 
Da sua obra eu vou cantar 
          E   F#m 
Meu Salvador 
             C#m   E 
Na cruz mostrou 
           Bm   F#m 
O amor do pai 
 
         A   D7+ 
o justo Deus 
 
 
 A 
Pela cruz, me chamou 
D7+ 
Gentilmente me atraiu e eu 
F#m 
Sem palavras me aproximo 
D7+ 
Quebrantado por seu amor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  E   F#m 
Imerecida vida 
            C#m   E 
De graça recebi 
          Bm   F#m 
Por sua cruz 
           A   D7+ 
Da morte me livrou 
             E  F#m 
Trouxe-me a vida 
                C#m   E 
Eu estava condenado 
                 Bm   F#m 
Mas agora pela cruz 
               A   D7+ 
Eu fui reconciliado 
 
 
Dm                     F7+ 
Impressionante é o seu amor 
 Dm                  F7+ 
Me redimiu e me mostrou 
            G 
O quanto é fiel 
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