
ESTUDO DOS GRUPOS FAMILIARES
SÉRIE: SIMPLESMENTE CRENTE

SÉRIE: Simplesmente Crente
Estudo 03: Este É O Dia Que O Senhor Fez!
(texto baseado no capítulo 1 do livro “Liturgia do Ordinário, 

de Tish H. Warren”)
Texto Básico: Salmo 118

 Estamos aprendendo com nossos es-
tudos semanais sobre o desafio de 

sermos crentes “simples” ao mesmo tempo em que 
não damos lugar à mediocridade e preguiça. Hoje 
veremos como o simples ato de acordar, pode ser 
feito cheio de beleza e alegria para a glória de Deus, 
pois embora se levantar da cama pareça monótono 
e sem graça para muitos, é um presente singular de 
Deus. Quando Jesus morreu pelo seu povo, ele me 
conhecia pelo nome na particularidade deste dia 
(“conheço as minhas ovelhas pelo nome”). Cristo não 
redimiu a minha vida teoricamente ou abstrata-
mente. Ele sabia que eu estaria hoje do jeito que eu 
estou, na minha casa do jeito que ela está, nos meus 
relacionamentos com sua beleza e miséria específi-
ca, nos meus pecados e lutas peculiares. Alfred Hi-
tchcock (famoso cineasta) disse que os filmes são “a 
vida sem as partes chatas”. Perseguições de carros e 
primeiros beijos, enredos intrigantes e boas conver-
sas. Nós não queremos assistir nosso protagonista 
dando uma caminhada, preso no trânsito ou esco-
vando os dentes, pelo menos não por muito tempo 
e sem uma boa trilha sonora. Temos a tendência de 
querer uma vida cristã sem as partes chatas.

 Todavia, Deus nos fez passar os nossos 
dias em descanso, trabalho e lazer, cuidando dos 
nossos corpos, das nossas famílias, da nossa vizi-
nhança, dos nossos lares. E se todas essas partes 
entediantes importassem para Deus?  E se dos dias 
transcorridos de formas que parecem pequenas e 
irrelevantes para nós são densas e significativas e 
parte da vida abundante de Deus para nós. Os anos 
ordinários de Cristo são parte da história da nossa 
redenção. Por causa da encarnação e desses longos 
e esquecidos anos da vida de Jesus, as nossas vidas 
pequenas e normais importam. Se Cristo foi um 
carpinteiro, todos nós que estamos em Cristo ve-
mos que nosso trabalho é santificado e consagrado. 
Se Cristo passou um tempo na obscuridade, então 
há uma dignidade infinita nela, a obscuridade. Se 
Cristo gastou a maior parte de sua vida de forma 
cotidiana, então a vida toda está sob o seu senhorio. 
Não há atividade pequena demais ou rotineira 
demais para refletir a glória e dignidade de Deus! 
Quer você seja Madre Tereza, quer você seja uma 
dona de casa, quer você seja um revolucionário, um 
estudante ou um auditor, a vida é vivida em dias 
de vinte e quatro horas. Nós temos corpos; a nossa 
energia acaba; aprendemos devagar; todo dia acor-

damos e não sabemos o que nos espera.
 E a cada novo dia, esta é a rodada que 

meu coração precisa jogar: eu estou vivendo esta 
vida, a que está bem na minha frente. Esta aqui em 
que casamentos são difíceis. Esta aqui em que não 
estamos vivendo como deveríamos ou como gos-
taríamos. Esta aqui onde estamos cansados, onde 
queremos fazer a diferença, mas não temos certeza 
por onde começar, onde precisamos colocar comi-
da na mesa e escovar os dentes das crianças, onde 
temos dor nas costas e semanas entediantes onde 
nossas vidas parecem pequenas, onde temos dúvi-
das,  onde lutamos com a falta de sentido, onde nos 
preocupamos com quem amamos, onde lutamos 
para encontrar o nosso próximo e amar os mais ín-
timos, onde ficamos de luto, onde esperamos.

 E nesse dia particular, Jesus me conhece e 
declara que sou dele. Neste dia, ele está redimindo o 
mundo, avançando seu reino, nos chamando para 
nos arrepender e crescermos, ensinando a sua igre-
ja a adorar, se aproximando de nós e nos tornando 
um povo todo seu.

 Se é para passar toda a minha vida sendo 
transformado pelas boas novas de Jesus, eu preciso 
aprender como verdades grandiosas e arrebatado-
ras – doutrina, teologia, sacramentos etc. – entram 
na textura de um dia comum. Como eu passo esse 
dia ordinário com Cristo é como eu vou passar a 
minha vida cristã.

Pense Nisso!
 
Perguntas para Reflexão
• Num dia típico, quais são seus primeiros pen-

samentos quando você acorda? Como eles moldam 
seu dia e sua vida?

• “Cristo não redimiu a minha vida teoricamente 
ou abstratamente. Ele sabia que eu estaria hoje do 
jeito que eu estou, na minha casa do jeito que ela está, 
nos meus relacionamentos com sua beleza e miséria 
específicas, nos meus pecados e lutas peculiares”. 
Quais as implicações dessa redenção cotidiana na 
minha vida?

• “Não há atividade pequena demais ou rotineira 
demais para refletir a glória e dignidade de Deus!”. 
A partir dessa verdade, como aconselhar nossos jo-
vens em relação à carreira profissional? Onde nós 
erramos em nossas orientações?

RETIRO ESPIRITUAL

Nosso retiro está se aproximando, e se você ain-
da não fez sua inscrição corra para aproveitar o 
desconto. Entre no site da igreja e se inscreva.


