
 

 

Teu Amanhã Será Melhor que Hoje! 

Introdução: Iniciamos a nossa série 
com o tema “Vou Confiar” e nas duas primeiras 
palavras falamos sobre a Fé. Mas, hoje vamos 
falar sobre um principio bíblico que nos diz que 
o nosso fim será melhor que o começo. Então o 
nosso tema de hoje vai ser o mesmo titulo da 
musica do Ministro ‘Samuel Messias’ “Teu 
amanhã será melhor que hoje” (procure esta 
musica no youtube e passe para as pessoas 
ouvirem em seu GF).  

O sábio Salomão nos ensina que o fim 
deve ser melhor do que o começo. E é bem 
verdade que todos temos em comum o desejo 
de alcançar o sucesso na vida e há algumas 
áreas que são o termômetro desse sucesso: o 
trabalho, a família, nossa saúde, finanças, etc. 

Com isso, em nossas particularidades 
lidamos com o medo de um fracasso extremo 
em uma dessas áreas, com situações críticas 
que se tornem irreversíveis. Estes fracassos 
podem ser chamados da forma que acharmos 
mais entendíveis: fundo do poço, fim do 
caminho, beco sem saída, Dívidas impagáveis, 
uma empresa falida, uma doença incurável, um 
termino do relacionamento, um bem de valor 
perdido, a morte de um ente querido, a família 
desmoronando, um casamento desfeito, um 
sonho perdido, enfim, inúmeras situações que 
acontecem com muitas pessoas.  

Contudo, quando nos deparamos com 
situações difíceis, é preciso entendermos que 
Deus é um Deus de recomeços, de novos 
pontos de partida e de restauração. 
Aprendemos que com nosso Deus há sempre 
uma luz no fim do túnel. Logo, eu não sei como 
começou o ano de cada um de nós, mas como 
terminamos o ano de 2019 e estamos iniciando 
2020 precisamos declarar na vida de nossos 
irmãos: TEU AMANHÃ SERÁ MELHOR QUE 
HOJE!  

Em nossa bíblia podemos citar alguns 
exemplos bíblicos, que nos leva a refletir. Senão 
vejamos:  

• Abraão com 100 anos gerou o filho 
da promessa; Precisamos entender que Deus 
não depende das circunstâncias para cumprir 
suas promessas – Foi assim com Abraão. Ele 
considerou a sua velhice e a velhice de Sara, 
mas ainda assim não duvidou de que Deus era 
poderoso para cumprir a promessa – Rm 4:18- 
20). 

 

• José que foi vendido como escravo, e 
depois de 13 anos se tornou vice-governador 
do Egito e braço direito de faraó; É interessante 
observarmos que as adversidades podem 
mudar o curso da nossa vida para que o 
propósito de Deus seja cumprido em nós, Foi 
assim com José. Ao se revelar para seus irmãos 
no Egito, estava claro para ele que o próprio 
Deus permitiu toda a tragédia que o levou, a 
fim de cumprir seu propósito em sua vida – Gn 
45:4-8.  

• O patriarca Jó que perdeu tudo e foi 
restituído em dobro; As crises e perdas podem 
fazer parte de um processo de Deus para nos 
aperfeiçoar, nenhuma situação na nossa vida 
por mais difícil que seja pode pegar o nosso 
Deus de surpresa. Foi assim com o patriarca Jó. 
Ele era um homem íntegro que temia a Deus, 
Só depois de todas as suas perdas, teve outro 
nível de revelação de Deus e foi restituído em 
dobro por tudo o que perdeu. Leia: Jó 42:2-5. 

Observemos que muitas situações que 
pareciam insolúveis, era só o começo daquilo 
que Deus tinha preparado. O projeto de Deus 
não é de derrota e sim de vitória. O Senhor 
sempre terá um desfecho abençoado para 
aqueles que o temem. Ele planejou nossa vida 
com um fim abençoado. E por isso podemos 
afirmar que o nosso amanhã será melhor que 
hoje! Ler: Jr 29:11.  

 
Conclusão: Vamos ler juntos a palavra 

de Deus em João 11.40. “Disse-lhe Jesus: "Não 
lhe falei que, se você cresse, veria a glória de 
Deus?” Portanto, não importa tua situação, ou 
que área da sua vida parece estar no fim. Se 
você fizer uma aliança com Deus hoje, tenha 
certeza: Não será o fim! Creia no Senhor e sua 
vida será transformada! Há áreas na nossa vida 
que precisam morrer para recomeçar do zero, 
com um novo caráter, e do jeito que Deus 
planejou. Deus é Fiel em suas promessas. 
Confie! Deus é especialista em recomeços e 
confiando nEle com certeza o “Teu amanhã 
será melhor que hoje!” 
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