
 

 

 

VIVER ALGO NOVO! 
 

O nosso passado deve ser encarado com 

gratidão e o futuro com confiança. A nossa 

Confiança deve estar sempre em nosso DEUS.  
A palavra de Deus em Isaías, 43:18-19 diz 

algo muito interessante, vejamos:  

“Esqueçam o que se foi; não vivam no 

passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova! 

Ela já está surgindo! Vocês não a reconhecem? 

Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no 

ermo.”  

Lendo essa passagem Bíblica, uma 

pergunta pode ser feita a nós: O que é uma coisa 

nova?  

Algo novo representa um item nunca 

possuído, seja de origem material ou espiritual, 

como uma revelação, um dom, etc.  

Algo novo também pode representar um 

lugar nunca visitado, uma ação nunca realizada ou 

um pensamento inédito – é algo novo.  

Em meio a esta Pandemia temos declarado 

que viveremos algo novo; viveremos o 

extraordinário de Deus em nossas vidas!!!  

É bem verdade que ao recebermos algo 

novo, nosso coração se enche de alegria e ficamos 

empolgados com as possibilidades envolvidas na 

nova conquista.  

Mas, lembre-se que em nossa infância 

recebíamos presentes quando estávamos 

preparados e isso acontece hoje na prática.  

Quando Deus diz que está fazendo uma 

coisa nova (em Isaías 43:18-19), quer dizer que a 

revelação da palavra que vamos receber hoje 

sempre esteve disponível, mas Deus esperava que 

nos apoderássemos daquilo que ele já havia 

separado para nós.  

Em Hebreus 13:8 está escrito:  

“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e 

para sempre.”  

É importante entendermos que para 

vivermos algo novo, precisamos sempre melhorar a 

nossa visão, olhando para o alto, que é de onde 

vem o nosso socorro.  

Observemos este pensamento: o remorso 

olha para trás, a preocupação olha ao redor e a 

visão olha para cima (para DEUS).  

 

 

 

 

Lembre-se que a sua vida pode ser 

entendida olhando para trás, mas deve ser vivida 

olhando para frente. 

A palavra nos diz algo determinante sobre 

os planos que nosso Deus tem pra nós, em 

Jeremias 29:11:  

“Porque sou eu que conheço os planos que 

tenho para vocês”, diz o Senhor, “planos de fazê-

los prosperar e não de lhes causar dano, planos de 

dar-lhes esperança e um futuro.”  

O nosso Deus sempre tem o melhor 

reservado para nós, mas para vivermos o melhor de 

Deus temos que tomar posse da novidade de vida 

que Deus nos dá.  

Deus preparou algo novo para sua vida no 

dia de hoje e basta tomar posse de sua vitória, 

esquecendo as feridas e perdas do passado, 

valorizando cada momento com sua família e 

estando sempre preparado para fazer o melhor para 

o nosso Deus.  

Assim, precisamos: usar o passado como 

plataforma de lançamento e não como cadeira de 

descanso. Manter os olhos na estrada e usar o 

retrovisor apenas para evitar problemas!  

 

Conclusão:  

O futuro não é um tempo, é um lugar! 

Então corra pra lá! E, vamos viver o melhor de 

Deus em nossas vidas!  

A Pandemia do novo coronavírus e os 

problemas que assolam as nossas vidas atualmente, 

tem tentado nos parar, mas o nosso DEUS tem 

preparado algo novo para as nossas vidas.  

Vamos tomar posse e fazer a diferença em 

nossa nação.   

 

SEMANA 13 À 19 DE 

JULHO DE 2020. 

“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova 

criatura; as coisas antigas já passaram; eis 

que se fizeram novas.” (I Co 5: 17) 

QUEBRA-GELO: Peça para as pessoas anotarem 

palavras importantes: PERSEVERANÇA, FÉ, 

OUSADIA, DETERMINAÇÃO, CORAGEM, 

ALEGRIA, BÍBLIA, ORAÇÃO, e peça as pessoas 

para dizerem porque aquela palavra é importante 

para uma vida cristã. 


