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Um novo Começo 
 

1 – Deus faz coisa nova! 
 

“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” – Isaías 43:18,19 (NVI) 

 

Introdução 
 

Sugestão de vídeo: Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive –  
https://www.youtube.com/watch?v=cHCslW83vos  
 

 Como será o “novo normal” ao fim desta longa pandemia? 
 

Somos atraídos pelo “novo”. Ao longo de nossas vidas, teremos inúmeras oportunidades para 
recomeçar. Possuir a capacidade de iniciar novos ciclos faz de nós, seres humanos, criados à 
imagem e semelhança de Deus, desfrutar do privilégio de reescrever a nossa história. Não no 
sentido de “voltar ao passado” para fazer um novo começo, não. Como proclama a última 
palavra do vídeo acima (se você não assistiu, assista!): “Você não pode voltar para fazer um novo 
começo, mas você pode começar agora a fazer um novo fim”. 
 

Encerrar ciclos e iniciar novos faz parte do nosso crescimento. Nosso cérebro é programado para 
responder a novos estímulos como parte do nosso processo de aprendizagem. Isso é neurológico 
e influencia na compreensão que temos da vida, de nós mesmos e da ordem natural das coisas. 
Esses estímulos nos permitem crescer e avançar para a criação de novas histórias, novos 
cenários, novos contextos. Como diz o pr. Léo Arouca: “precisamos nos tornar a melhor versão 
de nós mesmos”! 
 

Depende de nós! Temos o livre-arbítrio para fazer a nossa escolha. Quando nos imbuímos da 
convicção de sermos protagonistas de nossa própria história, conseguiremos tomar melhores 
decisões  sobre as nossas escolhas, atitudes e comportamentos. Sob o toque guiador do Espírito 
que em nós habita, precisamos sair da nossa “zona de conforto”. Como alguém já disse: 
“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”. 
 

 Qual é o novo de Deus para as nossas vidas? 
 

1. Em Cristo, Ele nos dá um novo começo 
 

“E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já passaram; eis que se fizeram 
novas” – 2 Coríntios 5:17. 

 

Quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, arrependendo-nos dos nossos pecados e nos 
submetendo ao Seu senhorio, Ele nos dá um novo começo, uma nova vida, conforme as palavras 
que Ele mesmo disse a Nicodemos: “Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer 
de novo, não pode ver o reino de Deus” – João 3:3. É algo sobrenatural, realizado por Deus em 
nosso coração, concedendo-nos o Seu Espírito Santo, que vem fazer morada em nossa vida, e 
nos dando o poder de nos tornarmos filhos de Deus – João 1:12, Romanos 8:9-15. 
 

 Você já está em Cristo? Você já nasceu de novo? 
 

2. Ele põe nos nossos lábios uma nova canção 
 

“E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus; muitos verão essas coisas, 
temerão e confiarão no Senhor” – Salmo 40:3. 
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O que significa para o salmista destilar dos seus lábios uma nova canção? É só olhar o contexto 
para entender tudo o que ele passou: “Esperei confiantemente pelo Senhor; ele se inclinou para 
mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal 
de lama; colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos” – Salmo 40:1,2. 
 

Primeiro, Deus lhe deu um espírito de alegria tão grande que o seu coração saía pela boca em 
forma de melodia. Por causa desta alegria transbordante, muitos – possivelmente amigos e 
familiares – muitos foram impactados e passaram a temer e confiar no Senhor!  
 

 Quem mais recebeu desta alegria transbordante, quando foram restaurados? Ver Salmo 
126:1-3 e Jó 42:10,11. 

 

Em segundo lugar, uma nova canção nos lábios aponta para um espírito de gratidão por todas as 
bênçãos recebidas. Quando somos gratos a Deus e nos lembramos de que Ele nos dá tudo sem 
que haja qualquer mérito em nós, uma nova canção irrompe em nossos lábios – “um hino de 
louvor ao nosso Deus”! Como proclama o salmista, no salmo 103:2: “Bendize, ó minha alma, ao 
Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios”. 
 

3. Viver no novo de Deus é nosso privilégio e responsabilidade 
 

“Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por 
desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser 
semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade” – Efésios 4:22-24. 

 

Que privilégio – você foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade! Quanta 
responsabilidade – você foi ensinado a despir-se do “velho homem”, a ser renovado no modo de 
pensar e a revestir-se do “novo homem”! 
 

Por isto dizemos que depende de nós, depende da nossa escolha. É bem verdade que viver em 
novidade de vida, viver uma vida santa, viver uma vida abundante é ato do Espírito Santo que 
em nós habita – João 7:37-39, Gálatas 5:16,22,23. Mas é, também, um ato de escolha nossa, 
permitindo que o Espírito aja em nossos corações – Efésios 4:25-32, Gálatas 5:24-26. 
 

4. Deus fará novas todas as coisas 
 

"Pois vejam! Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas. Jamais virão à 
mente! Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém 
para regozijo, e seu povo para alegria” – Isaías 65:17,18 (NVI). 

 

Deus é bom! Deus é bom e fará novas todas as coisas com um belo objetivo em mente: “vou 
criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria”. A profecia de Isaías, 700 anos antes de 
Cristo, encontra eco nas palavras de João, o discípulo amado, que, exilado na ilha de Patmos, 
profetiza com o verbo no tempo presente: “E aquele que está assentado no trono disse: Eis que 
faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras” 
– Apocalipse 21:5. 
 

 Onde você passará a eternidade? Você já está preparado para desfrutar as coisas novas de 
Deus por toda a eternidade? 

 

Conclusão 
 

Deus ama o novo! Ele está sempre pronto a renovar as nossas forças, o nosso ânimo, o nosso 
vigor (Isaías 40:28-31). Dê um passo em direção a Ele, e Ele dará mil passos para te abençoar! 
Afinal, Ele tem sempre algo novo preparado para nós a cada manhã: “As misericórdias do Senhor 
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim; 
renovam-se cada manhã” – Lamentações 3:22,23. 


