COISAS NOVAS
TEXTO: Isaías 43:18-19
18 Esqueçam o que se foi; não vivam no passado.
19 Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não o percebem?
Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.
INTRODUÇÃO:
• Isaías profetizou aos filhos de Israel em um sombrio período de sua história.
• Eles estavam em cativeiro, eles perderam tudo o que eles pensavam que iriam
manter para sempre, e eles estavam doentes, tristes, desmotivados, cabisbaixo, por
causa da terra e as bênçãos que Deus lhes havia prometido.
• O primeiro passo para abraçar a coisa nova que Deus quer fazer em sua vida é...
1. MUDE SEU FOCO v.18
• Pare de olhar para trás e comece a olhar para frente.
• Esqueça as coisas passadas, não viva focado no passado.
• Se você está constantemente olhando para trás você não pode ver onde você está
indo.
• Se você estiver indo sempre em frente para as coisas novas em Cristo, você tem
que aprender que você não pode depender de vitórias passadas para sustentá-lo.
• Os filhos de Israel haviam tido muitas vitórias no passado, mas agora eles estão em
cativeiro.
• Todas as suas vitórias anteriores não estavam fazendo nada para libertá-los.
• Eles precisavam de um novo mover, um novo milagre, uma nova vitória.
• A questão não é o que Deus tem feito, a questão deve ser o que Deus está fazendo
em sua vida agora?
• O que é que você quer que ele faça em sua vida agora?
• O segundo passo para você abraçar a coisa nova que Deus quer fazer em sua vida
é...
2. ESCLAREÇA SEU FOCO
• Descubra o que Deus quer para você.
• Esqueça as coisas passadas, nem considereis as antigas. Veja, eu estou fazendo
uma coisa nova! Agora ela surge você não percebe? Estou fazendo um caminho no
deserto e ribeiros no ermo.
• O que você vê quando você olha para a sua vida? Você vê possibilidades ou
problemas?
• Observe o que Deus disse: “Estou fazendo um caminho no deserto e ribeiros no
ermo”
• Os filhos de Israel tinham uma escolha. Elas poderiam olhar para o passado e os
problemas do presente, ou que podiam se concentrar naquilo que Deus queria fazer
em suas vidas.
• A fim de descobrir o que Deus quer para você, você deve primeiro se vê como Deus
te vê.
• Você tem que ver as suas possibilidades como Deus vê.

• O maior passo para abraçar a coisa nova que Deus quer fazer em seu a vida é...
3. COMPROMETA-SE COM O PLANO DE DEUS
• Deus já havia colocado em movimento os acontecimentos e as pessoas que levariam
Israel do cativeiro de volta para a terra da bênção.
• Mas ainda era necessário eles decidirem se eles queriam o que Deus estava
oferecendo.
• Se eles recusassem o plano de Deus, se eles se recusassem seguir, onde Deus
estava conduzindo, então eles estariam condenados a permanecer no cativeiro.
• Deus está dizendo: “Eu estou fazendo uma coisa nova! Agora ela surge você não
percebe? Estou fazendo um caminho no deserto e ribeiros no ermo”
• Deus já colocou em marcha um novo rumo e um novo propósito para sua vida - você
irá segui-Lo?
• Salmos 95:7-8 “Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da
sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e
como no dia da tentação no deserto”
CONCLUSÃO:
• Deus deseja fazer um grande e maravilhoso milagre em sua vida.
• Jesus nos ensinou que coisas maravilhosas são possíveis.
• Jesus nos garantiu que é possível viver uma vida melhor.
• Você deseja isso? Deseja uma vida melhor? Deseja tirar a palavra impossível do seu
dicionário?
• Se você deseja começar uma nova história, saiba que Deus quer fazer uma coisa
nova em sua vida.
• O maior milagre não está para acontecer FORA de você, O maior milagre vai
acontecer DENTRO de você.
• Deus deseja mudar a sua vida hoje.

