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Mente Nova para Um tempo Novo 
 

Isaías 54:1-5 
 

Introdução: os planos de Deus exigem de nós uma renovação de mente. Os caminhos do 
Senhor não são os nossos caminhos, os seus pensamentos vão além dos nossos pensamentos. 
Por isso, muitas vezes, aquilo que Deus nos propõe, nos choca. Chegamos até mesmo a pensar 
que a proposta não é para nós, que não somos capazes de dar uma resposta positiva ao 
desafio de Deus. Entretanto, se quisermos entrar num tempo novo de Deus, precisaremos de 
uma mente nova que seja capaz de receber os comandos de Deus. 

 
Em Isaías 54:2, Deus diz que o seu povo deveria alargar o espaço das suas tendas e estender o 
toldo da sua habitação. Por intermédio do profeta Isaías, Deus está anunciando um novo 
tempo de conquistas e prosperidade. Porém, para que entrassem nesse novo tempo uma nova 
postura da nação é requisitada. No estudo dessa semana, veremos quatro exigências feitas por 
Deus para que entremos num tempo novo preparado por Ele. 

 
1. Conquistar uma nova mentalidade a partir das promessas de Deus – no verso 3, Deus declara 

que o seu povo iria transbordar para a direita e para a esquerda; que eles iriam possuir as 
nações e as cidades que foram assoladas seriam povoadas. Além de ser uma promessa 
tremenda, essa declaração também se tornou um grande desafio para a mente daquele povo. 
Porque, se por um lado eles tinham uma promessa de restauração e conquista da parte de 
Deus, por outro lado, eles viviam numa realidade dura e distante de tudo aquilo que estava 
sendo prometido. 

 
 Aqui está a razão pela qual a promessa de Deus nos choca tantas vezes. Por isso, sobretudo, a 

Palavra profética tem a função de gerar nos filhos de Deus uma nova mentalidade. As 
promessas não são nos dadas a fim de que nos emocionemos por alguns minutos, horas ou 
dias, e depois voltemos ao raciocínio passado. Pelo contrário, Deus faz promessas para que 
creiamos nelas e a partir delas conquistemos uma nova forma de pensar.  

 
Josué, sucessor de Moisés, é um bom exemplo disso que estamos abordando. Deus fez dele 
um líder forte e determinado a partir das promessas. A Palavra profética trabalhou a mente de 
Josué e o capacitou a liderar uma nação inteira na conquista do seu território. Suas 
dificuldades de alma foram vencidas pelas promessas de Deus que fez dele um homem 
ousado. Deus disse a Josué: “não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te 
espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares” (Js 1:9). Josué creu 
de tal forma no que Deus lhe dissera que recebeu uma nova mentalidade para viver o tempo 
novo de Deus para a sua vida. 

 
2. Conquistar um novo nível de fé – em segundo lugar, as promessas de Deus devem nos levar a 

um novo nível de fé. A fé nos levará a agir segundo a orientação de Deus. Quando Israel saiu 
do Egito e ficou encurralado diante do Mar Vermelho, Deus ordenou a Moisés que fizesse o 
povo marchar em direção às águas. Disse também que ele deveria estender a sua vara sobre o 
mar e dividi-lo para que os filhos de Israel passassem pelo meio do mar em seco.  

 
Moisés foi honrado por Deus diante de faraó. Tudo o que ele havia profetizado que 
aconteceria, aconteceu. Todo castigo divino vaticinado por Moisés foi respaldado por Deus. 
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Entretanto, diante do Mar Vermelho, Moisés foi desafiado a entrar num novo nível de fé. Deus 
lhe deu a Palavra, porém se ele não agisse debaixo daquela orientação, nada aconteceria (Ex 
14:13-21). 

 
Conquistar um novo nível de fé é isso. É receber a orientação divina e ir em direção ao 
desconhecido, ao inusitado, a aquilo que não provamos ainda. Quando Jesus mandou tirar a 
pedra do túmulo de Lázaro, Marta, irmã do morto, disse que o corpo já cheirava mal, pois ele 
estava morto há quatro dias. A esta afirmação, Jesus declarou: “Não te disse eu que se creres 
verás a glória de Deus? (Jo 11:40). Por isso, a fé torna-se indispensável, pois antes de vermos o 
milagre, teremos que crer e fazer o que Deus está ordenando. 

 
3. Edificar uma base sólida – no verso 2, Deus fala que eles deveriam alargar as tendas, mas 

também diz que eles deveriam firmar bem as estacas. Um tempo novo de Deus nos leva à 
novas conquistas, e novas conquistas devem ser sustentadas por uma base sólida. Esse é um 
outro lado do nosso trabalho, é deixar que os princípios da Palavra nos moldem. Nesse ponto, 
encontramos as questões do nosso caráter que deve ser tratado a fim de que possamos 
consolidar as conquistas. Por isso Deus orienta Israel a firmar bem as estacas. Muitas pessoas 
até provam de crescimento em diversos aspectos da vida, todavia, por não viver pelos 
princípios de Deus, por não ter alicerces firmes, veem as suas conquistas ruírem. 

 
4. Andar no sobrenatural – em quarto lugar, no novo tempo de Deus, sobretudo, deve-se 

aprender a caminhar na unção do Espírito Santo. A Palavra profética é um desafio à nossa fé. 
Muitas vezes, queremos explicações, queremos entender, queremos saber como que Deus irá 
fazer. Porém, no tempo novo de Deus devemos caminhar no sobrenatural, pois Deus irá além 
do nosso entendimento, das nossas previsões. Viver o novo tempo de Deus, é viver no limiar 
do milagre, é saber que, sem a sua chuva, sem o sobrenatural, não conquistaremos nada. 
 


