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Para Viver Um Novo Tempo 
 

Isaías 43:16-19 

 
Introdução: Deus é poderoso e não há nada que seja impossível para Ele. A nossa fé deve 
ser constantemente alimentada por esse fato. Em Isaías 43, Deus faz uma promessa tremenda 
ao seu povo, dizendo que lhes colocaria num tempo novo, que lhes restauraria a sorte. O 
interessante nisso tudo é que antes de prometer isso, Ele cita as suas credenciais nos versículo 
16 e 17: “Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas 
impetuosas uma vereda; o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força – jazem 
juntamente lá, e jamais se levantarão; estão extintos, apagados como uma torcida”. 

 
Deus, antes de liberar a profecia por intermédio de Isaías, faz menção a abertura do Mar 
Vermelho e a derrota do exército de Faraó. Ele faz questão de lembrar o seu povo dos seus 
grandes feitos, para que estivessem convictos de que não existe absolutamente nada que Ele 
não possa realizar. Retirá-los de Babilônia e restaurá-los não era nada absurdo aos seus olhos. 

 
Entretanto, ao olharmos para a profecia nos versos 18 e 19, percebemos um ensino precioso e 
necessário para vivermos um novo tempo. Deus tem coisas novas para nós, mas antes temos 
que considerar alguns pontos.  
 

1. Cura das lembranças – em primeiro lugar, temos que considerar que o tempo novo só 
chega quando somos curados das lembranças passadas. No verso 18, o profeta diz: “Não vos 
lembreis das coisas passadas...”. Lembranças enfermas tiram a perspectiva do que Deus tem 
para nós. A alma curada é fundamental para viver o novo tempo de Deus.  

 
Os anos de escravidão em Babilônia também foi um tempo de adoecimento da alma, porque o 
povo de Deus só foi para lá, por causa do pecado. Assim sendo, aqueles anos acenderam o 
sentimento de culpa na alma do povo. Muitas pessoas não se julgam merecedoras da graça e 
do favor divino, porque no passado fizeram muitas coisas erradas. Todavia, Deus está dizendo 
“esqueça o que passou, porque eu tenho um novo tempo para você”!  

 
2. Libertação do passado – em segundo lugar, ainda no verso 18, Deus complementa: “nem 

considereis as antigas”. Já vimos que as lembranças doentes devem ser curadas, outro lado 
dessa questão é a libertação do passado. Muitas pessoas vivem num verdadeiro cativeiro 
psicológico, não evoluem porque estão presas, amarradas ao passado. Em todo o tempo estão 
voltando ao que passou; em tudo consideram aquilo que já foi.  

 
Deus faz uma nova proposta, mas elas dizem: “Ah, mas daquela vez foi assim”. “Me 
prometeram, mas não cumpriram”. “Eu já conheço essa história”. “Nessa eu não caio mais”. E 
por aí vai! Presas às experiências traumáticas, decepcionadas, frustradas, tristes, perplexas, 
não permitem que Deus lhes conceda um tempo novo e nele as introduza. 

 
3. Percepção aguçada – em terceiro lugar, devemos considerar o que Deus diz no verso 19: 

“Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz; porventura não o percebeis”? A Bíblia está 
dizendo que necessitamos de uma percepção aguçada que nos leva a ver onde ninguém vê. 
Que enxerga o impossível não mais como impossível. Que percebe que o improvável, nas mãos 
Deus, se torna provável. É isso que está escrito no fim do versículo 19: “Eis que porei um 
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caminho no deserto, e rios no ermo”. O deserto é lugar de desorientação, mas Deus diz: “Eu 
vou guiar você. Eu vou abrir um rio para matar a sua sede”.  

 
Portanto, só vive um novo tempo dado por Deus quem crê na profecia, que vivem pela 
revelação espiritual, que percebem o que passa despercebido pelos outros. Hoje Deus lhe 
concede olhos espirituais para enxergar a saída que Ele tem para você. Uma porta nova que o 
introduzirá num tempo novo de prosperidade e restauração! 

 
4. Querer provar das novidades de Deus – em último lugar, obviamente, temos que 

dizer que ninguém vive um tempo novo de Deus na sua vida, sem querer provar das novidades 
de Deus. Ainda que isso seja óbvio, é necessário meditarmos nessa afirmação.  

 
Muitas vezes, nos acostumamos com o nosso ritmo de vida, nos acomodamos à rotina, e não 
permitimos que Deus “mexa” em nós. Infelizmente, muitas pessoas se adaptam às 
enfermidades e prisões. Ainda que tudo isso esteja tão distante da vida de Deus, elas se 
conformam e não se permitem às mudanças. Mas, hoje, Deus lhe convida a entrar num novo 
tempo; a romper com o passado; a curar feridas. Hoje, Ele lhe convida a provar das novidades 
que Ele tem para você! 

 
 
 

                                                                                  


