
Estudo 120 – Não fique Paralisado, Viva o Novo    

Série “Nova Estação” 

Quebra-gelo 

Quantas vezes deixamos de viver ou provar algo novo pelo fato de não conseguirmos nos 
desprender do velho e já conhecido?                 

Você sabia que: Gamofobia é a fobia causada por uma experiência negativa no passado, que leva 

ao sofrimento e o medo de entrar em algo novo.     

Textos:  Gênesis 19.17 e 26 e Lucas 17.32.     

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Muitas vezes, acabamos nos habituando à nossa vida, de forma que encontramos muita 

dificuldade em abandonar algumas coisas, mesmo aquelas que nos fazem mal ou até 

mesmo as atitudes pecaminosas. Talvez você já tenha encontrado grande dificuldade em 

abandonar algo velho para viver algo novo, mesmo sabendo que havia algo melhor no 

novo e que o velho era prejudicial. Ex: um vício, um relacionamento prejudicial, etc. A 

mulher de Ló sabia que a cidade de Sodoma não era mais o seu lugar e que algo novo 

estava preparado por Deus para ela e sua família. No entanto, mesmo tendo sido 

claramente orientada pelos anjos a não olhar para trás, ela o fez e a conseqüência disso 

foi que ela se tornou imediatamente uma estatua de sal. Isso pode acontecer conosco 

também. Mesmo sabendo que há algo novo de Deus preparado para nós, encontramos 

em nosso coração a resistência em deixar o velho. O grande problema é que o Velho já 

não faz mais parte daquilo que Deus tem para nós, não cabe na nova vida. O Texto de 

Lucas nos adverte a lembrarmos do que aconteceu com a mulher de Ló, justamente para 

que não caiamos no mesmo erro que ela. Deus tem algo novo preparado para nós, um 

novo tempo, uma nova estação, mas isso nos trás a responsabilidade de abandonar o 

velho.                      

 

I – Não permita que o Velho domine o seu coração. Somente Deus é capaz de sondar 

o nosso coração por inteiro e somente a Ele cabe julgar. Mas a postura da mulher de Ló, 

nos deixa claro que o coração dela era dominado pela velha vida. Mesmo sabendo que 

aquela não era uma vida que agradava a Deus, a vida que aquele povo vivia, ela permitiu 

que aquilo a dominasse a tal ponto de desobedecer a ordem do Anjo. Precisamos ter em 

mente o Novo que Deus tem para nós, para que aquilo que é velho não domine nosso 

coração. Se um relacionamento tem te feito mal a ponto de te afastar de Deus, não hesite 

em deixá-lo. Se ainda as riquezas desse mundo tem te seduzido com muita facilidade, ore 

a Deus e peça para que ela não domine mais o seu coração. Muitas vezes temos que lidar 

com o apego do nosso coração, mas a verdade é que nosso coração precisa ser colocado 

diariamente diante de Deus para que Ele nos ajude a expulsar as coisas que não 



condizem com a Sua vontade. Essas coisas não fazem parte do Novo de Deus para você, 

então não permita que elas dominem seu coração.     

         

II – Não paralise no passado. O fato de a mulher de Ló ter olhado para trás, ou seja, ter 

ficado com dó de deixar a velha vida, a fez se tornar uma estatua de sal. Ló e suas duas 

filhas tiveram que seguir em frente sem ela. A vida de muitas pessoas fica parada no 

tempo, no tempo passado. Essas pessoas são impedidas até mesmo de avançar para o 

novo ao lado de quem amam. E também as pessoas ao seu redor sofrem por isso. Não 

deixar o velho para trás somente prejudica você e sua família. Decida hoje viver tudo de 

Novo que Deus tem para você, mas ao lado dos seus. Não há passado maior do que o 

futuro que Deus tem para a nossa vida, então, não seja paralisada por ele, mas lute e siga 

em frente.      

 

III – Obedeça fielmente às instruções de Deus. O Anjo deu instruções bem claras de 

como eles deveriam proceder. A obediência e a fidelidade são princípios da mais alta 

importância para aqueles que desejam viver mais e melhor, que desejam viver o Novo de 

Deus em suas vidas. Talvez a mulher de Ló tenha pensado que só uma olhadinha para 

trás não faria tanta diferença, mas fez. Se desejamos Viver o que Deus tem para nós pela 

frente, precisamos decidir Obedecer Fielmente às Suas instruções, pois essa é a garantia 

de que desfrutaremos do Novo.                  

Desafio 

Faça uma avaliação sincera da sua vida e veja o que ainda precisa ser deixado para trás 
para que você viva o Novo de Deus para a sua vida. Após identificar, escreva essas 
coisas num papel e, num Ato Profético, amasse bem o papel, declarando que essas 
coisas na sua vida ficaram para trás, e jogue no lixo.                 

Conclusão 

Não há nada de velho que seja capaz de substituir o Novo que Deus tem para a nossa 
vida. Nenhuma coisa que Deus já nos pediu para abandonar, vale a pena manter, por 
mais que você esteja apegado a ela. Você gostaria de viver o Novo de Deus na sua 
totalidade? Então coloque a mão em seu coração e vamos orar.  
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