
Estudo 118 – O Novo no Formato de Deus   

Série “Nova Estação” 

Quebra-gelo 

Quando idealizamos algo, montamos em nossa mente uma imagem e um conceito. Isso 
se torna a nossa expectativa, ou seja, passamos a esperar pelas coisas que sonhamos e 
projetamos em nossa própria mente. O problema é que muitas vezes, nossas expectativas 
são irreais e podem trazer grandes frustrações.                

Você sabia que: A nossa frustração é exatamente do tamanho da nossa expectativa. O tanto que 

esperamos por algo, determinará o tanto de frustração que sentiremos caso o esperado não 

aconteça exatamente como foi construído em nossa mente.    

Textos: Lucas 2.1-7  e  João 1.9-12.    

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Quantas vezes criamos em nossa mente expectativas irreais e esperamos que elas se 

concretizem? O mundo está cheio de pessoas frustradas por vários motivos. Na vida com 

Deus, não é raro encontrarmos pessoas frustradas com o próprio Deus, com o evangelho 

e com a Igreja. Há por ai, muitas pregações de um evangelho que não é a verdade Bíblica 

e sim um discurso que vai ao encontro do anseio do coração das pessoas. Desejamos 

que Deus, que o evangelho corresponda às nossas necessidades e que as coisas 

aconteçam da maneira como esperamos que seja, para, de certa forma, acalmar nosso 

coração. Foi exatamente isso que aconteceu com as pessoas no tempo de Jesus. Elas 

possuíam uma necessidade e uma expectativa a respeito do Messias, do salvador. O 

grande problema é que as coisas não aconteceram da forma como elas imaginaram que 

seria. Elas esperavam por um tempo novo, um tempo de libertação, de remissão para 

Israel, mas em cima disso, criaram também a forma como esse novo deveria acontecer. 

Jesus veio, o messias veio, porém não foi da forma como pensavam que seria, trazendo 

grande frustração sobre a vida de muitos. Isso fez com que muitas pessoas não 

conseguissem viver o novo de Deus, na pessoa de Jesus, pois seus corações estavam 

fechados para que o Novo se desse da forma como idealizaram e não no formato que 

Deus idealizou. O mesmo pode acontecer com nossa vida hoje. Corremos o risco de não 

viver o Novo de Deus, simplesmente porque não conseguimos aceitar que esse Novo, não 

seja no formato como idealizamos que seja. Então, precisamos nos preparar para 

vivermos o Novo de Deus, entendendo algumas coisas importantes.                

 

I – A Vontade de Deus é sempre melhor. Os Judeus não conseguiram receber a Jesus 

porque Ele não se encaixava em suas vontades. Eles esperavam que Deus remisse Israel 

de outra forma. Entender que a vontade de Deus é sempre melhor, não é uma tarefa fácil, 

é necessário abrir o coração e crer. Crer que por melhor que sejam meus planos, por mais 

que minha vontade seja boa, não se compara à vontade de Deus para a minha vida. 



Nossas vontades, por melhores que sejam, passam por nossa natureza carnal, o que 

nunca, jamais acontecerá com Deus, pois Ele não possui essa natureza. Romanos 12.2 

diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Por melhor que seja a nossa 

vontade, jamais se comparará à vontade de Deus.  

         

II – Os Planos de Deus são maiores que os nossos. Vemos na Bíblia que Deus é 

Onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Com base nisso, podemos ter a 

convicção de que nada passarà despercebido aos olhos de Deus, portanto, Seus planos 

sempre serão maiores que os nossos. Muitas vezes, nossos planos são muito bons, mas 

somente para nós. Não temos a capacidade de planejar coisas de forma perfeita, que se 

adéqüe a todos, que traga um final feliz para todas as pessoas. Jeremias 29.11 nos 

mostra que os planos de Deus são de paz e não de mal, para nos dar o fim que 

esperamos. Por melhores que sejam nossos planos, precisamos confiar que os planos de 

Deus são maiores e melhores que os nossos.   

 

III – Abra seu coração para a vontade de Deus. Deixe de lado os seus ideais a respeito 

do novo. Não crie expectativas baseadas em suas vontades e sentimentos. Isso pode 

gerar grande frustração em seu coração. As pessoas que não abriram seu coração para o 

novo de Deus, Jesus, no formato como Ele veio, na forma como aconteceu, foram aquelas 

que não conseguiram acreditar Nele e conseqüentemente não puderam desfrutar da 

liberdade que Jesus veio para oferecer na nova vida, na nova aliança. Ao invés de criar 

nossas próprias expectativas, precisamos abrir nosso coração para a vontade de Deus 

puramente como ela é.               

Desafio 

Faça uma avaliação sincera de seu coração: Se você vivesse nos tempos de Jesus, você 
seria um dos que não conseguiram viver o novo de Deus porque o Messias não veio como 
imaginavam que Ele viria? E hoje? Você acha que seria capaz de viver o Novo de Deus, 
caso ele acontecesse de forma diferente da que você idealizou?               

Conclusão 

Não podemos correr o risco de ficar fora do novo de Deus simplesmente porque não 
conseguimos entender que seria no formato de Deus e não no nosso. Precisamos nos 
abrir e estar preparados até mesmo para ter nossas expectativas frustradas se for 
necessário. Você gostaria de entrar nesta nova estação de verdade? Gostaria de viver o 
melhor que já foi determinado por Deus para a sua vida? Então coloque a mão em seu 
coração e vamos orar.  
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