
Estudo 117 – Renove-se para o Novo   

Série “Nova Estação” 

Quebra-gelo 

Costumamos definir os tempos na nossa vida, como tempos difíceis ou ruins e tempos 
bons. Passamos por muitos momentos onde parece que a esperança se foi. Isolamento, 
perdas, lutas, dificuldades, etc. Mas podemos também ter a esperança de que os dias de 
vitoria, de alegria e boas colheitas chegarão em nossa vida.               

Você sabia que: A Palavra Primavera em Latim, quer dizer boa estação. Antigamente, o ano era 

dividido em duas partes: Veris e Hiems, significando, respectivamente, bom tempo e mal tempo. 

As quatro estações surgiram somente no século 17.   

Textos: Eclesiastes 3.1  e  Cantares 2.11 (KJA – versão)    

O que a Bíblia diz a respeito disso? 

Como é difícil quando estamos passando por tempos de dificuldades. Eles parecem mais 

longos, parecem não ter mais fim. Porém, nos textos que lemos, podemos perceber que a 

Bíblia nos mostra que tempos de lutas e dificuldades não duram para sempre. Eclesiastes 

fala a respeito de um tempo determinado para todas as coisas. O tempo e o modo são 

duas coisas muito importantes a ser observadas. Discernir o término e o inicio das coisas 

e a forma como elas irão acontecer é de extrema importância. O Espírito Santo é quem 

pode nos ajudar nessa missão. Não somos pessoas que simplesmente são levadas pelas 

circunstâncias, mas somos pessoas que podem receber de Deus a clareza necessária 

para compreender o fim de uma estação difícil e a chegada de um novo tempo na nossa 

vida. O texto de Cantares é justamente esse chamado à observação: Olha e vê! Está 

chegando sobre a nossa vida um novo tempo, carregado de esperança, de novidades e 

de beleza. Por esse motivo é tão importante permanecermos firmes em Deus na hora da 

luta, pois temos a garantia de que a alegria vem pela manhã, de que algo novo sempre 

desponta na vida daqueles que buscam a Deus. Existe algo novo reservado para as 

nossas vidas nesta nova estação. Mas é preciso estarmos cientes de que não podemos 

iniciar algo novo e manter as mesmas coisas do tempo passado. Tempo novo, exige de 

nós uma vida nova em todas as áreas. Deixar para trás as coisas da velha vida e adquirir 

novos hábitos, novas posturas para que possamos realmente viver tudo novo, um 

verdadeiro recomeço. Assim como as plantas e até mesmo os animais se preparam para 

esta estação, nós também precisamos nos preparar. É tempo de nos renovar, fazer novo 

de novo!               

 

I – É hora de rever seus conceitos. Em Romanos 12.2, recebemos a importante 

orientação de renovarmos a nossa mente. No mundo em que vivemos hoje, cheio de 

conceitos mundanos sendo tão enfaticamente pregados, temos sido massacrados por 

princípios malignos que tentam invadir nossa mente e reger a nossa vida. No entanto, não 



estamos fatalmente presos a isso, nós podemos renovar a nossa mentalidade. Muitas 

coisas nas quais acreditávamos ser o certo, talvez precisem ser reavaliadas. Todas as 

nossas atitudes, antes passam pelo crivo da nossa mente. Se você foi bombardeado de 

noticias ruins e tragédias nesses últimos tempos, se você formou dentro de você 

conceitos fora da palavra de Deus no intuito de se defender das lutas que vieram sobre a 

sua vida, ou então chegou a pensar que Deus estava se esquecendo da humanidade e de 

você, então é hora de você rever os seus conceitos. Não aceite em sua vida, nada mais e 

nada menos, do que a Palavra de Deus. Ela é quem vai te orientar, renovar a sua mente e 

te conduzir ao caminho certo.   

         

II – É hora de rever suas atitudes. Nada de novo pode acontecer se mantivermos as 

mesmas atitudes do passado. Há uma máxima que diz que não é inteligente querer 

resultados novos tendo as posturas velhas. Depois de uma mudança em seus conceitos, 

em sua forma de pensar, é hora de agir. Precisamos ter atitudes que condizem com o 

novo que Deus tem para a nossa vida. Perceba as coisas que você deixou de fazer no 

tempo da luta, repare na forma como você vinha tratando sua família, seus negócios, seu 

líder, repare quais estavam sendo suas reais prioridades, medite na forma como você 

estava se relacionando com Deus. Sempre há algo a ser melhorado. Nada de novo ira 

acontecer com as atitudes antigas. Davi foi um homem que sempre estava diante de Deus 

para rever suas atitudes. Em vários momentos na Bíblia, vemos que ele clamava a Deus 

por ajuda para que ele pudesse ser diferente. Assim como nós, Davi errou muito. Porém, 

estava constantemente buscando avaliar se suas atitudes eram condizentes com a 

vontade de Deus para a sua vida. Hoje é um novo tempo, então é hora de rever suas 

posturas.                  

III – É hora de Buscar o que Deus tem para você agora. Você já sabe o que Deus tem 

para a sua vida agora? Você já conseguiu entender o que Deus tem reservado para você 

neste novo tempo? Não podemos caminhas sem saber para onde estamos indo. 

Precisamos buscar o que Deus tem para a nossa vida hoje. Deus tem coisas novas para a 

nossa vida em cada tempo. O problema é que muitas vezes ficamos paralisados 

justamente porque não conseguimos enxergar as coisas novas que Deus tem para a 

nossa vida. Ore, jejue, faça propósitos com Deus, medite na Palavra de Deus, busque 

conhecer a Sua vontade para a sua vida hoje. Ele tem algo novo, uma nova estação, um 

renovo para a sua vida hoje.             

Desafio 

Por uma semana, separe diariamente, um tempo para pedir ao Espírito Santo que te 

mostre as coisas que você precisa abandonar e qual a direção Dele para a sua vida hoje.              

Conclusão 

Deus tem algo novo para a nossa vida. Você gostaria de entrar nesta nova estação? 
Então coloque a mão em seu coração e vamos orar.  
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