
 

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  
 

 
ROTEIRO – Base 12/06/2022 

 
PREPARE-SE PARA ALGO NOVO 

# Isaías 43:18,19 # 
 

“Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora 
mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares 
áridos.” 
 
 

INTRODUÇÃO: 
 

Através desse texto, o Senhor Deus diz que devemos esquecer o passado, porque Ele está 

fazendo algo novo. Portanto, esqueça o passado, seus traumas, feridas, fracassos, falência, 

tristeza e dor; venha para o novo de Deus. Nós não podemos corrigir o nosso passado, mas pela 

fé em Jesus nós podemos avançar para o futuro que está diante de nós e alcançar aquilo que o 

Senhor Deus projetou para as nossas vidas. O evangelho de Jesus é o chamado para nascer de 

novo, viver uma nova vida, viver algo novo, uma nova realidade, uma nova história, em uma nova 

dimensão no poder do Espírito Santo. 

 

• UM NOVO TEMPO, UMA NOVA REALIDADE.  
 

• Qual é a nova realidade para a qual Jesus nos convida? 
• Como podemos fazer para vivermos essa nova realidade? 

 
• ABRA ESPAÇO PARA RECEBER ALGO NOVO DA PARTE DE DEUS.  

 

• Você está pronto para receber o novo de Deus? Como? 
 

• COM CRISTO O SEU FUTURO SERÁ GLORIOSO.  
 

• O que você espera do futuro? 
• Onde você tem colocado a sua esperança? 

 

CONCLUSÃO: 
 

O Senhor Deus sempre nos surpreende. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do 
que pedimos ou pensamos. O novo tempo se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua 
amada igreja. Mantenha-se firme e prepare-se para o novo de Deus. 

 
Pr. Domingos Jardim 


