
 

Tema: TRÊS ATITUDES QUE VÃO TE LEVAR AO NOVO TEMPO 

 

Sugestão de Louvores: Algo novo(Kemuel); Uma nova História(Fernandinho); Novo dia, Novo 

Tempo (Renascer Praise). 

 

Isaías 43:18-19 

 

18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 

19. Eis que faço uma coisa nova; agora está saindo à luz; porventura não a percebeis? eis que 

porei um caminho no deserto, e rios no ermo. 

 

Introdução: 

 

Deus está trazendo um novo tempo de unção através de sua Palavra revelada. É momento de 

perseverar, avançar, romper as limitações para conquistar as promessas de Deus. 

 

Deus quer que deixemos o passado para trás, que rompamos os limites em todas as áreas de 

nossa vida e sigamos rumo ao propósito de Deus. Com a presença do Espírito Santo, nenhum 

problema será páreo contra nós. 

 

1 - DEUS QUER FAZER ALGO NOVO NA SUA VIDA - ROMPA OS LIMITES. 

 

O passado não podemos mudar, mas com atitude, podemos mudar o nosso futuro. 

 

10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 

(Efésios, 6) 

 

Romper fala de força, de guerra, de superação. "Tem coisas que precisam romper no grito" 



 

 

Não há problemas que você esteja passando que Deus já não tenha preparado a solução.Todos 

eles já estao com as horas contadas! 

 

Deixe que o Espírito Santo renove seus pensamentos, então você deixará de pensar limitado e 

sua vida não será limitada. 

 

2 - NÃO TENHA UM CORAÇÃO PERVERSO (DESOBEDIENTE) E INCRÉDULO.  

 

Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de 

incredulidade, para se apartar do Deus vivo; 

 

A desobediência e a incredulidade nos impedem de alcançar o novo de Deus. Quando Ele fala 

precisamos crer.  

 

Hebreus, 4:2.Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles; mas a 

palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé, 

naqueles que a ouviram. 

 

 

Satanás atua disseminando espírito de incredulidade nos levando a acusar os outros e Deus 

por nossos problemas.Nossos problemas são culpa nossa é só vamos vencê-los através da fé. 

Pela fé entramos no descanso do Senhor. (Heb. 4:3) 

 

Ande com pessoas de fé, que te motivem. Leia a Bíblia! Busque a Deus em oração. 

3 - SAIA DA CULTURA DA INCREDULIDADE E VENHA PARA A CULTURA DO AVIVAMENTO. 

 

Avivamento é trazer vida a tudo o que está morto. 

 

O Avivamento traz um despertar e fome para as coisas de Deus. 



 

 

O Avivamento traz arrependimento dos pecados 

 

O Avivamento te impulsiona a buscar o novo de Deus. 


