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Hora de nascer de novo, de novo 

Gus, de nove semanas, nosso novo cachorrinho, choramingou no meu colo. Ele e nosso cachorro mais 
velho estavam brincando quando o mais velho mordeu o rabo do filhote com força. Nenhum osso 
quebrado, nenhum sangue, mas Gus sentiu. Eu o acariciei e falei suavemente com ele enquanto ele se 
espreguiçava no meu colo. Logo, ele parou de se preocupar e a ponta de seu rabo balançou para cima e 
para baixo, cheio de felicidade. 

Gus ergueu a cabeça quando percebeu seu rabo se movendo e de repente o agarrou e mordeu com 
força. Seu próprio rabo. Ele gritou. Assustado, olhou para mim com medo. Eu ri enquanto o lembrava 
que ele havia causado sua própria dor desta vez. Continuei a falar baixinho com ele. Logo, ele relaxou 
e seu rabo balançou para cima e para baixo na minha perna novamente. 

Porém, ainda alerta para o movimento, Gus segurou seu rabo e mordeu com força. Novamente seu 
próprio rabo. E novamente, um grito agudo enquanto ele me encarava com cara de acusação. 

Quantas vezes já tivemos uma ferida que curou e depois nos recusamos a deixá-la como está? Nós a 
mordemos repetidamente, causando uma dor desnecessária. Na liderança, pode haver momentos em 
que somos “mordidos” por outra pessoa. Deus é fiel em trazer cura quando caminhamos em perdão e 
permitimos a Ele, mas se continuarmos a revisitar em nossas mentes e repetir como fomos 
"injustiçados", será como o Gus de nove semanas mordendo o próprio rabo. Nós até olhamos para o 
Pai enquanto gritamos por causa de nossa dor e perguntamos a Ele por que Ele permitiu que fôssemos 
feridos novamente. 

Para sermos pessoas do presente e do futuro, devemos deixar o passado, incluindo velhas feridas, no 
passado. 

Graham Cooke diz: “Nossa velha mentalidade, práticas, linguagem e estilo de vida não podem conter o 
Espírito Santo. Ele vai acabar com tudo que está ligado ao nosso antigo estilo de vida. Se você está 
vivendo com uma mentalidade antiga e tentando se renovar, ficará extremamente estressado, se 
sentirá inadequado e inseguro em relação às coisas do Espírito. É o que está acontecendo agora em 
todo o país, em lugares onde eles não entendem a novidade de Cristo, eles não entendem quem Jesus 
realmente é, e muitos cristãos pararam em uma experiência de salvação e agora estão esperando, 
esperando por céu e glória para algum ponto no futuro. Isso não é Jesus! 

... Você só pode trazer essa novidade para um espaço vazio porque o que estava naquele espaço não 
está mais lá. É por isso que é tão importante que você leia Romanos 6 e celebre o fato de que está 
morto, para que seja ressuscitado para uma novidade de vida, você nasça de novo. Nascer de novo 
significa que o velho se foi e eu fui ressuscitado para uma vida nova. ” 
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Pois se nos tornamos um com Ele (permanentemente unidos) à semelhança de Sua morte, também 
certamente seremos (um com Ele e compartilhemos plenamente) à semelhança de Sua ressurreição. 
Sabemos que nosso antigo eu (nossa natureza humana sem o Espírito Santo) foi pregado na cruz com 
Ele, a fim de que nosso corpo de pecado fosse eliminado, para que não sejamos mais escravos do 
pecado. Romanos 6: 5  

Aplicação Prática  
A liberdade nos custa. Para ir onde Deus nos vê, temos que trocar o que temos e o que fomos, a fim de 
receber a plenitude de quem Deus nos vê ser cada vez que Ele olha para nós. Por muito tempo, 
permitimos que coisas velhas governassem nossas vidas e nos mantivessem amarrados. Temos vivido 
em medida, em vez de plenitude. É hora de trocar. Você está pronta? 

Você vai querer escrever as coisas que o Espírito Santo vai lhe mostrar, então certifique-se de ter papel 
e caneta. Usar seu diário seria ótimo! 

Respire fundo. Relaxe. Acalme sua mente. Espere nele. Agora faça esta oração: 

Espírito Santo, estou aqui porque quero mais de Deus. Quero tudo o que me pertence e percebo que 
permiti que algumas coisas do passado me impedissem de receber as riquezas da minha herança em 
Cristo. Eu quero essas riquezas. Elas pertencem a mim e vim aqui para fazer uma troca. Me mostre 3 a 5 
coisas antigas que permiti que governassem minha vida e me roubassem as bênçãos que Você quer me 
dar. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Respire fundo novamente. Relaxe. Confie nEle para levá-lo a um novo lugar onde você pode 
abandonar o antigo para receber o novo que Ele tem para você. Agora, peça ao Espírito Santo para 
mostrar a você o que Ele está substituindo em cada uma das coisas acima e anote. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ore o seguinte: Espírito Santo, eu lhe dou permissão para trazer à minha lembrança toda vez que 
começo a trilhar um velho caminho. Lembre-me deste dia em que fiz a escolha de deixar de visitar o 
velho para abraçar a plenitude do novo. Lembre-me quantas vezes forem necessárias para que eu 
queira receber tudo o que o Céu tem guardado para mim. Obrigada! 
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Hora de nascer de novo, de novo

Gus, de nove semanas, nosso novo cachorrinho, choramingou no meu colo. Ele e nosso cachorro mais velho estavam brincando quando o mais velho mordeu o rabo do filhote com força. Nenhum osso quebrado, nenhum sangue, mas Gus sentiu. Eu o acariciei e falei suavemente com ele enquanto ele se espreguiçava no meu colo. Logo, ele parou de se preocupar e a ponta de seu rabo balançou para cima e para baixo, cheio de felicidade.

Gus ergueu a cabeça quando percebeu seu rabo se movendo e de repente o agarrou e mordeu com força. Seu próprio rabo. Ele gritou. Assustado, olhou para mim com medo. Eu ri enquanto o lembrava que ele havia causado sua própria dor desta vez. Continuei a falar baixinho com ele. Logo, ele relaxou e seu rabo balançou para cima e para baixo na minha perna novamente.

Porém, ainda alerta para o movimento, Gus segurou seu rabo e mordeu com força. Novamente seu próprio rabo. E novamente, um grito agudo enquanto ele me encarava com cara de acusação.

Quantas vezes já tivemos uma ferida que curou e depois nos recusamos a deixá-la como está? Nós a mordemos repetidamente, causando uma dor desnecessária. Na liderança, pode haver momentos em que somos “mordidos” por outra pessoa. Deus é fiel em trazer cura quando caminhamos em perdão e permitimos a Ele, mas se continuarmos a revisitar em nossas mentes e repetir como fomos "injustiçados", será como o Gus de nove semanas mordendo o próprio rabo. Nós até olhamos para o Pai enquanto gritamos por causa de nossa dor e perguntamos a Ele por que Ele permitiu que fôssemos feridos novamente.

Para sermos pessoas do presente e do futuro, devemos deixar o passado, incluindo velhas feridas, no passado.

Graham Cooke diz: “Nossa velha mentalidade, práticas, linguagem e estilo de vida não podem conter o Espírito Santo. Ele vai acabar com tudo que está ligado ao nosso antigo estilo de vida. Se você está vivendo com uma mentalidade antiga e tentando se renovar, ficará extremamente estressado, se sentirá inadequado e inseguro em relação às coisas do Espírito. É o que está acontecendo agora em todo o país, em lugares onde eles não entendem a novidade de Cristo, eles não entendem quem Jesus realmente é, e muitos cristãos pararam em uma experiência de salvação e agora estão esperando, esperando por céu e glória para algum ponto no futuro. Isso não é Jesus!

... Você só pode trazer essa novidade para um espaço vazio porque o que estava naquele espaço não está mais lá. É por isso que é tão importante que você leia Romanos 6 e celebre o fato de que está morto, para que seja ressuscitado para uma novidade de vida, você nasça de novo. Nascer de novo significa que o velho se foi e eu fui ressuscitado para uma vida nova. ”

Pois se nos tornamos um com Ele (permanentemente unidos) à semelhança de Sua morte, também certamente seremos (um com Ele e compartilhemos plenamente) à semelhança de Sua ressurreição. Sabemos que nosso antigo eu (nossa natureza humana sem o Espírito Santo) foi pregado na cruz com Ele, a fim de que nosso corpo de pecado fosse eliminado, para que não sejamos mais escravos do pecado. Romanos 6: 5 

Aplicação Prática 

A liberdade nos custa. Para ir onde Deus nos vê, temos que trocar o que temos e o que fomos, a fim de receber a plenitude de quem Deus nos vê ser cada vez que Ele olha para nós. Por muito tempo, permitimos que coisas velhas governassem nossas vidas e nos mantivessem amarrados. Temos vivido em medida, em vez de plenitude. É hora de trocar. Você está pronta?

Você vai querer escrever as coisas que o Espírito Santo vai lhe mostrar, então certifique-se de ter papel e caneta. Usar seu diário seria ótimo!

Respire fundo. Relaxe. Acalme sua mente. Espere nele. Agora faça esta oração:

Espírito Santo, estou aqui porque quero mais de Deus. Quero tudo o que me pertence e percebo que permiti que algumas coisas do passado me impedissem de receber as riquezas da minha herança em Cristo. Eu quero essas riquezas. Elas pertencem a mim e vim aqui para fazer uma troca. Me mostre 3 a 5 coisas antigas que permiti que governassem minha vida e me roubassem as bênçãos que Você quer me dar.

1.

2.

3.

4.

5.

Respire fundo novamente. Relaxe. Confie nEle para levá-lo a um novo lugar onde você pode abandonar o antigo para receber o novo que Ele tem para você. Agora, peça ao Espírito Santo para mostrar a você o que Ele está substituindo em cada uma das coisas acima e anote.

1.

2.

3.

4.

5.

Ore o seguinte: Espírito Santo, eu lhe dou permissão para trazer à minha lembrança toda vez que começo a trilhar um velho caminho. Lembre-me deste dia em que fiz a escolha de deixar de visitar o velho para abraçar a plenitude do novo. Lembre-me quantas vezes forem necessárias para que eu queira receber tudo o que o Céu tem guardado para mim. Obrigada!
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