
Gênesis 1.26-28 
26 E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, confor
me a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar,
 sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre
 toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. 

 
27 Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem de D

eus o criou; homem e mulher os criou. 
 

28 Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multipli
cai-vos; enchei a terra e sujeitai-a; dominai sobre os peixes 
do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que s

e arrastam sobre a terra. 
 

Eu fico imaginando o sentimento que explodia no coração de Deus
 no momento em que criava o homem, à sua imagem e semelhanç

a. 
 
Depois de ver sua criação pronta, Deus abençoa o homem e lhe dá

 o poder e o domínio sobre todas as outras criaturas do planeta. 
 
Eu acredito que Deus, desde o primeiro instante, nunca desejou a
bandonar o homem à própria sorte, caso ele fracassasse.  
 

O Deus do Novo Começo 
 
O Senhor te trouxe a este culto, para te levar de volta ao início de  
 
A Bíblia está repleta de passagens, nas quais Deus leva alguém a u
m novo início. Pessoas que fracassaram, seja por pecados delas m
esmas ou de suas famílias ou até mesmo de sua nação.  
 
Porém, o que nós vamos aprender com elas hoje, é que foram pess
oas que não desperdiçaram a chance que tiveram. 
 
Gn 9.1-3  "Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Se
de fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra.  Pavor e medo de 
vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves
 dos céus; tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes 
do mar nas vossas mãos serão entregues.   
Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento; como vos d
ei a erva verde, tudo vos dou agora."  
 
Após dizimar quase toda a raça humana com o Dilúvio, por causa d
o pecado, Deus salva das águas e abençoa a Noé e a sua família e
 lhes confia um novo começo para a humanidade. 
 



Noé não pecou, todavia, teve que passar pelas agruras das consequ
ências dos pecados dos outros.  
 
Viu a oportunidade de um novo começo, com pessoas também impe
rfeitas e não desperdiçou a sua chance. 
 
Gn 32. 22-31 22 Naquela mesma noite levantou-se e, tomando 
suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos, pas
sou o vau de Jaboque. 23 Tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, 
e fez passar tudo o que tinha. 24 Jacó, porém, ficou só; e lutav
a com ele um homem até o romper do dia.  
25 Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a 
juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enq
uanto lutava com ele. 26 Disse o homem: Deixa-me ir, porque j
á vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: Não te deixar
ei ir, se me não abençoares. 27 Perguntou-lhe, pois: Qual é o t
eu nome? E ele respondeu: Jacó. 28 Então disse: Não te cham
arás mais Jacó, mas Israel; porque tens lutado com Deus e co
m os homens e tens prevalecido.  
29 Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, peço-te, o teu nome. Respond
eu o homem: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o aben
çoou. 30 Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel, dizendo: Porq
ue tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada.
 31 E nascia o sol, quando ele passou de Peniel; e coxeava de 
uma perna. 
 
Jacó, ao voltar de uma longa jornada como fugitivo, onde logrou suc
essos e infortúnios, é levado a enfrentar um anjo, da parte do própri
o Deus, é golpeado e tem seu nome mudado e dali em diante come
ça uma nova vida. 
 
Jacó é um grande exemplo de mudança de caráter, de conduta, de v
isão e de propósito, ao se receber uma segunda chance da parte de
 Deus. 
 
 
Ex 3.7-10  "Disse ainda o Senhor: Certamente, vi a aflição do m
eu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos 
seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento; por isso, desci a fim 
de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terr
a a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel;  o lugar d
o cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jeb
useu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e tamb
ém vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. V
em, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, 
os filhos de Israel, do Egito."  



Depois de 40 anos de exílio, depois de matar um soldado egípicio, 
Moisés, aos 80 anos de idade, é enviado por Deus de volta ao Egito,
 para libertar Israel e começar tudo de novo em Canaã. 
 
Moisés compreendeu e valorizou tão bem sua segunda chance que t
ornou-se um dos personagens mais importantes do povo judeu e é 
até hoje grande exemplo de liderança para a Igreja de Cristo. 
 
2 Sm 19 – Após perder o trono de Israel para seu filho Absalão, com
o consequência de seu próprio pecado, Davi é reconduzido à sua co
ndição de rei e torna-se um rei mais sábio e mais justo até o fim de s
ua vida. 
 
Davi é o grande exemplo de que, mesmo que sejamos bons adorad
ores e crentes quebrantados, sempre precisaremos mais e mais de
pender das misericórdias de Deus para ficarmos de pé. 
 
Filemom 8-12  " Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade e
m Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicita
r em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e, agora, a
té prisioneiro de Cristo Jesus;  sim, solicito-te em favor de meu 
filho Onésimo,  que gerei entre algemas.  Ele, antes, te foi inútil;
 atualmente, porém, é útil, a ti e a mim.  Eu to envio de volta em 
pessoa, como se fosse o meu próprio coração. " 

Um escravo fugitivo que roubou ao seu dono, é encontrado por Paul
o em Roma, na prisão. Torna-se um cristão e discípulo de Paulo, é 
mandado de volta ao seu senhor, agora como pregador do evangel
ho e para fazer as coisas certas. 
 
Onésimo poderia ter fugido e assim evitado o confronto com Filemo
m. Mas, fez o contrário, agarrou-se à segunda chance, mesmo que i
sso lhe custasse a própria vida. 
 
Eu poderia citar Pedro, Maria Madalena, João Marcos, Sansão... 
 
 
E você? A que início Deus está te levando hoje? Que oportunidades
 Deus já tem colocado diante de você? 
 
Hoje, Deus está te levando ao início, quem sabe  
- de um sonho,  
- ou de um projeto,  
- quem sabe de um relacionamento,  
- ou a uma reconciliação, 
- quem sabe hoje Deus quer te dá um recomeço com sua família  
- ou te levar de volta a algo para o qual Ele te chamou 
- Talvez hoje Ele te trouxe aqui para você voltar a liderar, a tocar, a 
cantar para Ele... a pregar novamente a Sua Palavra 



 
 
 
 
Existem alguns hábitos que precisam ser cultivados para que não pr
ecisemos estar sempre retornando a um novo começo: 
 
01 – Leia a Bíblia e ore devocionalmente todos os dias 

a) A Palavra de Deus alimenta a nossa alma 

b) A oração nos renova e nos dá poder 

 
02 - Congregue semanalmente  

a) Renova nossa esperança e nossas alianças. 
b) Faça parte de uma célula aonde você será apascentado(a) 

 
03 – Envolva-se na obra de Deus 

a) Trazendo pessoas para a sua célula e para os cultos 

b) Como monitor das crianças aos domingos 

c) Se você canta bem ou toca instrumentos, integre-se ao o 
ministério de louvor 

d) Seja um bom anfitrião e membro assíduo da sua célula 

e) Se já estiver apto(a), discipule alguém ou seja líder de uma 
célula  

  
03 - Procure a paz com todos 

a) Perdão 

b) Reconciliação 

c) Evitando ficar ofendido(a) 

d) Controlando a própria língua 

 
05 – Viva valorizando a santidade que temos em Cristo 

a) Fuja do pecado 

b) Fuja da aparência do mal 
c) Tenha consciência de que pertence ao Reino dos céus 

 
06 – Seja guiado(a) pelo Espírito Santo 

a) Companheiro 

b) Guia 

c) Conselheiro 

d) Protetor 

e) Enche de alegria 

f) Dá poder 

g) Leva à intimidade com o Pai e com o Filho 

 
Desafio:  
 
Conclusão: Assim como Noé, Jacó, Moisés, Davi, Onésimo e tantos
 outros que foram levados por Deus a um novo início, decida-se rec



omeçar a partir de hoje, fazendo o que é certo e agradável ao nosso 
Deus! 


