
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           
 

O NOVO NORMAL 

 

II Coríntios 4:1-10 

 

        Diz uma teoria científica que caiu um grande meteoro sobre o planeta terra e dizimou os grandes animais, como os 

Dinossauros, pois eles não conseguiram evoluir e se adaptarem ao novo mundo, à nova realidade, ao “Novo Normal”! O 

mundo mudou e nós precisamos nos adaptar a essas mudanças, sob pena de sermos extintos. Nós como cidadãos, precisamos 

nos adaptar a essa nova vida pós pandemia, a esse “Novo Normal”! Você está preparado? Então, bem-vindo ao “Novo 

Normal”! 

 

I – UM TEMPO DE EVANGELHO ENCOBERTO PARA OS QUE SE PERDEM 

      O Novo Normal será um tempo em que o novo mundo precisará redescobrir o Evangelho de Cristo, que terá 

obrigatoriamente que ser um “Novo Evangelho”, o verdadeiro, o real, o original, sem deturpação, sem teologização ou 

doutrinamentos denominacionais, sem interesses particulares, pessoais ou políticos. O "Novo Normal" só aceitará o 

Evangelho puro e simples, da forma como ele nasceu lá na antiga Jerusalém, na Galiléia, nos arredores de Nazaré, vindo da 

boca do Mestre Nazareno, Jesus Cristo! Esse Evangelho precisará ser “descoberto e revelado” aos que ainda não o 

conheceram e por isso permanecem perdidos e sem salvação! 

     Desafio você a abrir os olhos, abrir o seu coração e receber o Evangelho puro e simples, tornando-se um discípulo de 

Jesus. Você aceita? 

 

II – UM TEMPO ONDE O DEUS DESTE SÉCULO CEGOU O ENTENDIMENTO DOS INCRÉDULOS 

     Você sabe quem é o “deus deste século”? Vamos deixar que a própria Bíblia explique a Bíblia e aí encontraremos a 

resposta: João 12:31 e 14:30; Efésios 2:1-3; I João 5:19-21. Satanás não é uma figura folclórica, uma criação da mente 

humana ou mesmo uma alegoria religiosa, ele é real, é um anjo decaído e tem dominado mentes e corações de líderes 

mundiais através da história, tem controlado e influenciado muitas mentes para cumprir o seu propósito maligno e destruidor 

sobre a terra. Ele é real! E a sua principal estratégia é manter-se no anonimato, confundindo as mentes mais sábias, 

conduzindo o mundo ao caos! 

     Não se deixe enganar, não permita que “o deus deste século cegue o seu entendimento”. Rompa agora mesmo com toda e 

qualquer influência dele na sua vida e venha para Jesus! 

 

II- UM TEMPO ONDE HÁ TRIBULAÇÃO, DESÂNIMO E PERSEGUIÇÃO 

      O chamado “Novo Normal” será um tempo repleto de tribulações, angústias, perseguições e sofrimento. Mas isso não é 

nenhuma novidade, pois na vida temos enfrentado mesmo muitas lutas, desafios, angústias, medos, sofrimentos e dor. Jesus 

já tinha nos alertado de que no mundo teríamos tribulações, mas que venceríamos tudo isso! Porém, nesse mundo do Novo 

Normal, nos será exigido uma postura firme, forte, corajosa e de muita fé e confiança em Deus! Com Cristo, ainda que 

sejamos “atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, 

abatidos, porém não destruídos”! 

     Nesse mundo do “Novo Normal”, vencerão os que se reinventarem, se adaptarem, se converterem a Cristo e passarem a 

viver uma nova vida com Jesus!  

 

CONCLUSÃO: Permita que a “iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo”, brilhe em sua mente, em 

seu coração e venha para Jesus! Só com Cristo e em Cristo venceremos “O Novo Normal”! 
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