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"Eis que farei uma coisa nova, e, agora, sairá à luz; porventura, não a sabereis? Eis que porei um 
caminho no deserto e rios, no ermo." 
- Isaías 43:19 
 
O Espírito Santo nos capacita no desenvolvimento pessoal de cada um; 
 
Ele é uma fonte inesgotável de poder; 
 
- Deus vai fazer uma coisa nova; 
-  Uma nova luz; 
- Algo novo está acontecendo; 
- Porventura não percebeis? 
 
"O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-novas 
aos mansos;  
 
enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de 
prisão aos presos;  
 
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus;  
 
a consolar todos os tristes;  
a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por 
tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, 
plantação do Senhor, para que ele seja glorificado.  
 
E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão 
as cidades assoladas, destruídas de geração em geração.  
 
E haverá estrangeiros que apascentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos 
lavradores e os vossos vinhateiros." 
- Isaías 61:1-5 
 
Jesus confirma a profecia 
——————— 
 
"O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a 
curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr 
em 5 liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." 
- Lucas 4:18-19 



 
 
ERMO É UM LUGAR DESERTO, DESCAMPADO E INÓSPITO. 
 
"E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas?" 
- Marcos 4:13 
 
Precisamos entender e perceber a chegada  do novo,  para que isso possa se manifestar em 
nossas vidas 
———————- 
 
"No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.  
 
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi 
feito se fez.  
 
Nele, estava a vida e a vida era a luz dos homens; e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não 
a compreenderam.  
 
Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho para que 
testificasse da luz, para que todos cressem por ele.  
 
Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz.  
 
Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo, estava no mundo, e o 
mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu.  
 
Veio para o que era seu, e os seus não o receberam." 
- João 1:1-11 
 
Amém Jesus 


