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A palavra “renovo” no hebraico significa bro-
to verde ou ramo. Na cultura judaico-cristã, os 
ramos tinham um importante papel na adoração. 
Um exemplo disso é a chegada triunfal de Jesus a 
Jerusalém (Mc 1.8). A Bíblia nos relata que algumas 
pessoas cortaram ramos dos campos para honrar a 
chegada do Messias.

Além disso, sabemos que o broto é a parte ini-
cial do desenvolvimento de uma árvore. É o início 
de tudo. Na Bíblia, também somos comparados 
diversas vezes aos ramos e frutos, ressaltando que 
o renovo tem um significado muito especial.

Jesus Cristo é o Renovo que veio ao mundo para 
trazer Sua Justiça. Ele é a origem da verdadeira 
transformação; a partir da Sua vinda tudo se fez 
novo.

A renovação buscada pelo homem aqui na Terra 
está ligada ao Mestre. Ele se fez homem por amor 
a nós. Isso fazia parte do propósito de Redenção e 
Salvação da humanidade planejado por Deus.

A renovação que Cristo nos garante é plena e 
completa, pois Ele não admite remendos ou gam-
biarras.

Lemos em Lucas 5.36: “E disse-lhes também 
uma parábola: Ninguém tira um pedaço de um 
vestido novo para o coser em vestido velho, pois 
que romperá o novo, e o remendo não condiz com 
o velho.”

Imaginemos alguém que recebeu uma roupa 
nova para substituir a sua velha e surrada. Seria 
lógico estragar a nova para remendar os buracos 
da velha? Claro que não. Bastava vestir a outra.

É exatamente isso que Cristo nos ensina nessa 
parábola. Por vezes, recusamos o novo e nos con-
formamos com remendos. Fomos comprados por 
alto preço na cruz do Calvário. Cristo se entregou 
por nós para que hoje pudéssemos viver o novo de 
Deus e desfrutar das maravilhas de Sua graça e do 
Seu amor. Não precisamos de roupas remendadas 
quando temos um Pai que nos veste com roupas 
novas.

Por isso é importante que nossa vida cristã 
esteja sempre alinhada à de Cristo, pois quando 
seguimos Sua vontade reconhecemos quem ver-
dadeiramente somos e alcançamos a verdadeira 
renovação.
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