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ROTEIRO – Base 11/04/2021 
	

ODRE NOVO, VINHO NOVO 
# Mateus 9:16-17 / Salmo 119:83 # 

 
“Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem 
se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas 
se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas; e ambos se conservam." (Mateus 9:16-
17 NVI) 
“Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos.” (Salmos 119:83 NVI) 
 
INTRODUÇÃO: 

O que é um odre? O Odre é como se chama um antigo recipiente feito de pele de animal, 
usado para a conservação e transporte de líquidos. 

O que estudaremos nesta reunião fala do que Jesus quis dizer com esta ilustração, e como 
ela se aplica aos nossos dias, à nossa vida, enfim, sobre as decisões que devemos tomar na 
direção do que Deus espera de cada um de nós. 

§ Como você entende a figura do odre velho e do vinho novo neste contexto? 
§ Nesta mesma direção, o que é o remendo de pano novo? E o que é a veste velha? 

 
Três características de quando olhamos para Jesus, o vinho novo dentro de odres novos: 
I. UMA NOVA VISÃO 

§ Tendo como base a pregação, qual a nova visão que Jesus propõe? 
§ Como a aplicaríamos de forma prática nos dias atuais? 

 
 
II. HABILIDADE DE EXPANSÃO 

§ Assim como o vinho fermenta dentro do odre exercendo pressão, as situações do 
dia a dia fazem o mesmo conosco. Como lidar com isso sem se “romper”? 

§ Quais foram as mudanças que Jesus, o “Vinho Novo”, trouxe e transformou sua 
antiga estrutura (odres velhos)? * 

§ Quais são as estruturas do passado (odres velhos) na sua vida, que tem te impedido 
de experimentar a vida nova que Jesus oferece? * 

*Extraído 
 
III. O VINHO NOVO EM ODRES NOVOS É PARA QUE SEJAMOS CONSERVADOS E 

TRANSBORDANTES NELE 
§ O que significa colocar vinho novo em odres novos? 
§ Como manter o odre sempre novo? 
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Íntegra do Esboço da Mensagem: 
 

ROTEIRO – Base 11/04/2021 
	

ODRE NOVO, VINHO NOVO 
# Mateus 9:16-17 / Salmo 119:83 # 

 
“Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem 
se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas; se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas 
se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas; e ambos se conservam." (Mateus 9:16-
17 NVI) 
“Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos.” (Salmos 119:83 NVI) 
 

INTRODUÇÃO: 
O que é um odre? 
• O Odre é como se chama um antigo recipiente feito de pele de animal, geralmente de 

cabra, usado para o transporte de líquidos. 
• Naquela época, peles de animais eram curtidas, preparadas e usadas como recipientes 

para vinho ou água. Mas com o tempo elas iam ficando rígidas, então perdiam a 
propriedade de expansão e é por isso que Jesus Cristo diz: “nem se põe vinho novo em 
odres velhos”. Esse recipiente era usado para manter o líquido em uma temperatura 
agradável, quase como se estivesse dentro de uma geladeira. Lembrando que nesse 
contexto, muitas pessoas andavam a pé ou em camelos num deserto de mais de 45 graus 
à sombra. 

 

Jesus, ao ensinar, usava metáforas e imagens: 
• Jesus, quando diz “nem se põem vinho novo em odres velhos”, quer dizer que se 

colocarmos o vinho novo em um odre velho, este vinho vai fermentar, e nesse processo 
o odre vai se romper. Isso porque a pele do animal perdeu a capacidade de se expandir, 
esticar, alargar, então ela racha e quebra, perdendo assim o vinho e o odre, sendo que o 
vinho era novo. 

 

O processo do vinho novo é a expansão, essa é a sua essência. No entanto, Jesus afirma que 
para que isso possa acontecer com sucesso, o odre precisa ser novo. A intenção de Jesus é 
que o vinho novo seja derramado em odres novos para que: “ambos se conservem”. (Mateus 
9:17b NVI)  
• Por isso, ao olharmos para Jesus vemos que Ele trouxe mudanças. Jesus não veio à terra 

para manter tudo o que estava acontecendo, Ele veio trazer mudanças. 
• A mente velha não iria dar conta da mente nova. O recipiente velho não teria condições 

de suportar o conteúdo novo. Por isso, Jesus usa algumas figuras como comparações: o 
odre e o vinho; roupa velha e pano novo.  

• Jesus mostra que há sim formas de impedir que o vinho novo seja desperdiçado, e 
percamos sua propriedade de expansão.  
"Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o 
rasgo.” (Mateus 9:16 NVI) 
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Jesus nos mostra dois exemplos de impedimentos para experimentarmos o novo dEle e 
nEle: odres velhos e panos velhos. 
• Há mentalidades, pensamentos e desejos alimentados pelo passado. Seja no âmbito 

pessoal, emocional, espiritual, familiar, relacional, religioso, muitos estão decididos a viver 
como odres velhos ou panos velhos. São vidas tentando andar remendadas, tentando dar 
um jeito, achando que podem receber o vinho novo vivendo como recipientes velhos, 
mentes velhas. Jesus diz que isso não é possível. 

• Muitos não viveram seus sonhos e estão achando que Deus escolheu desprezá-los ou 
abandoná-los. Culpam Deus porque as coisas não saíram do seu jeito. E vivem com as 
mentes cauterizadas, ou seja, alimentando somente a incredulidade.  

• Quando Jesus diz “ninguém”, ele está afirmando que “ninguém é capaz de viver assim”.  
• Na prática seria: é preciso mudar o odre completamente porque o novo não se encaixa 

mais no velho odre. 
 

Exemplo de nossos dias: 
• Seria a mudança de algo que se fazia, pois não se encaixa mais no momento atual. Exemplo: 

Fita K7, CD, Fita VHS, DVD, Disquete, Cd. Não se encaixa mais, é preciso mudar. 
• A mentalidade dos fariseus, doutores da lei eram como odres velhos. Eles não conseguiriam 

experimentar a propriedade de expansão do vinho novo com uma mente fechada, rígida, 
velha. No momento que o vinho novo vem sobre o odre, o efeito automático é a 
fermentação, e o odre velho romperia. 
“Esqueçam o que se foi; não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! 
Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.” (Isaías 43:18-19 NVI) 

 
Por isso quando olhamos para Jesus não vamos achar nEle remendo, um odre velho, uma 

mente fechada, pensamentos velhos. Jesus é o vinho novo! 
Jesus não veio apresentar uma mentalidade religiosa. Mas chamar pessoas a se tornarem 

Seus discípulos. 
• O discípulo perde tudo para ganhar o Reino. É aquela pessoa que encontra a pérola 

preciosa, o tesouro precioso em um grande campo. Decide vender tudo o que tem, para 
comprar todo o terreno e ficar não somente com o tesouro, mas com todo aquele campo 
em que estava a pérola. 

• Jesus veio transformar e renovar a nossa mente, purificar o coração e nos ensinar um novo 
nível de relacionamento pessoal com o Pai. 
 
 

Três características de quando olhamos para Jesus, o vinho novo dentro de odres novos: 
 
I. UMA NOVA VISÃO 

“Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e "pecadores" estavam comendo com Jesus e seus 
discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei que eram fariseus o viram comendo com 
"pecadores" e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: "Por que ele come com publicanos e 
‘pecadores’?" Ouvindo isso, Jesus lhes disse: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os 
doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores". (Marcos 2:15-17 NVI) 
 
• Marcos está no mesmo contexto de Mateus. Eles estavam na casa de Levi.  
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• A questão é: Jesus estava sentado à mesa comendo com quem? Cobradores de impostos 
e outros pecadores; 

• Nesse processo de mudança com a vinda de Jesus, o antigo tornou-se obsoleto; 
• Jesus sentado à mesa com pecadores e cobradores de impostos. Era uma nova visão. 

 
Deus quer purificar nossos olhos nesse tempo! 
• Precisamos avançar em 2021 focados com os projetos e sonhos de Deus para esse novo 

tempo. 
• Talvez os pensamentos antigos venham em sua mente, mas reaja e entre na visão que 

o Vinho Novo tem para você. 
• Decida não ser uma vítima. Seja um cooperador do Reino de Deus. 
• “Pai, eu quero esse vinho novo, eu estou pronto, eu quero cumprir com Teus desígnios.” 

 
Deus está fazendo ALGO NOVO em nossos dias e se mantivermos a visão velha, olhos 

caídos, odres velhos, não enxergaremos a nova visão que Ele tem para nós! 
 
 
II. HABILIDADE DE EXPANSÃO 
 

O couro antigo por ser rígido não tem mais elasticidade, lugar para expansão, não estica 
mais. O vinho novo vem com a propriedade de expansão. Ele sabe como fazer, Sua vontade é 
boa, perfeita e agradável. 
• Em Isaías lemos: 

“Esqueçam o que se foi; não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! 
Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.” (Isaías 43:18-19 NVI) 

• Deus está dizendo que Sua habilidade de expansão não se encaixa com as coisas velhas.  
 

Deus disse: “Estou prestes a fazer algo novo” 
• Quando temos essa nova visão, enxergarmos o novo de Deus mesmo diante das 

impossibilidades humanas. Isso é tremendo! 
“Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça; estique suas cordas, 
firme suas estacas. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda; seus descendentes 
desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas.” (Isaías 54:2-3 NVI) 
 

Quando li essa parte, percebi algo de Deus: se hoje o Brasil e muitas nações estão vivendo 
nesse caos, Deus nos diz: “Não vou economizar na visão que eu tenho para esse novo tempo”. 
Deus não economizou quando enviou seu único filho, “Ele deu tudo”. Ele não mudou. Ele é o 
mesmo ontem, hoje e o será eternamente.  Por isso nesses dias olhe para Jesus, Ele é o vinho 
novo, a visão nova para esse novo tempo. 
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III. O VINHO NOVO EM ODRES NOVOS É PARA QUE SEJAMOS CONSERVADOS E 
TRANSBORDANTES NELE 

 
“põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas; e ambos se conservam". (Mateus 9:17b NVI) 
• Temperatura quente lá fora, nEle a temperatura perfeita; 
• Frio lá fora, nEle sou conservado na temperatura ideal; 
• Caos lá fora, confusão, perturbação, agito, nEle sou conservado; 
• Desequilíbrio, pecado, maldades, corrupção, mas conservado nEle. 

 
“Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos.” (Salmos 119:83 NVI) 
• Era comum nos tempos antigos as pessoas dormirem em tendas. Até hoje beduínos fazem 

isso. E para espantar os insetos, eles costumam acender fogo perto da tenda, ou às vezes 
até dentro dela; 

• Nesse contexto, os odres velhos eram pendurados no teto das tendas ou do lado de fora 
dela para servirem de remendo. Como não servem mais para colocar líquido, eles são 
eventualmente cortados e o couro é usado para remendar sandálias ou tapar algum 
buraco da própria tenda; 

• Então, pendurados ali, os velhos odres eram praticamente esquecidos e ficavam o tempo 
todo recebendo a fumaça da fogueira. 

Essa é a imagem que fica: um odre velho, recebendo fumaça o tempo todo 
• Portanto, o salmista que já deveria estar idoso ao escrever esse salmo, se assemelhava 

ao odre na fumaça, ou seja, o odre velho. Mas há algo poderoso aqui: “ainda que eu seja 
esquecido por pessoas, eu continuarei sendo fiel aos Seus decretos”, ou fiel à Deus;  
o Ainda que tudo mude externamente, eu continuarei firme nos Teus decretos; 
o Ainda que eu tenha caído, perdido o foco (filho pródigo), não vou abandonar Teus 

decretos. 
 

Ser transbordante nEle: 
• Salmos 23:5: “o meu cálice transborda” 
• A figura, a cena que vem a mente ao ler este Salmo envolve alguém oferecendo um 

banquete, alguém derramando o óleo sobre a cabeça, e alguém enchendo um cálice até 
transbordar. Um cálice que transborda porque alguém está derramando algo nesse 
cálice, nessa vasilha, nessa tigela. 

• O novo de Jesus não vai caber no odre velho. O vinho novo só será depositado em odre 
novo. 
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CONCLUSÃO: 
 

Ilustração do hospedeiro enchendo o cálice: 
Quem serve o cálice de vinho é o hospedeiro, que é o sinal de que o sujeito que foi recebido 
em casa ainda é bem vindo; se ele põe o vinho pela metade, ele está dizendo ao seu 
convidado: você já não é bem-vindo a minha casa, está na hora de você ir embora; se ele 
enche o cálice até a boca, ele está dizendo: Fique, por favor, você me agrada, eu fico feliz de 
você estar na minha casa. 
• Escute o que o salmista diz: “o meu cálice transborda”, não pela metade; não só até a 

boca; mas o meu cálice transborda. Aqui Deus está dizendo: fique na minha casa, não saia 
da minha proteção, você não somente é bem vindo, você é bem vindo sempre! 

• “bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei 
na casa do Senhor para todo sempre”. “Uma coisa pedi ao Senhor, que eu nunca saia da 
sua presença”. 

• O cálice transbordante é declarar ao Pai: eu vou habitar na Sua Presença para todo 
sempre. Hoje, você pode decidir habitar na Casa do Senhor para sempre, porque Ele já 
bebeu o cálice que nos separava, o pecado. Ele venceu o pecado, Ele matou a morte. E 
ao terceiro ressuscitou dos mortos. Ele Vive, Ele Reina. E agora o Reino de Deus pode 
estar dentro de nós.  

• “habitarei na casa do Senhor” é sua decisão. Pois Ele já desceu “o verbo se fez carne”. 
 
 
 
 

Pr. João Brito 


