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Avivamento:
quem precisa dele?

O avivamento de que vamos tratar neste estudo é para o povo de Deus — todos
aqueles que pela fé em Jesus Cristo receberam a salvação e pertencem a ele. (Quem
não pertence a Deus não pode ser “avivado”. Esses têm de primeiro ser regenerados!)
Desde os tempos de Adão e Eva, o povo de Deus muitas vezes preferiu resistir à vontade
dele e se rebelar. Por causa de seu grandioso amor, Deus continua chamando seu povo
de volta para a comunhão estreita com ele. A graça de Deus — o desejo e o poder que
ele nos dá para voltar para ele — sempre acompanha seu chamado para o avivamento.

Versículo para memorizar
“Lavrai o campo virgem; porque é tempo de buscar ao Senhor, até venha e chova a
justiça sobre nós” (Oseias 10.12, A21).

Aprofunde-se na Palavra
•
•
•
•

2Reis 22.8-13,18-20
Esdras 10.1-12
Jeremias 3.19—4.4
Tiago 4.4-10

DIA 1: HISTÓRIA PARA EDIFICAÇÃO DA FÉ
u Por que você decidiu fazer este estudo? Agora que você está começando
a buscar a Deus de um modo novo, quais as suas esperanças? E seus medos?

Leia a seguinte história da realização de um homem empreendedor de
sucesso. Em seguida, responda às perguntas que se seguem.

“Achava que ia
escapar do Senhor!
Mas você não
imagina, o Espírito
de Deus foi junto
comigo.”

Eu era um homem que de fato tinha tudo que sempre quis: uma bela
família, um lar amoroso, alguns projetos comerciais bem-sucedidos e o
respeito da minha igreja e da comunidade. Assim como o rico da parábola que Jesus contou, meus “celeiros” estavam transbordando de tão
cheios (veja Provérbios 3.10), e eu me sentia muito bem. Sem dúvida,
eu não via nenhuma necessidade de “avivamento” em minha vida.
Mas Deus sabia qual era o meu verdadeiro estado e me amava o suficiente para fazer algo em relação a isso. Eu frequentava um grande
número de cultos especiais da minha igreja. Com o ensino bíblico, Deus
começou a me mostrar o quanto eu estava cego e arruinado espiritualmente. Estava sendo confrontado com a verdade da Palavra de Deus,
e o Espírito Santo estava me convencendo. Eu achava isso bem incômodo. Na verdade, quando tive de sair de viagem de negócios durante
três dias no meio da conferência, fiquei aliviado. Achava que ia escapar
do Senhor! Mas você não imagina, o Espírito de Deus foi junto comigo.
Foram três infelizes dias de convicção de pecado.
Na manhã do domingo seguinte, o palestrante contou a história bíblica
de Naamã, o comandante-chefe do exército sírio. Naamã era um líder
rico que tinha tudo sob seu controle — menos a lepra que o afetava.
Ele queria ser curado, mas não queria que isso ocorresse do jeito de
Deus. Então ele tratou do problema do modo que eu trataria. Encheu a
bagagem com cem shekels de ouro e dez talentos de prata e partiu para
comprar sua libertação desse mal. Bem no meio da história, o Espírito
de Deus me falou ao coração: “Você é igualzinho a Naamã! Sofre de
lepra espiritual e precisa ser curado. Você pode recuperar a boa saúde,
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mas vai ter de conseguir isso do meu jeito”. Percebi que eu era orgulhoso, rebelde, ingrato e inflexível. Caí de joelhos e clamei a Deus do
melhor modo que eu conhecia, perguntando-lhe o que ele queria que
eu fizesse. Percebi que ele me dizia: “Quero duas coisas: submissão e
obediência”. Duas palavras estranhas a mim, mas me coloquei sob a
misericórdia dele, confessei meu pecado e me arrependi.
Deus me mostrou calmamente que eu estava tentando me apegar a
todas as “coisas” que vinha acumulando em vez de confiar nele para
provisão de minhas necessidades. Ele começou a tratar comigo em relação a meus negócios e atividades financeiras, o que resultou numa
mudança de valores libertadora e radical para minha família.1

“Percebi que
ele me dizia: ‘Quero
duas coisas:
submissão e
obediência’.”

v

Identifique alguns fatores externos e internos que produziram mudança
espiritual na vida desse homem.

w

Você já teve o mesmo tipo de encontro com Deus que esse homem relatou? Qual era a mensagem que você precisava ouvir?

Nós não somos os primeiros seres humanos a descobrir nossa necessidade de avivamento pessoal. Ouça o clamor do coração do salmista há muitas
gerações antes da nossa:
“Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu
povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação.
Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos
seus santos; e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação
dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra” (Salmos 85.6-9).

1

A História para edificação da fé na Lição 1 foi adaptada de “Transformed by his
grace” [Transformado por sua graça], Spirit of Revival, vol. 25, n. 1, março de 1995,
publicado pela Life Action Ministries, p. 15-6.
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Ponto L
importante
Avivamento é
para o povo
de Deus que
está à deriva
espiritualmente.

x

De acordo com esses versículos, quem precisa de avivamento?

y

Mencione alguns resultados do avivamento no meio do povo de Deus.

Dica P
Se você ainda não
leu a Introdução
nas páginas 1114, não se esqueça de ler. Ela ajuda
a definir o que é
avivamento.
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