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Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram 
rios. Assim também derramarei o meu Espírito sobre os seus descendentes e 
lhes darei as minhas bênçãos.

Isaías 44.3

Para entendermos o porquê do avivamento espiritual da Igreja, precisamos primeiro entender a relação da Igreja 
com o “mundo”. Por tabela, entenderemos também a própria razão da existência da Igreja. 

  — Vocês são o sal para a humanidade; mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal 
e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelos que passam. — Vocês são 
a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 
Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, 
ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim 
também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que 
vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está no céu.

Mateus 5.13-16

...Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não 
querem saber de Deus. No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu, 
entregando a elas a mensagem da vida...

Filipenses 2. 15-16

Esses dois versículos expressam bem como deve ser a relação entre Igreja e mundo. Não devemos compartilhar 
do sistema adotado pelo mundo. Antes, somos opositores dele e temos uma missão: nos destacar, mostrar 
Deus ao mundo e pregar sua mensagem salvadora.

Isso nos leva a três questionamentos: 

1. Por que, então, não estamos fazendo muito mais para levar o Reino de Deus ao mundo? 

2. Por que agimos como cristãos fracassados, sem alegria em cumprir o propósito de Deus? 

3. Por que utilizamos toda a nossa energia (normalmente, pouca) apenas para mantermos a nossa fé de pé? 

Vamos ler dois textos:

... vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês 
já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras 
lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de 
leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber 
o que está certo ou errado. Porém a comida dos adultos é sólida, pois eles pela prática 
sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau.

Hebreus 5.11-14
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Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para 
trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as 
bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer 
em Deus; o ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre 
os cristãos; e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente! E, se 
Deus quiser, é isso o que faremos.

Hebreus 6. 1-3

Explore com as pessoas do seu grupo o que eles entenderam das duas passagens bíblicas

Podemos concluir que o cristão, via de regra, produz muito pouco impacto no mundo porque vive numa eterna 
infantilidade espiritual.

Cabe aqui uma ilustração: imagine uma pessoa que entra na escola e vive a vida inteira no jardim de 
infância, sem progredir na carreira escolar. Imagine essa pessoa aos 30 anos ainda no Jardim de Infância. 
Assim é o cristão que não amadurece. Como esperar dele que atenda às responsabilidades de cristão?

Deus espera o amadurecimento espiritual do cristão

O cristão amadurecido pode ser comparado a um adulto: ele é capaz de cuidar de si mesmo (e também de 
outros que precisam de cuidado), da sua alimentação e da sua segurança. O cristão amadurecido também 
é assim, consegue se alimentar da Palavra e cuida da sua segurança espiritual por entender o que é bom ou 
ruim para sua fé. Também, na igreja, é capaz de cuidar com responsabilidade de cristãos mais novos.

Para resolver isso, a solução vem de Deus: 

Primeiro: precisamos ser verdadeiramente recriados em Jesus (somos clonados)
 

Explore bem nos textos a necessidade de nos submetermos ao senhorio de Jesus para o 
amadurecimento espiritual – o primeiro fala de caráter cristão  e o segundo de poder espiritual. 
Caráter é o aspecto da personalidade responsável pela forma habitual e constante de agir 
característica e única de cada pessoa e que determina sua conduta e concepção moral. No não 
salvo, por mais alto que seja seu padrão moral em relação a sociedade, ela nunca alcança o 
padrão exigido por Deus (não devemos esquecer que o homem foi criado a imagem e semelhança 
de Deus, daí sua exigência), necessitando então que o Espírito Santo implante nele o caráter 
de Cristo (fruto do Espírito) para que ele possa viver o alto padrão divino exigido do cristão. Já 
poder espiritual é o revestimento e a capacitação sobrenatural dada ao cristão pelo Espírito 
Santo  para que ele possa se confrontar com o reino das trevas e edificar a Igreja de Cristo.

A salvação não é o resultado dos esforços de vocês; portanto, ninguém pode se orgulhar 
de tê-la.  Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora; em nossa união com Cristo 
Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós.

Efésios 2.9-10
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Segundo: precisamos receber o poder espiritual para ser testemunha de Jesus no mundo

Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas 
testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra.

Atos 1.8  

Resumindo: A Igreja precisa assumir a sua posição e o mundo precisa sentir o impacto da obra de Deus. 
Para isso, a Igreja precisa se reavivar ou renovar. 

Então, o que é avivamento?

A palavra avivamento não aparece na Bíblia. Ela significa dar viveza, despertar, dar vigor, cobrar etc. Podemos 
entendê-la como a ativação espiritual do cristão através da sua submissão a Jesus (santificação através da 
obediência), que o disponibiliza para o serviço do Reino (Igreja). 

Na prática ele pensa, prioriza e vive o Reino 24 horas por dia, 7 dias da semana. Se doa 
completamente para o sucesso da Igreja - explore isso junto ao grupo.

No cristão avivado, a vontade humana se submete integralmente à vontade de Deus, sem data e prazo de validade.

Por exemplo, podemos, por alguma razão, nos submeter a ele durante o retiro. Talvez por uma semana 
ou seis meses e depois voltar atrás. No cristão avivado, essa submissão é completa e contínua.

O Avivamento, ao contrário do que parece, não omite ou despreza a sociedade (comunidade dos sem-igreja), o 
intelecto (pensamento) e a cultura, mas confronta os  seus valores com os valores cristãos. 

Isso significa submeter os valores do mundo aos valores de Deus – precisamos, portanto, viver 
muito intensamente os valores do Reino.

Isso permite que Igreja continue a obra que Cristo veio fazer, evangelizar o mundo. Começou com Jesus

Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galiléia e ali anunciava a boa 
notícia que vem de Deus. Ele dizia: — Chegou a hora, e o Reino de Deus está perto. 
Arrependam-se dos seus pecados e creiam no evangelho.

Marcos 1. 14-15

Continua com a Igreja:

Então Jesus chegou perto deles e disse: — Deus me deu todo o poder no céu e na terra.  Portanto, 
vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses 
seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo o que 
tenho ordenado a vocês. E lembrem disto: Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos.

Mateus 28.18-20
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Então ele disse: — Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. 
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.

Marcos 1.15-16

E disse Jesus: — O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia 
ressuscitar. E que, em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão 
dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês 
são testemunhas dessas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas 
esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês.

Lucas 24.46-49

Os versículos não deixam dúvidas sobre a missão dada por Jesus à Igreja: testemunhar, 
evangelizar e discipular o mundo, subvertendo o domínio diabólico ao domínio de Cristo.

O final do texto de Lucas (Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês) 
marca um tempo para o início da obra da Igreja: o Pentecostes. Esse evento, que marca o derramamento do 
Espírito Santo, afiança que a Igreja terá as garantias necessárias para continuar a obra. 

Fazemos a obra no poder do Espírito e não no poder do homem.

O Pentecostes foi previsto no Antigo Testamento:

... Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer 
com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também 
derramarei o meu Espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos.

Isaías 44.2-3

Deus Eterno diz ao seu povo: “Depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas 
as pessoas: os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem; os velhos 
sonharão, e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei 
o meu Espírito naqueles dias.”

Joel 2.28-29

E cumprido no Novo Testamento:

O que, de fato, está acontecendo é o que o profeta Joel disse: “É isto o que eu vou fazer 
nos últimos dias, diz Deus: — Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os 
filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem; os moços terão visões, e os 
velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas 
servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem.

Atos 2.16-18
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A promessa de Jesus em Atos 1.8 (Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão 
poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais 
distantes da terra.) cumpriu-se em Atos 2.1-4:

Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no 
mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando 
muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos 
viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo; e cada 
um foi tocado por uma dessas línguas.Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram 
a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um.

Efetivamente, o Pentecostes  é o primeiro avivamento acontecido na Igreja e marca o início 
da atuação da Igreja no mundo.

O avivamento é prometido a todos os que fizerem parte da Igreja, independentemente de tempo e espaço 
(época e situação geográfica):

Pedro respondeu: — Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de 
Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o 
Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os 
que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar.

Atos 2.38-39  

A partir de então, a Igreja pregava a mensagem de salvação e Jesus confirmava a veracidade do que era dito 
através de sinais, milagres e prodígios. Esse poder autenticava que a mensagem pregada era de fato divina. 

Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, 
e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos.

Atos 4.33

Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do 
Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era 
verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas.

Atos 14.3

Três fases da história bíblica foram plenas de sinais divinos: a de Moisés, a do profeta Elias e a 
do início da Igreja – todas extremamente importantes para cumprimento da vontade de Deus, o 
que mostra que a Igreja não deve desprezar a importância dos sinais na tarefa de evangelização.

O resultado desse primeiro avivamento é sentido de imediato: 

Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase três mil 
se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os 
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ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo 
orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas 
estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns 
com os outros o que tinham. Ele vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam 
o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, 
eles se reuniam no pátio do Templo. E nas suas casas partiam o pão e participavam das 
refeições com alegria e humildade. Eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados por 
todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas.

Atos 2.41-47

Porém muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram 
foram mais ou menos cinco mil.

Atos 4.4

Discuta de forma aprofundada com o grupo os resultados do avivamento: o 
impacto nos costumes, valores e hábitos e a conversão de milhares de pessoas.

Como vemos nas Escrituras, avivamento não é apenas um encontro de cristãos cheios do Espírito Santo, mas 
sim um ato sobrenatural de Deus. O avivamento ocorre através da igreja, mas não provoca impacto somente 
nela, mas em todos (comunidades, pessoas) ao seu redor. Esse pessoal ao redor percebe a presença de Deus 
e se surpreende com ela. 

Para avivar, Deus usa todo cristão que, com sinceridade, se permite se usado pelo Espírito Santo. No dizer do 
apóstolo Paulo, que vive como se fosse Jesus:

Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo 
agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim.

Gálatas 2.20  

Convém aqui duas observações importantes:

•	 Avivamento não é fanatismo, apesar de a distância entre a manifestação genuína do Espírito Santo e 
fanatismo religioso não ser muito grande, a diferença entre eles é gigantesca: o Espírito Santo nos leva 
a dedicação, ao verdadeiro conhecimento bíblico, ao desprendimento, ao entusiasmo e à devoção a 
Deus, nunca ao fanatismo. Fanatismo é uma crença exagerada e uma adesão cega a uma visão de 
mundo ou doutrina, de tal modo que ele identifica sua crença com a verdade absoluta, se sente como o 
dono da verdade, rejeita qualquer outra ideia que não a da interpretação religiosa particular que possui 
e, não raro, considera quem diverge do que ele crê como inimigo.

•	 Devemos cuidar para fugir da supervalorização dos dons espirituais e o desprezo pelo caráter espiritual 
(fruto do Espírito). Os dons são resultado de um caráter cristão moldado pelo Espírito e demonstrado pelas 
nossas atitudes e maneira de ser. O Espírito nos leva a ser cristãos e os dons são consequência disso.

Após fechar o assunto e não havendo mais perguntas ou dúvidas, ore com o grupo por 
avivamento, primeiramente em conjunto e depois em duplas, pedindo que essa experiência 
individual se amplie no contexto da Igreja.
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Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram 
rios. Assim também derramarei o meu Espírito sobre os seus descendentes e 
lhes darei as minhas bênçãos.

Isaías 44.3

Como alcançar o avivamento espiritual? 

Via de regra, o avivamento começa com poucas pessoas, às vezes com o despertamento de um único cristão, 
antes de alcançar um grande volume de pessoas. Para que Deus faça a sua parte, através do Espírito Santo, no 
avivamento, é preciso que o cristão cumpra algumas condições.

A condição prévia para que um cristão seja usado em um avivamento é que ele seja de fato um cristão, isto é, 
que tenha experimentado uma verdadeira conversão. Conforme Pedro: 

É muito importante que todos os participantes do grupo entendam o que é conversão – 
uma mudança de direção ocorrida na vida do convertido, que volta-se para Deus) – e os 
resultados dessa conversão

Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros 
apóstolos: — Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: — Arrependam-se, e 
cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados 
sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo.

Atos 2.37-38

Pedro divide o processo de conversão em arrependimento e batismo nas águas, seguido então do batismo 
no Espírito Santo. 

É importante enfatizar nesse ponto a diferença entre batismo nas águas (batismo do 
arrependimento, porta de entrada no Reino de Deus) e batismo no Espírito Santo (revestimento 
e poder espirituais dados por Deus para capacitar o cristão à obra)

•	 Arrependimento é o pesar pelo pecado acompanhado de uma forte decisão de não voltar a pecar. 

•	 Batismo nas águas é uma confirmação pública de que a pessoa está de fato vivendo esse 
arrependimento em todos os aspectos da sua vida. O ato em si é uma figura da morte para o 
mundo e a ressurreição para uma nova vida. 

•	 Essa condição de vida do cristão possibilita que ele receba o Batismo no Espírito Santo.

Resolvidos esses requisitos prévios, o cristão tem ainda outras condições a serem cumpridas na busca do 
avivamento:

1. Oração: orar é essencial no processo de avivamento. O maior avivamento da história, o Pentecostes, 
aconteceu após intensa campanha de oração. (At.1.14-15  Eles sempre se reuniam todos juntos para 
orarem com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam 
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presentes mais ou menos cento e vinte seguidores de Jesus.). Oração é o primeiro grande segredo 
para o avivamento.

Aqui não estamos apenas falando da oração corriqueira, onde o cristão pede pelas 
suas necessidades, mas sim de oração direcionada em que ele pede a Deus mudanças e 
despertamento na sua vida e na igreja, submissão ao Espírito Santo e conversão de vidas.

Por isso eu digo: Peçam e vocês receberão; procurem e vocês acharão; batam, e a porta 
será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem; aqueles que procuram 
acham; e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de 
dar uma cobra ao seu filho, quando ele pede um peixe? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe 
dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. 
Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem!

Lucas 11.9-13 

2. Palavra: Os grandes avivamentos nos Atos dos Apóstolos se deram através do poder da palavra de Deus: 

Nos evangelhos, a expressão “quem tem ouvidos para ouvir, ouça” aparece oito vezes, o que 
mostra a importância de ouvir a Palavra de Deus. Esse ouvir não significa apenas escutar, mas 
aceitar, submeter-se e praticar. A prática da Palavra de Deus é essencial para o avivamento

A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém o número dos seguidores de Jesus 
crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã.

Atos 6.7

Porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando.

Atos 12.24

Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais.

Atos 19.20

Não pode existir avivamento genuíno e duradouro se ele não for originado pela palavra de Deus. Ela, quando pregada 
e praticada, se transforma em poderosa ferramenta de transformação. Isso exige conhecimento e obediência.

3. Temor: O temor do Senhor, provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra do Senhor, 
é a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo:

Apesar de muitos textos no Novo Testamento traduzirem a palavra temor como respeito, esse 
temor, na verdade, deve ser interpretado como medo. O homem diante da revelação da grandeza, 
santidade e justiça de Deus, quando comparadas a si mesmo, não pode deixar de sentir 
medo. Esse medo vai afetar positivamente sua submissão a Palavra de Deus em obediência.
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Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor.

Atos 2:43 

Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a Igreja estava em paz. Ela ficava cada 
vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava 
grande temor pelo Senhor Jesus.

Atos 9:31

Temer a Deus coloca o Senhor e o próprio homem nos seus devidos lugares: Deus na condição de criador e 
mantenedor de todas as coisas e o homem como um ser totalmente dependente da sua graça e misericórdia. 
Avivamento é um ato da misericórdia divina e está intimamente ligado à Palavra, à oração e ao temor.  Esses 
elementos “movem a mão de Deus”. O Senhor está completamente comprometido com a sua Palavra, prometeu 
ouvir nossas orações e não rejeita um coração temente. 

Cumprindo essas condições, abrimos a possibilidade de Deus iniciar um avivamento. Ele começa com:

•	 Descobrirmos que não podemos viver independentes de Jesus e DECIDIRMOS entregar o comando 
de nossas vidas a Ele, inclusive de nossa vida cristã.

•	 Uma vontade extrema de viver uma vida de santificação, produto de uma consagração de qualidade. 

Consagração e santificação são coisas diferentes. Consagração é a oferta que fazemos de 
nossa vida para que ela seja usada por Deus. Santificação é a condição divina dada pela obra 
de Jesus na cruz que nos permite ser usados por Deus.

•	 Fome pela Palavra e uma vida de profunda oração. Prática da vida de fé com disciplina e domínio próprio. 

Quer dizer, disponibilidade para as boas obras e o afastamento das obras da carne

O resultado visível do avivamento:

No cristão: na prática, resulta num desejo e na disposição de ser usado por Jesus na igreja, numa hiperatividade 
que vem de priorizar e assumir o seu ministério com responsabilidade. 

Não existe avivamento sem igreja e não existe trabalho para Jesus sem o trabalho para a igreja. 
Só podemos servir a Deus servindo a igreja.

Outros resultados que aparecem nas nossas vidas:

•	 Preocupação com o testemunho pessoal e uma mudança de atitude em relação ao pecado – 
arrependimento, confissão e restituição.

Todo pecado exige essas três coisas. Arrependimento, confissão (a Deus e ao ofendido) e restituição da 
perda, quando possível.
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•	 Amor pela verdade – ênfase na Palavra e na aplicação de seus valores na vida (mudanças no caráter 
com a  manifestação do fruto do Espírito).

•	 Melhoria no relacionamento com Deus (qualidade e quantidade no relacionamento devocional).

•	 Renascimento do amor pela Palavra, leitura devocional e estudo (individual, familiar, em grupos e na igreja). 

•	 Renascimento do amor pelo Senhor, que leva à busca de sua intimidade, presença, conselho e vontade.

•	 A oração como uma ferramenta do exercício da fé.

•	 Abundância espiritual.

•	 A busca explícita, coletiva e individual, das capacitações e manifestações do Espírito de Deus, que 
nos equipa para a sua obra; 

•	 A abundância dos ministérios, consequência das capacitações e dos dons.

•	 Prazer em realizar a obra da Igreja. 

•	 Teocentrismo (Deus como centro da vida).

•	 Progressiva substituição do egocentrismo (o homem como o centro de todas as coisas) pelo 
teocentrismo -descentralização de si mesmo, priorizando Deus.

•	 Centralização de Deus nas decisões, nos negócios, no ministério e no cotidiano, o que resulta em 
maior fervor, paixão e comunhão. 

•	 Sensibilidade ética – santidade e retidão.      

Santidade e retidão são coisas diferentes. Santidade é o estado de estar separado para o 
uso exclusivo de Deus. Retidão tem a ver com o nosso relacionamento pessoal e implica 
em agir de forma correta e confiável.

•	 Aumento na capacidade de discernir o certo e o errado .

•	 Capacidade sobrenatural de responder a essa sensibilidade, com ações, reações e ousadia. 

•	 Capacidade de perceber as injustiças (pessoais e sociais) e lutar por sua reparação. 

•	 Crescimento e amadurecimento da comunhão e do compromisso.

•	 Crescente disponibilidade para as necessidades dos irmãos.

•	 Crescente busca dos irmãos, numa manifestação de dependência e humildade.

•	 Crescente combinação de compromissos de motivação individual e com as responsabilidades 
da obra (se materializam em presença, constância, fidelidade, permanência, paciência, bondade, 
altruísmo, contribuição e serviço).

•	 Foco evangelístico.

•	 Renascimento da fé, da certeza sobre a Palavra e da sua proclamação. 

•	 Fervor evangelístico, movido pelo amor, e não apenas por uma obrigação. Fervor que é acompanhado 
de testemunho vivo e discipulado (paternidade responsável de novos cristãos - geramos e não 
abandonamos, mas cuidamos e discipulamos).

•	 Redescoberta de meios e estratégias adequadas para o evangelismo coletivo e contextualizado, 
que dá complemento ao trabalho individual (cultos especiais, cultos ao ar-livre,estudos, retiros, 
seminários, shows e eventos, palestras etc);

•	 Aumento na adoração e fervor espiritual (retorno ao primeiro amor, paixão por Cristo - Apocalipse 2:4  
Porém tenho uma coisa contra vocês: É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio.).  
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•	 Adoração alegre e espiritual, fruto de um compromisso responsável com Deus e de uma nova 
sensibilidade espiritual. 

•	 Uma extraordinária e crescente vontade de adorar, cantar, louvar e orar etc . 

•	 Submeter as coisas, os fatos e acontecimentos do cotidiano a Deus, nas conversas, no 
compartilhamento e  comunhão, no culto e fora dele. 

•	 Um novo contentamento pelo reconhecimento dos feitos de Deus.

•	 Confiança em Deus  que leva  à ousadia espiritual e a investir tempo na presença dele.

•	 Superação de limitações pessoais e relacionais e superação do impossível, seja pelo milagre ou 
pela compreensão, discernimento, submissão e aceitação dos desígnios de Deus. 

•	 Ênfase na identidade e missão da Igreja (junto aos membros e aos sem-igreja.)

•	 Rápido amadurecimento da identidade da igreja e do crente, individualmente, quanto ao seu papel. 

•	 Reavivamento de seu fervor e compromisso em relação a missões (transculturais e urbanas)

•	 Crescente compreensão do caráter evangelístico da Igreja – compromisso com a busca do sem-igreja.

A Igreja deve sair das quatro paredes e ir ao encontro dos sem-igreja e não ficar esperando 
que eles venham ao encontro da Igreja. Buscar o perdido significa uma atitude de ir.

•	 Abundância na manifestação do fruto do Espírito.

•	 Viver debaixo do domínio próprio, manifestando o bom cheiro de Cristo.

Mas dou graças a Deus porque, unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus 
como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por 
todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as 
pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, 
cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. 
Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata; mas, para os que estão 
sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de 
realizar um trabalho como esse?

2 Coríntios 2.14-16  

•	 Crescente capacidade de aceitar a provação, a dor e o sofrimento, com humildade e paciência, como 
quem confia em Deus e no seu cuidado.

•	 Capacidade de alegrar-se nas tribulações, sabendo que ela produz perseverança; e a perseverança 
experiência; e a experiência, esperança. 

E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem 
a paciência, a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. 
Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no 
nosso coração, por meio do Espírito Santo, que ele nos deu.  

Romanos 5.3-5

O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para vivermos uma vida que agrada 
a ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomarmos parte 
na sua própria glória e bondade. Desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos 
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dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da 
imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na 
sua natureza divina. Por isso mesmo façam todo o possível para juntar a bondade à fé que 
vocês têm. À bondade juntem o conhecimento e ao conhecimento, o domínio próprio. 
Ao domínio próprio juntem a perseverança e à perseverança, a devoção a Deus. A essa 
devoção juntem a amizade cristã e à amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as 
qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, 
serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento 
que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo.

2 Pedro 1.3-8

Discuta com o grupo esses dois versículos. Enfatize e incentive-os a buscar o fruto do Espírito, 
os dons espirituais e o avivamento.
 

Na Igreja: O avivamento traz resultados visíveis também na Igreja. Vamos usar a experiência do primeiro 
avivamento neotestamentário para exemplificar:

•	 Coragem e ousadia - a Igreja, antes temerosa, tornou-se ousada na pregação do evangelho, conforme 
o discurso de Pedro em Pentecostes.

Então Pedro se levantou, junto com os outros onze apóstolos, e em voz bem alta começou 
a dizer à multidão: — Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, 
prestem atenção e escutem o que eu vou dizer! Estas pessoas não estão bêbadas, como 
vocês estão pensando, pois são apenas nove horas da manhã.  O que, de fato, está 
acontecendo é o que o profeta Joel disse: “É isto o que eu vou fazer nos últimos dias-diz 
Deus: — Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês 
anunciarão a minha mensagem; os moços terão visões, e os velhos sonharão.

Atos 2. 14-17

•	 Conversões - foi notável o crescimento da Igreja após o avivamento.

Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase três 
mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus.

Atos 2. 41 

Porém muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram 
foram mais ou menos cinco mil.

Atos 4:4

•	 Aumento de Qualidade - na vida cristã, nos relacionamentos e no testemunho.

E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor 
cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e 
maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam 
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estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Ele vendiam as 
suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a 
necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, eles se reuniam no pátio do Templo. E 
nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade.

Atos 2.42-46

Na sociedade: o avivamento da Igreja de Atos trouxe impacto nos sem-igreja, que reconheciam o poder de 
Deus , a transformação acontecida com os cristãos. Eles temiam a Deus e MUITOS se convertiam. 

Esse primeiro avivamento se espalhou e trouxe resultados em praticamente todo o mundo 
conhecido da época.

Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam 
cheias de temor...  Eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada 
dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas.

Atos 2.43 e 47

Termine com orações em grupo e em pares, preparando o pessoal para a reunião da noite, em 
que buscaremos o Espírito Santo para que essa obra, de fato, se inicie na vida de cada um e da 
igreja. Não se esqueça, o objetivo desse retiro é produzir avivamento espiritual.
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Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram 
rios. Assim também derramarei o meu Espírito sobre os seus descendentes e 
lhes darei as minhas bênçãos.

Isaías 44.3

Nesse último estudo, vamos fazer uma panorâmica sobre os grandes avivamentos enviados por Deus no Antigo 
e no Novo Testamento, e também nos tempos mais atuais. Não existe a intenção de listar todos os avivamentos 
ocorridos, apenas mostrar que Deus realizou avivamentos em diversas épocas, além do acontecido no livro de 
Atos, amplamente usado como exemplo nos estudos anteriores.

Convém notar que todos os avivamentos têm uma pessoa como ponto de partida para obra 
que Deus fez. Em alguns casos, apesar de citarmos um nome como o responsável inicial pelo 
avivamento, mas houve situações antecedentes com outras pessoas que possibilitaram que 
a pessoa citada fosse usada por Deus.

Avivamentos no antigo testamento

1. Enos: 

Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar 
o nome do SENHOR.

Genesis 4. 26

2. Elias no monte Carmelo:

Então Elias disse ao povo: — Cheguem para mais perto de mim. Todos chegaram mais 
perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Deus Eterno, que estava derrubado. Ele 
pegou doze pedras, uma para cada uma das doze tribos que tinham os nomes dos filhos 
de Jacó, o homem a quem o Eterno tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras Elias 
reconstruiu o altar para a adoração do Deus Eterno. Depois cavou em volta uma valeta em 
que cabiam mais ou menos doze litros de água. Em seguida colocou lenha no altar, cortou 
o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: — Encham quatro jarras com 
água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava 
mandando, e ele disse: — Façam de novo. E eles fizeram. — Façam pela terceira vez! -disse 
Elias. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a 
hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: — Ó Eterno, 
Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó! Prova agora que és o Deus de Israel, e que eu sou teu 
servo, e que fiz tudo isto de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Eterno, responde-
me, para que este povo saiba que tu, o Eterno, és Deus e estás trazendo este povo de 
volta para ti! Então o Deus Eterno mandou fogo. E o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as 
pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se 
ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: — O Eterno é Deus! Só o Eterno é Deus!

1 Reis 18. 30-39
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3. Rei Josias 

O rei Josias ordenou que todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se reunissem 
com ele, e eles foram todos juntos até o Templo, acompanhados pelos sacerdotes, 
pelos profetas e por todo o resto do povo, tanto os mais importantes como os mais 
humildes. Então o rei leu diante deles todo o Livro da Aliança que havia sido achado 
no Templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com o Deus Eterno uma aliança 
pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o 
coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, 
como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança.

2 Reis 23. 1-3

4. Neemias 

Já no sétimo mês...No dia primeiro desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na 
praça em frente ao Portão das Águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre 
da lei, que trouxesse o Livro da Lei que o Deus Eterno tinha dado ao povo de Israel 
por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido: 
os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali, na 
praça, Esdras leu a lei para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos 
ouviram com atenção... Esdras disse: — Louvem o Eterno, o grande Deus! Todo o povo 
levantou os braços e respondeu: — Amém! Amém! Aí se ajoelharam e, com o rosto 
encostado na terra, adoraram ao Deus Eterno... Então os levitas explicaram a lei para o 
povo... Eles iam lendo o Livro da Lei e traduzindo; e davam explicações para que o povo 
entendesse o que era lido. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos, 
que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e mestre 
da lei, e os levitas que estavam ali explicando a lei disseram a todo o povo: -Este dia 
é sagrado para o Eterno, o nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar, nem 
chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho 
com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus; portanto, 
não fiquem tristes. A alegria que o Deus Eterno dá fará com que vocês fiquem fortes... 
Então todos foram para casa, e comeram, e beberam alegremente. E o que tinham eles 
repartiram com os outros porque entenderam o que havia sido lido para eles.

Neemias 8. 1-12

5. Ezequias

Depois disso, o rei Ezequias enviou mensageiros por toda a terra de Israel e de Judá... 
convidando todos para virem ao Templo em Jerusalém a fim de comemorarem a Festa 
da Páscoa em honra do Eterno, o Deus de Israel. O rei e o povo acharam bom o seu 
plano. Resolveram espalhar a notícia pelo país inteiro, convidando todos para virem a 
Jerusalém a fim de tomarem parte na Festa da Páscoa em honra do Eterno, o Deus de 
Israel. Pois já fazia muito tempo que a Páscoa não era comemorada de acordo com o 
que estava escrito na lei. Os mensageiros obedeceram à ordem do rei e levaram as cartas 
do rei... Elas diziam assim: “Povo de Israel, voltem para o Eterno, o Deus de Abraão, de 
Isaque e de Jacó, e assim ele voltará para vocês...Não sejam teimosos como os seus 
antepassados, mas sejam obedientes ao Eterno. Venham ao Templo, que ele separou 
para a sua adoração para sempre, e adorem a Deus a fim de que ele pare de ficar irado 
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com vocês...Pois o Eterno, o nosso Deus, é bondoso e misericordioso e os aceitará se 
vocês voltarem para ele.” E em Judá Deus fez com que todo o povo cumprisse o que o rei 
e as altas autoridades tinham ordenado, obedecendo à ordem do Deus Eterno.

2 Crônicas 30.1-12
 

Avivamentos no novo testamento

1. Pentecostes

Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no 
mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando 
muito forte e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos 
viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo; e cada 
um foi tocado por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram 
a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um.

Atos 2.1-4
  

2. Jerusalém

A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém o número dos seguidores 
de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que 
aceitavam a fé cristã.

Atos 6.7

Porém a palavra de Deus era anunciada em toda parte e ia se espalhando.

Atos 12.24

3. Efésios

Alguns judeus que andavam de um lugar para outro, expulsando espíritos maus, 
quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsarem os espíritos maus... 
Os homens que faziam isso eram os sete filhos de um judeu chamado Ceva, que era 
Grande Sacerdote.Mas certa vez um espírito mau disse a eles: -Eu conheço Jesus e 
sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? Então o homem que estava dominado pelo 
espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência, que eles fugiram... E todos 
os que moravam em Éfeso, judeus e não-judeus, souberam disso. Eles ficaram com 
muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos 
dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E 
muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para 
queimar diante de todos... Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era 
anunciada e se espalhava cada vez mais.

Atos 19. 13

Avivamentos nos tempos modernos

1. Alemanha/1517 - Martinho Lutero (Reforma Protestante).
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2. Alemanha/1670 – Philip Spener.

3. Morávia (Alemanha)/1727 - Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

4. Inglaterra/1738  - John Wesley.

5. Estados Unidos/1734 – Jonathan Edwards e George Whitefield.

6. Estados Unidos/Sec. XIX – Charles G. Finney, Charles H. Spurgeon e Dwight L. Moody.

7. Estados Unidos/ 1900 – Charles Fox Parham. (avivamento da Rua Azuza- início do movimento 
Pentecostal moderno).

8. Brasil/1911 – Daniel Berg e Gunnar Vingren (início do movimento Pentecostal no Brasil).

9. Brasil/1950 – Carl W. Cooper e Sarah Cooper (por meio de suas reuniões de avivamento, muitos líderes 
de igrejas tradicionais se avivaram e, através deles, surgiram varias denominações, entre elas Cristã 
Pentecostal da Bíblia, Quadrangular e Brasil para Cristo).

Avivamento hoje

Avivamentos ocorrem em tempos de dificuldade para a Igreja. Momentos de perseguição, de desânimo ou de 
afastamento da fé genuína. 

Vamos responder algumas questões:

1. Precisamos de um avivamento hoje? Por quê?

2. E quem deveria ser responsável pelo avivamento nos dias de hoje?

3. Qual a implicação disso na minha vida?

4. O que vou fazer a respeito disso?

Sem avivamento, a Igreja se transforma num agrupamento de pessoas, num clube de cristãos, e deixa de ser o 
Corpo de Cristo, o tempero e a luz do mundo: VOCÊ já pensou nisso?

Não buscamos um avivamento mecânico, que aconteça apenas dentro da igreja, baseado em 
emoções e modismos bíblicos. Queremos um avivamento Bíblico, que cumpra o propósito de 
Deus de provocar impacto e alcançar multidões de sem-igreja.

Todo avivamento começa com o convite de deus e a aceitação do servo de cristo. 
Sinta-se convidado.

Para terminar, ore junto com o grupo e em pares pedindo a Deus por avivamento e se colocando 
no centro desse avivamento.


