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I - O que se pensa ser o Avivamento? Em que consiste?
•

O termo já está tão gasto que já se fala em Reavivamento.

• Em geral, pensa-se em Avivamento como:01. Fogo que tudo consome. Elias pensou assim. Mas Deus não estava no fogo.
02 . Algo que faz estremecer as estruturas = terremoto. – Elias também se enganou.
03. Vento impetuoso – que derruba as arvores e tudo varre. Mas Deus não estava no
vento. Hoje em dias, espera se avivamento com muita efusão de manifestações,
exteriores = gritarias,
excessos, barulho, desordem. Como se Deus fosse =
Babel, surdo.
04. Grandes e ruidosas manifestações – Deus é Deus de ordem, decente e não de
anarquia.
05. Há os que pensam ser Avivamento, o mudar de denominação. E assim vão
pulando de "galho em
galho", sem qualquer responsabilidade ou compromisso.
06. Também alguns mudam de igreja reclamando ser fria, geladeira. A outra, é
avivada, mais
espiritual.
Essas pessoas deveriam mudar de coração, não de igreja.
07. Uns acham que avivamento é deixar a Bíblia de lado e ir atrás de inovações,
- sinais, maravilhas.
08. Acabar com denominações.
09. Acabar com diferenças doutrinárias.
10. Viver como bem entende "sob a direção do Espírito".

II- Na realidade, o verdadeiro Avivamento consiste em:1. Obra direta do Espírito no coração do cristão – "o vento sopra onde quer" João 3.
2. Reanima, aquece os corações (pela Palavra)
– "não nos ardia o coração quando nos falavam e nos abria as Escrituras?"
Lc. 24.32
3. Há um grande mover vivificante mas, observe:
3.1 não apenas ossos ajuntados = grande organizações
3.2 pele e músculo = boa aparência = Efeitos e feitos Atraentes.
3.3 Foi só quando o Espírito Santo encheu aqueles corpos é que o vale se
encheu de vida.

III- Avivamento não é programado por homens:
é o mover do Espírito Santo, no íntimo de cada um.
a) Observe os grandes avivamentos. Não segue um padrão.
1. Pentecostes – todos são atraídos ao Cisto crucificando
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2. Savonarola em Florença, muda cidade corrompida.
3. Lutero,expulso da igreja católica romana, por mostrar a verdade da Palavra,
• põe a Bíblia de volta na mão do povo.
4. Na Monróvia, começa movimento missionário que faz o evangelho alcançar quase
todo o mundo.
5. Nos USA, todo o país é sacudido pela salvação por meio de Jonathan Edwards e
David Brainerd,
6. Na Inglaterra, com John Wesley a nação ficou livre dos horrores da Revolução
Francesa.
7. Finney e Moody há salvação em massa.
8. João Hyden na Índia, Coréia e Mandichúria.
9. País de Gales em 1904 / 10. China em 1933.
E em outros sem números de países, sempre mudando costumes permissivos,
transformando vidas exaltando a Cristo e Sua Palavra. Isto é AVIVAMENTO:
avivamento é Cristo

IV Características
1. Avivamento é genuína obra do Espírito Santo. A grande arma é a Palavra de
Deus.
• A finalidade é Glorificar a Cristo.
2. É Cristocêntrico "a minha glória não a darei a outro"
• Não exalta ninguém em detrimento de outros – At. 11.11-26
3. É Logocêntrico – há ênfase sobre a Palavra de Deus.
4. Apresenta Jesus, Cristo vivo, poderoso e presente.
• As pessoas são maravilhadas com a pessoa do Cristo Ressurreto.
5. Alerta quanto às oposições das trevas. É tempo de perigo. De embate espiritual
entre luz e trevas
• Jesus pelejará por nós.
6. Que Jesus é esse? ETERNO, Cl 1.1-18 / Criador, Jo 1.1-3
Onisciente: olhos = chama de fogo Ap. 1.__
Ap 1 revela Jesus como sendo: Onipotente = pés de bronze
Poderoso – vos de muitas águas.
O verbo, a Palavra – João 1.1-2
Glorioso – Ap. 1.16 e João 17.5
7. Coloca Jesus no centro da vida da pessoa e da igreja resultando em
arrependimento = cair em si, conversão = mudança, andar na luz = falar a verdade
sobre si mesmo.
Confessar pecados é abandonar o pecado > o que leva à santificação na prática.
Crentes tornam-se discípulos = tomar a cruz cada dia = negam a si mesmos.
Conscientes de quem são em Cristo, vivenciam a Unidade do Corpo vivo de Cristo.
João 13.35.
É esse avivamento que há em sua igreja? É esse avivamento que está sendo
buscado? Ou é só o avivamento de manifestações ruidosas, e muitos números
acrescidos ao rol de membros e na contabilidade?

V - O que é avivamento no coração(espírito),
- não apenas emocional? Leitura básica: Ap. 1.9-20
1º) É o despertar da consciência para a tremenda realidade de um Cristo ressurreto,
glorioso, com autoridade sobre céus, terra e inferno.Resulta em atitude pessoal
como a de Jó 42.
"eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos Te vêem".
2º) É o ser desnudado no mais profundo do seu ser antes os olhos penetrantes de
Jesus - que traz à luz as intenções ocultas no coração – Sl. 139.,7-10 e Pv. 15.3
Venha a Jesus. Deixe seu olhar sondar seu íntimo. O que vê ali?
O que costuma haver no coração do ser humano?
Quer saber o que há em seu coração? Escute suas palavras – Mt 15.19 , Mc
7.20-23 diz que:-
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1. maus desígnios / 2. prostituição / 3. furtos / 4. homicídios / 5. adultérios / 6.
avareza / 7. malicia
8. dolo = mentira / 9. lascívia / 10. inveja / 11. blasfêmia: Sl.10.13 / 12. soberba
• 13. loucura = desprezar a sabedoria e o ensino
Todos esses males brotam do coração e contaminam o homem. Ainda hoje o diabo
tenta desviar os filhos de Deus instigando, sugestionando do mesmo modo que o fez
com Eva: Desperta a concupiscên-cia da carne, dos olhos e a soberba da vida. Jesus
venceu nesse 3 aspectos Lc. 4 e nos temos de vigiar 1 João 2.16. Deixe os olhos
penetrantes do Senhor Jesus Cristo fazer devassa em seu coração. O que tem
ocupado o lugar que só pertence a Deus, em sua vida? Tg. 4.4 – João 17.14-16.
 O mundo entra em nossas vidas sem pedir licença

VI- AVIVAMENTO E A BÍBLIA
Jesus é o verbo que estava no principio com Deus – era Deus – naquela ocasião,
como o é hoje e sempre será. Sou o alfa e o ômega.
Nos primeiros versículos da Bíblia, há a "formula" de como Deus age, Gn 1-3
Esquema básico observado no modo de agir de Deus:
• havia o caos, resultante da rebeldia do querubim e justo juízo de Deus.
• o Espírito Santo de Deus se move (há o mover do Espírito)
• Deus fala – a Palavra de Deus se torna viva e o lago se torna Rhema. Eficaz.
• Coisas acontecem – conforme a Palavra de Deus – sendo a primeira
conseqüência:
o 1) separação entre luz e trevas
o 2) ordem na bagunça
o 3) princípios básicos são observados (naquela ocasião foram instituídos)
o 4) o homem é levantado como filho de Deus
para exercer autoridade sobre o mundo para trabalhar, vigiar e
obedecer.
o 5) a mulher toma seu lugar de ajudadora
o 6) os filhos obedecem
o 7) os pais criam e disciplinam seus filhos conforme a Palavra – Dt. 6.5-11
o 8) servos e patrões assumem suas posições conforme a Palavra e TODOS
JUNTOS = expressão do corpo vivo de Cristo tomam seus lugares na
Batalhas Espirituais, fortalecidas pelo Seu Poder, revestidos de toda
armadura, orando, todo tempo, no Espírito.

VII- Avivamento quanto às Escrituras : De quando em quando, é
bom trazer à memória tudo o que as Escrituras dizem sobre a Palavra de Deus:
- Fogo e Martelo que esmiúça a penha (a rocha) Jr. 23.29
– viva e eficaz para esmiuçar, esquadrinhar intenções do coração, Hb. 4.13
(o profundo de cada individuo).
- Espada do Espírito – Ef. 6 (entre outras tantas referências)
– É eterna – 1 Pe. 1.25
É preciso estar ciente como o diabo age em relação à Palavra de Deus.
a) coloca dúvida
b) mistura erro à verdade de Deus
c) denigre as intenções e o caráter de Deus
d) quer por Deus de lado, tirar Deus do controle fazendo com que o homem, sob
influencia do dia
Assuma seu destino, tome suas decisões independente do critério de Deus
expresso em S/Palavra
e) expressamente contradiz o que Deus diz à Palavra de Deus.
•

•

Também o diabo sabe como usar a Palavra fora do contexto fazendo o erro
parecer a correta orientação de Deus – Tentação de Jesus Lc. 4.
O diabo rouba dos corações, a Palavra pregada aos pecadores – Parábola do
Semeador.
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O diabo se opõe à Pregação da Palavra – "satanás no-lo impediu"?
O diabo semeia confusão entre os verdadeiros cristãos, o joio no meio do trigo.
•

A Palavra de Deus é o poderoso combustível que faz com que o "fogo" do Espírito
acenda uma chama em cada coração, resultando em Avivamento – seja na
família, na igreja, na cidade, na nação, no mundo.
Exemplos: o rei Jozias, 2 Cr. 34 e 35 /na volta do cativeiro, Esdras
Em Atos 19, na cidade de Éfeso.

ADENDO: ANTES DE CONTINUAR O RESUMO DO LIVRO CONVÉM LER

CONHECENDO O ESPÍRITO SANTO

O que a Bíblia diz d’Ele ! Não o que 'rola' por aí...
- Gênesis 1.2 ........... executa obra de restauração - (regeneração)
- Êxodo 31.3-4.......enche artesãos para fazer o Tabernáculo > Ex 35.31
Números 11.16-17 enche, capacita os líderes escolhidos por Deus:
Josué, Dt 34.9, os Juízes 3.10 > 6.34 > 13.25
os Reis: 1Sm 10.6 > 16.12 os Profetas:1 Rs 19.16 > 2Rs 2.10
Obs.: no VT podia ser retirado, 1Sm 16.14 ( Sl 51.11)
- Joel 2.28 ................ É derramado por Deus
- Salmo 104.30..........enviado por Deus ( corr.) para renovar a face da terra
- Salmos 139.7......... Ninguém se ausenta de Sua presença
- Isaías 11.2 ............. Seus vários aspectos
- Isaías 59.19........... Arvora Sua bandeira contra o inimigo
- Isaías 61.1 .............Profetizado estar sobre o Messias
- Isaías 63.10........... Contristado pela rebeldia, torna-se nosso inimigo, peleja contra nós
- Zacarias 4.6........... “Não por força nem por violência...” – segredo da vitória
- Mateus 3.16........... É Deus ( veio sobre Jesus ao ser batizado)
- Lucas 12.12........... Testemunha
Jesus apresenta o Espírito Santo
- João 14.26............. *Consola / ensina / lembra
- João 15.26 ............. *Testifica
- João 16.13-14......... *Guia / glorifica a Jesus / anuncia
- João 16.7-11........... *Convence
- Atos 1.8 ...................*Faz-nos testemunhas de Jesus > batiza, Mt 3.11
- Atos 10.38............... Realizava as obras que Jesus fazia, como no princípio: Gn 1.2-3
> é o modus operandi de Deus: Deus + o Verbo+ o Espírito realiza
- Romanos 8.2........... Livra ( ler o capítulo todo de Rm 8 )
- Romanos 8.14-15.... Torna-nos filhos de Deus
- 1Coríntios 2.10-15.... Revela / penetra / torna conhecido / compara
- 1Coríntios 3.16 ........ Habita em nós
- 1Coríntios 6.19-20....Faz-nos templo de Deus
- 2Coríntios 3.17 ........Liberta
- Gálatas 5.16-17......... *Contende (milita contra a carne)
- Gálatas 5.22 ..............*Produz fruto > a condição é Gl 5.24-26
- Efésios 1.13.............. *Sela > corrobora, Ef 3.15
- Efésios 1.19.............. *Opera poderosamente em quem crê
Efésios 4.11.............Concede dons , Ef 4.11 >Rm 12.6-8, 1Co 12.7,11,28 1Pe 4.10-11
- Efésios 4.23.............. *Renova (Rm 12.1-2)
- Efésios 4.32.............. *Entristece-se (I Jo 1.7, 3.19; Ap 7.14)
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- Efésios 5.18 ..............*Enche-nos (Ef 6.17; Mt 12.43-45)
- Efésios 6.10.............. *Fortalece para a batalha
= 1Tess 5.19- Pode ser * extinguido = tornar-se inoperante. Como?
Ao dizermos: 'Já vou...' (e nunca vai!) 'Não tenho tempo' 'Vão rejeitar-me'
'Eles não querem saber' 'Tem um jeito melhor' (e nunca faz)
'Eles vão fazer cara feia' 'Não tenho jeito'
- Tito 3.5-6 ................ Regeneração / renovação / abundância
- 2 Pedro 1.21............. Inspirou as Escrituras
- 1 João 3.24.............. Revela o Filho (I Jo 4.1-2)
- 1 João 5.6-8............ Testifica
- Judas 20.................. Influencia
- Apoc 23.17 .............. Chama
# Ler também Lucas 11.9-13 e Ezequiel 36.24-28
Obs: incentivo e instigo vc a buscar nas Escrituras os textos que falam sobre o Espírito
Santo, colorindo com giz de cera cor de laranja o número do verso .
No Google há boas Concordâncias ou Busca palavras.

VIII - Na História – em Florença, com Savonarola./ Com Lutero, pondo a
Bíblia de volta nas mãos do povo, traduzindo a para o alemão./ Com Wicliff Wicif –
na Ingraterra./ Com o príncipe Zizenchorfer, na Monróvia. / Com Wesley – na
Inglaterra e Whitefild / Com Jonathan Edwards nos Estados Unidos
No século passado, Finney e Moody na América e Europa foram canais de poderoso
avivamento.
Na atualidade, B.Billy Graham – extraiu multidões e suas pregações, consistiam
em: a Bíblia diz... Perdeu-se a conta de quantos aceitaram Jesus através de suas
mensagens. "Se quisermos genuínos avivamentos, do Espírito Santo, é preciso
começar com a Bíblia, permanecer com a Bíblia e fixar sempre com a Bíblia" É
preciso pregar toda a Palavra e NADA ALÉM da Palavra.- Gl.1 / Conclusão – Como
Maria, que cada um prefira, escolha quedar-se aos pés do Salvador e Senhor para
ouvir seus ensinos e obedecer. ESTA NÃO LHE SERÁ TIRADA – (diferente de "até o
que precisa ter lhe será tirado).

IX - Avivamento: oração e jejum.
Havendo Deus falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
hoje nos fala pelo Filho. Deus fala de muitos modos mas o esquema básico é o
mesmo: por exemplo: Hb. 1.1-3
• Sinai e Calvário – Lei e Graça
- Moisés, para trazer a Lei ao povo, jejuou e orou por 40 dias, duas vezes.
- Jesus, ao iniciar Seu ministério, jejuou e orou por 40 dias.
• Muitos servos de Deus têm se dedicado à prática de jejum e oração. – (não jejum
e bagunça, não
jejum em meio às atividades do cotidiano para obter de Deus o que se quer)
• Mas jejum e oração. Um tempo de isolar-se para estar na presença de Deus,
deixar que o Espírito
Santo aparece as arestas de sua vida primeiro, um tempo de humilhação,
arrependimento, confissão, petição, submissão, adoração, louvor. Um tempo
consagrado a Deus sem distrações.
Muitos avivamentos foram resultados de oração e jejum, não só privar-se de comida
e bebida, mas acompanhado do jejum intimo que agrada a Deus. Is. 58. – desde o
primeiro, em Atos – quando os discípulos se ajuntaram, unânimes, obedientes à
ordem de Jesus, crendo em Sua Palavra... até o último (que o autor crê que
acontecerá antes da vinda de Jesus nos ares..). O esquema é sempre o mesmo!
• Avivamento e a conquista de almas. Todo verdadeiro avivamento é
seguido de muitas almas salvas, arrebatados do inferno. Eis o sinal
evidente de verdadeiro avivamento. Louvado seja Deus! ☺
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X- Parte prática
a) âmbito pessoal
1 – Conheço tuas obras – João 2.25 –
2. Tenho porem contra ti – o quê? Hb. 4.12-13. Confira sua vida com o gabarito da
Palavra.
3. Arrepende-te "confessa e deixa".
3.1 Há pecados ocultos a nós mesmos. Sl 19.12
3.2 Há o que entristece o Espírito Santo, Ef. 4.30-32.
3.3 Louvado seja Deus pelo Sangue de Jesus. 1 Jo 1.7
4. É preciso sermos constantes, e renovados cheios do Espírito Santo 5.18-21
5. Aprender a andar na luz – João 3.19-21 – Sl. 5

b) avivamento no lar – Cl. 4.15
Como vai a sua casa? = Sua família?
1 – Transpor - Você é crente na igreja, mas em casa...
2 – Perdão - Avivamento começa no lar, barreiras são quebradas, ressentimentos
acabam, feridas são curadas, cada um reconhece a sua responsabilidade pelo modo
como as coisas andam. Há real perdão.
3 – Compromisso – A Bíblia dá as diretrizes para cada uma viver conforme o padrão
de Deus.
• OBEDEÇA!
4 – Integridade – Ídolos do lar precisam ser retirados. Só o Senhor é Deus:
• com quem Ele tem dividido o governo de sua casa e seu relacionamento
familiar?
5 – Devoção – A leitura da Bíblia.
6 – Santidade – Através da vida coerente com a Palavra de Deus.
7 – Adoração – Através do culto doméstico.
• Sua igreja é o conjunto de famílias que ali se reúnem: não reclame dela.
• Sua igreja não é melhor do que sua família mas, apenas, o reflexo dela.

c) avivamento na igreja: Como andam as igrejas, hoje? As do apocalipse:1. deixaram ser primeiro amor. / 2. sinagoga de satanás, pregam doutrina de
Balaão.
3. trono de satanás / 4. tolera Jezabel / 5. não são integras na presença de Deus
6. estão ante porta aberta (mas não enviam missionários nem vão às missões)/ 7.
Mornas
•

A quem sua igreja pretende agradar? O que Jesus vê nas igrejas, hoje?
1. Modernismo ou critica Bíblica que recorta a Bíblia
2. Ecumenismo que aceita o joio e o trigo
3. Comunismo ou ação social, boas obras .Consumismo?
4. Mundanismo não há diferença do mundo, mas faz diferença no mundo

• Jesus vai à igreja? Ele ia à sinagoga – Lc 4.16
Acha que Jesus pode participar de:
1) quermesse, bazar / 2) agito, confusão, desordem.
3) competição – seja esportiva , seja de quem é o melhor.
4) programas de entretenimento. 5) Bailados (dança) 6) Músicas profanas
7) Palavras chulas, conversas inconvenientes, "brincadeiras" com o nome do
Senhor./ 8) Filmes que nada têm a ver com a Bíblia./9) Teatro.10) Vestes
indecentes./ 11) Cantinas, jantares. 12) Sermões acadêmicos em que o texto é
apenas pretexto para expor as idéias do pregador./ 13) Irreverência durante o
culto./ 14) Pecado evidente ou escondido no coração.
Conclusão:- Jesus disse que o Templo era para ser "casa de oração, para todos os
povos".Porque você vai à igreja? O que encontra lá?
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É possível adorar e agradecer a Deus no ambiente que a igreja propicia?

d) Avivamento e o dízimo – Ml. 3.8-10
Todos sabem o que é dizimo e que deve ser levado à igreja com expressão de
gratidão e reconhecimento de que tudo nos advém de Deus. Desculpas mais comuns
para não dar o dízimo.
a) era para o tempo da lei.
b) dou além do dizimo "por fora"
c) Jesus não disse que precisava dar dízimo e até recriminou, de certa forma, Mt
23.23.
Na realidade, termina dizendo:- deve fazer estas coisas (amor e misericórdia),
• sem omitir aquelas (o dizimo da hortelã e cominho).
d) Estamos no tempo da graça, não das boas obras.
• Jesus censurou o fariseu que orava e alegava, dar o dízimo.
Dizimo é principio espiritual. Princípios excedem as dispensações: são princípios.
Abraão, antes do tempo da lei, deu dízimo de tudo, a Melquisedeque, tipo de Cristo.
Dizimo é Mandamento de Deus: - em que me roubais?
Nos dízimos e nas ofertas. Não dar o dizimo é pecado.
- Trazei todos os dízimos à casa do Senhor.
Dar o dizimo é garantia de bênção.
- Não dar o dízimo é ajuntar dinheiro em saco furado.
Dar o dízimo não é dar o resto para o Senhor.
Dar o dízimo é o único meio de Deus repreender o devorador.
Dê o dízimo e haverá avivamento em suas finanças, avivamento nos negócios – Lc
19.1-10
Exemplo de Zaqueu – antes – ganancioso, desonesto, corrupto. Dinheiro era o centro
de sua vida, o seu deus. Mas sua alma estava vazia e ele queria ver a Jesus. Deus,
que conhece os corações, viu tal anseio – que não ficou só na intenção: Zaqueu
subiu na árvore. A seu modo, venceu os obstáculos que o separavam de Jesus –
aliás que o impediam de ver a Jesus. Atendendo ao chamado de Jesus, recebeu
Jesus em sua casa e em seu coração. – Sabe-se pela evidência que se seguiu:Senhor eis que dou... restituiu quadruplicado.
Encontrar Jesus resulta em mudança evidente.
Quando o referencial de Jô mudou dos outros homens para Deus, sumiu toda justiça
própria e Jô se humilhou. Quando Zaqueu mudou o seu referencial do dinheiro para
Jesus, foi capaz de repartir, restituiu. Quanto a você – encontrar Jesus tem feito
toda a diferença em seu viver?
Cristão está no mundo para ser * Sal isto é: deter a corrupção e
* Luz isto é: à sua presença as trevas fogem .

e) Negócios deixe o olhar de Jesus vasculhar seus negócios: está tudo em
ordem? Quem vem para a luz, expondo-se ao atuar do Espírito Santo em seu intimo
e em tudo o que lhe diz respeito, certamente será instruído quanto ao que deve ser
acertado para viver conforme o gabarito da Palavra.
Onde costuma haver brechas nos negócios ou O QUE É LISURANOS NEGÓCIOS:
a) paga todos os impostos. / b) inclusive o Imposto de Renda / c) SALÁRIOS
justos e pagos em dia d) registro dos empregados, conforme a lei./ e) paga o
INSS. / f) não paga propinas ou subornos.g) não aceita propinas e subornos. h)
os livros fiscais em dia e verdadeiros.i) paga em dia seus fornecedores./ j) não
enrola quanto a prazos./ k) faz bem o serviço , não de qualidade inferior, malfeito.
l) fala a verdade quanto aos seus serviços e produtos.m) não abusa de seus
empregados – paga hora extra. n) dá nota fiscal
• Há outras tantas formas de burlar a lei e enganar os fregueses para "levar
vantagem".

f) Pastor, seu negócio é a igreja! Como vão os ‘negócios” ?
a) honesto ao batizar pessoas – não faz vistas grossas ao pecado
b) transparente na direção da igreja.
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c) sem acepção de pessoas
d) fiel no pastorear todas as ovelhas de seu rebanho. Se não pode fazê-lo,
-fiel em providenciar discipuladores e e estar ciente de que ocorre com elas
e) fiel no discipulado aos discipuladores.
f) fiel na mensagem pregada conforme o gabarito da Palavra.
g) fiel em sua vida pessoal, familiar, negócios no mundo./
h) fiel quanto ao tempo que trabalha efetivamente para a igreja,
> se recebe salário de tempo integral.
i) fiel quanto ao orçamento da igreja. Não gasta além da conta, no que não precisa
j) fiel quanto ao trato com jovens e mulheres (impureza) /
k) fiel quanto aos homens = companheirismo
l) fiel ao propor à congregação o nível de santidade requerido pelo Senhor.
m) fiel ao ir junto com a congregação no sentido de fazê-los viver tal padrão.
n ) fiel em seu tempo devocional, oração – jejum? E outras tantas formas sutis de
não demonstrar amor - de ferir as ovelhas ao invés de curá-las - de desanimar as
ovelhas ai invés de incentivá-las de fazer estagnar o crescimento cristão motivá-lo
dar condições, etc...etc...etc... Ah! Fiel no exortar, não admitindo ou não sendo
conivente com o pecado.Há slogam que, certamente, foi inspirado pelo inferno:
"Impossível ser cristão (honesto) nos negócios". Ainda soam as palavras do Senhor
ao rei Ezequias:
- Põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás. Is 38.1.

g) Avivamento e Namoro
O padrão de namoro do mundo tem entrado nas igrejas, e o pior – tem desviado os
cristãos do padrão bíblico de namoro de forma que não poucos vivem na prática da
fornicação e muitas moças têm se casado grávidas – para não dizer que são
admitidas com naturalidade filhos de mães solteiras, que se dizem, cristãs.
Tipo de namoros inaceitáveis entre cristãos:• 1 – Namoros mistos – não vos ponhais em jugo desigual. (separação entre luz
e trevas é princípio básico em todas as áreas da vida. Gn 1).
• 2 – Namoros levianos – é mais do que só amizade com várias pessoas ao
mesmo tempo.
• 3 – Namoros interesseiros – para obter satisfação carnal.
• 4 – Namoros prematuros – despertado o amor e o conseqüente desejo de
satisfação sexual os
dois não possuem condições de se casar. Não preenchem as condições de "deixar
pai e mãe";Gn. 2.
• 5 – Namoros escandalosos que são mau testemunho envergonham o nome de
Cristão.
• 6 – Namoro absorvente – que leva os jovens a deixarem tudo de lado, até
mesmo relaxar nos estudos, profissão, trabalho da igreja, convívio familiar.
O Caminho certo:
• 1 – Equilibrado – tudo a seu tempo – Ec. 3? Observando as fases devidas –
Mc. 4.28-29.
• 2 – Espiritual – conforme o padrão da Palavra. – Treinar – buscar a Deus
junto – colocar Deus em 1º lugar nas escolhas – ser conveniente, respeito
mútuo. – aprender a exercer 1 Co. 13.4-7. – aprender o homem a liderar – e
a mulher a ser submissa.
• 3- Educativo – no sentido de ensinar aos jovens princípios de relacionamento
de casal e dar discernimento de si mesmo e do outro – no sentido de preparar
para se decidir acertadamente, na hora certa, com a pessoa certa.
• 4 – Direcionando – para o alvo correto conforme a Palavra que é CASAMENTO
não só para atender necessidades sexuais lícitas e de modo aprovado por
Deus, mas com o intuito de formar uma família cristã dentro da vontade de
Deus para expressar Deus ao mundo e a serviço do Senhor no mundo.
Conclusão – Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade – Ec. 119.
Escolhas insensatas feitas na juventude podem tirar o plano de Deus para cada um e
fazer viver vidas insatisfatórias que serão levadas penosamente até o fim dos seus
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dias – se quiser manter o padrão de Deus em suas atitudes.

h) Avivamento e o estudante.
Enquanto o Espírito Santo não dominar completamente o nosso coração não é
possível se dar um testemunho fiel de Cristo, especialmente entre colegas incrédulos
que carecem da salvação em Cristo.
Todos sabem o que é um mau estudante. Alvos a serem observados no estudante
AVIVADO
1) Não cola / 2) São pontuais / 3) Cumpridores de seus deveres – empenho e
qualidade.
4) Bom comportamento – tem a coragem de viver conforme o padrão da palavra
perante os colegas.
5) Verdadeiro / 6) Respeitosos às pessoas e às normas vigentes./ 7) Não
compactua com desordeiros – greves, etc. / 8) Decente – no vestir, nas atitudes,
palavras e quanto a namoros na escola.
9) Criteriosos – sabem "brilhar" Jesus sem acusar, desprezar, humilhar o outro.
•

Meios que facilitam tais alvos a se concretizarem:
1 – Conta que encontrou Jesus de modo pessoal e especial
– não virou santo, mas quer viver de modo a agradar a Deus.
Conta com a ajuda e o perdão de Deus para tanto.
2 – Muda de lugar –
3 – Torna-se colaborador do professor
4 – Junta-se aos bons alunos (não é fácil,
mas possível com a atitude certa e a seu tempo.
5 – Fala a verdade – procura não saber do que se passa de errado.
6 – Empenho no estudo. Procura ajuda, se necessário.
Resultando em notas melhores.
7 – Veste-se com decência - nas atitudes, palavras, etc..
8 - Dá testemunho
1º com sua vida
2º sabe bem a Palavra - para estar sempre preparado
- para explicar a razão de sua fé .

•

Conclusão – O que faz tal aluno cristão (?) mudar completamente?
O poder do ALTO que faz toda a diferença em Pedro depois de Pentecostes.

i) Avivamento e moda
Num congresso o falar sobre estarmos na presença do Senhor Jesus Cristo,
ressurreto e Glorioso. Trouxe convicção de pecado às mulheres – resultando em
imediata mudança de atitude a ponto de irem ao banheiro tirar maquiagem e
bijuteria espalhafatosas.
O pastor, com sabedoria, disse ser louvável a atitude delas porém que não se
considerassem mais santas do que as outras pois Deus vê a atitude do coração – e
num coração que agrada a Deus não há, também, lugar para a soberba, desprezo,
criticas, etc..
•

Uma boa prática a ser ensinada às moças e senhoras é: olhar-se no espelho e se
perguntar:1.porque quero comprar/vestir essa roupa?
2. posso falar de Jesus com ela?
3. acima de tudo, tem a aprovação do meu Senhor?

• "os que vive, não vivam mais para si..."
Outra boa prática a ser ensinada a todas às mulheres: viver o padrão da Palavra,
explicando-lhes o verdadeiro significado: O homem encoberto no coração, no
incorruptível traja de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus . (o
enfeite não seja o exterior 1. Pe. 3.3)
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Falta ensino da Palavra, matéria prima usado pelo Espírito Santo para trazer
convicção de pecado, libertação pelo sangue de Jesus é vitória sobre a carne, o
mundo o diabo.
Maravilhoso Deus que "bolou" um meio de ser absolutamente justo e imparcial para
julgar a todos:
• a atitude do coração.
O lema da União Feminina de certa igreja era " e tudo quanto fizerdes por palavras
ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai"
– Cl 3.17. (ainda as "ouço" recitando esse verso, todas juntas, ao final de cada
reunião das senhoras.)

Avivamento e a conquista de almas

Conclusão:
. Todo verdadeiro
avivamento é seguido de muitas almas salvas, arrebatadas do inferno.
Eis o sinal evidente de verdadeiro avivamento. Louvado seja Deus! –xfim do livro aviva...
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