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Avivamento: mergulhando em um nível mais profundo 
 

Assim Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer                  
na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a                  
Salomão, e disse-lhe: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se                  
eu fechar os céus, e não houver chuva; ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra; ou                  
se enviar a peste entre o meu povo; E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,                     
e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,                   
e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos                  
os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o                 
meu nome esteja nela perpetuamente; e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos                 
os dias. 

2 Crônicas 7.11-16 
 

No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba                     
de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins; cada um deles tinha seis asas: com                 
duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. E proclamavam uns aos                 
outros: "Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória". Ao                  
som das suas vozes os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então                 
gritei: Ai de mim! Estou perdido! Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo                    
de lábios impuros; e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos! " Então um dos serafins                   
voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a                   
minha boca e disse: "Veja, isto tocou os seus lábios; por isso, a sua culpa será removida, e o seu                    
pecado será perdoado". Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: "Quem enviarei? Quem irá por               
nós? " E eu respondi: "Eis-me aqui. Envia-me! " 

Isaías 6.1-8 
 

ESTUDO 
A Igreja precisa ser despertada. O avivamento fala de um coração incendiado, de profundo              

arrependimento. Todo avivamento foi precedido por um tempo de crise.  
2 Crônicas 7.11-16 
Todo o avivamento tem um preço. Alguém precisa preparar o cenário e pagar o preço para                

que ele venha. No momento que o templo de Salomão foi consagrado, Deus declara essas               
palavras após receber a oração de Salomão. Em tempos de crise, Deus ouviu a oração de                
Salomão. A oração é um relacionamento com Deus, ele anseia por isso, Ele está escutando               
nossas orações nesse momento. O que fazer em tempos de crise? Orar! Coloque o foco em Deus.                 
Não há avivamento sem oração. 

Nenhuma crise, nenhuma dificuldade pode fazer você se esquecer de quem você é. Nós              
somos povo de Deus. Nada pode roubar nossa IDENTIDADE. Ser povo de Deus traz              
privilégios: tudo aquilo que foi conquistado na cruz! Assim como privilégios, temos            
responsabilidades. Quem vai clamar por avivamento e ser a resposta da sociedade? Quem vai              
levar esse Nome às nações? 
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O avivamento não é uma obra que podemos criar, é obra de Deus. Porém podemos               
buscá-lo e clamar por ele.  

Isaías 6.1-8 
O maior pecado do povo que se chama pelo nome do Senhor é a dureza de coração, o                  

ORGULHO. Todo o resto é decorrente a essa soberba. 
“No ano que morreu o rei Uzias…”. A história deste rei está em 2 Crônicas 26. Ele                 

consegue reerguer toda a nação e foi usado poderosamente por Deus. Mas Uzias se curvou ao                
orgulho (v.16). 

Não devemos nos contentar com aquilo que já vivemos em Deus e deixar que o orgulho e                 
a soberba nos governe. Devemos nos apresentar a Deus com um coração humilde.  

O avivamento começa dentro de cada um de nós. Olhando para dentro, com humildade, e               
se permitindo ser o vaso nas mãos do oleiro.  

O orgulho pode impedir o avivamento na sua vida, na sua casa, na igreja. Uzias tem que                 
morrer! A única forma de levarmos esse Uzias à morte é resistindo! Não basta orar, é necessário                 
se humilhar. 
 

PERGUNTAS 
Como mergulhar um nível mais profundo com Deus? 
Vivemos em tempos de crise. É este o cenário que precede um grande avivamento?  
O que devemos fazer em tempos de crise?  
Temos como privilégio sermos filhos de Deus. Porém quais são nossas responsabilidades como             
filhos? 
Como o orgulho pode afetar nosso relacionamento com Deus? 
Como podemos “matar” Uzias? 
Se depender da sua vida de oração, o avivamento virá? 

BETHEL NEWS 
12 de abril – 31 de maio: 50 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO 
Direção desta semana: Retirar doces e sobremesas.  
Tadel Online (31) - 19h30. 
Células Online (Quarta e Quinta) 

 


