
   ESTUDO DA CÉLULA    
Ano do Recomeço | 26/04/2020 | Pr. Valmir Santos 

Série Avivamento: Mover Sobrenatural 
'Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura;                   
e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. ' 1 Coríntios 2:14 
ESTUDO 
A igreja é em sua natureza uma obra sobrenatural.  

Em resposta, Jesus declarou: “Digo a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de 
novo”. João 3.6 

O Novo Nascimento é sobrenatural. 
O humanismo é um mal que tem tentado entrar dentro da igreja. A igreja deixa de                
ser resposta quando ela destrona Deus e estabelece o homem na centralidade da             
história. 
Amar as pessoas e cuidar bem delas não significa colocá-las num lugar acima de              
Deus! O evangelho nos confronta. O chamado da vida cristã não começa pelo             
fortalecimento de quem você é, mas na morte do seu eu corrompido e egoísta. 
'Jesus dizia a todos: “Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a 

sua cruz e siga-me. ' Lucas 9:23 
O evangelho é sobrenatural. 

'Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, ' Efésios 2:1 
Jesus nos deu vida! 

1- O que nasce de forma sobrenatural só subsiste de forma natural. 
Precisamos andar no sobrenatural: Pela fé, no quebrantamento, na intimidade com           
Deus. 

2- A igreja é a resposta sobrenatural para os dilemas impossíveis que ultrapassam o              
saber natural. 

'Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em 
demonstração do poder do Espírito, ' 1 Coríntios 2:4 

Falar aos olhos, e não somente aos ouvidos, somente de forma sobrenatural. 
3- O avivamento que vai salvar milhões de pessoas nos últimos dias não é um               
arranjo humano, mas a ação sobrenatural do Espírito Santo! 

O cristianismo não te atraiu por meio de apelo filosófico, mas porque ele te trouxe               
respostas que ninguém consegue te dar. 
Avivamento é o encontro sobrenatural de Deus na terra com o homem endurecido             
pelo pecado. É uma luz intensa vinda do céu para a terra. 
A luz dos céus é capaz de fazer em poucos minutos aquilo que uma pregação de                
um ano não faz. 
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Precisamos restaurar a vida sobrenatural com Deus! 
'A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. ' Romanos 

8:19 
No final dos tempos só existirão dois grupos: os salvos e os condenados. Os sinais               
seguirão aos que creem. Existem coisas que só mudarão com um toque            
sobrenatural de Deus!  
 

PERGUNTAS 
De acordo com a mensagem, o que é avivamento? 
 
Como podemos agir para que a Luz do céu brilhe intensamente na terra? 
Sugestão de respostas: Ore a Deus para que as pessoas tenham um encontro com a luz do céu.                  
Seja íntimo do Senhor, testemunhe. 
 
Como podemos resolver os problemas sobrenaturais? 
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