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Série Avivamento - A hora é agora! 
ESTUDO 

Avivamento é uma interferência sobrenatural em tempos de grande confusão          

social. Não tire férias de Deus. Não seja escravo do medo. Não volte atrás. 

A hora da decisão não é um ambiente fácil. Temos tendência a tentar voltar atrás               

quando nos encontramos no vale da decisão. Moisés também esteve nesse lugar,            

Abraão, Noé, Josué e vários outros. Até mesmo Jesus.  

Todos nós, em algum momento, teremos que encarar nossas decisões.          

Avivamento é resultado daqueles que tomaram a decisão certa, que ouviram a voz             

de Deus.  

A Igreja de Jesus se tornou um gigante adormecido como Sansão no colo de              

Dalila: Pessoas que estiveram na presença de Deus, fizeram coisas em Deus, mas             

adormeceram. O segredo de Sansão era um só: a obediência. Começou no Espírito, mas              

se inclinou para a carne. Mas, no seu último momento, na sua última oração, ele retoma                

ao caminho. Infelizmente ele passou pelo tempo da prisão para que pudesse orar             

“Senhor, fortalece-me só mais uma vez”. 

A Igreja precisa despertar do seu sono (Efésios 5.14) e, como povo de Deus na               

terra, buscar conhece-lo cada vez mais (Daniel 11.32) porque o povo que conhece ao              

seu Deus é forte e faz proezas. O avivamento acontece num ambiente de intimidade e               

busca. 

Quando chegamos ao vale da decisão podemos: continuar dando desculpas e           

vivendo de qualquer jeito ou podemos nos posicionar (Atos 20.27).  

Somente um avivamento pode salvar a Igreja, somente uma igreja avivada pode            

salvar o mundo. Tenha coragem! Chegou a hora! 

PERGUNTAS 
1. O que tem nos levado ao sono? 
2. Por que temos dificuldade de tomar decisões? Por que temos tendência a fugir? 
3. Como podemos tornar esse processo de decisão mais fácil? (fazer referência à            

palavra “Guiados pelo Espírito Santo” da Pra. Keila) 
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4. Qual é a importância da obediência na busca pelo avivamento? 
5. O que podemos fazer para despertar? 
6. Para reflexão: qual tem sido a sua desculpa para continuar dormindo?  

BETHEL NEWS 
12 de abril – 31 de maio: 50 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO | Direção desta semana: Sem café da manhã 
Tadel Online - Terça-feira - 19h30. 
Células Online (Quarta e Quinta). 

 


