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28/08/2022 | Pr. Valmir Santos

Momento Decisivo para a Geração do Avivamento
Apocalipse 22.11 - Mateus 3.12

ESTUDO
Estamos vivendo momentos decisivos na história. Nunca se viu uma geração
tão fraca em compromisso com Deus, e o reflexo disso é o número de "desigrejados",
sobretudo pós pandemia. Uma geração que precisa urgentemente de um avivamento. Ou
Deus derrama um Avivamento, ou esta geração de cristãos não resistirá. (Pergunta
1)
Momento de decisão. (Jeremias 21.8 - Deuteronômio 30.19)
Toda revelação de Deus traz consigo uma expectativa de mudança, e não decidir já é
uma decisão. A mudança que eu adio compromete a forma como Deus vai me usar.
(Pergunta 2)
Acostumar-se. Um dos maiores inimigos da transformação de uma vida é o tempo
de conversão, que pode deixar o coração endurecido. É possível a pessoa acostumar-se
a dizer “não" para Deus. O esfriamento espiritual começa com pequenas rejeições à
voz de Deus que no final vão tornar você um apóstata da fé. (Pergunta 3)
Você precisa tomar uma decisão. Grandes homens da Bíblia como Noé, Josué e
Davi tomaram uma decisão.
A mesma proposta, respostas diferentes. ( Mateus 9.9 e Lucas 9.59 ) Jesus faz
o mesmo chamado e recebe respostas distintas. (Pergunta 4)
Moisés escolheu o Lugar Secreto (Êxodo 33.7-11) Por iniciativa própria, Moisés
separa um lugar para estar com Deus, fazendo disso um hábito conhecido pelo povo.
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Características do Lugar Secreto (Tenda do Encontro) :
1.

Um lugar silencioso. Fora da agitação das tendas. A tenda significa literalmente “o lugar
onde Deus se revela”.

2.

Um lugar exclusivo para Deus com hora marcada. O que toda pessoa precisa para ter
uma vida de oração extraordinária: Lugar e Hora.

3. Não havia uma ordenança para construir a Tenda, foi uma iniciativa de Moisés. Deus
é honrado quando você faz algo que Ele não pediu.
4. Não havia protocolos rígidos. Todos que desejavam buscar ao Senhor e seus conselhos,
poderiam ir à Tenda do Encontro
5. A nuvem descia quando Deus falava. Este era um sinal para o povo.
6. O povo adorava enquanto Moisés estava indo à Tenda. Criava-se uma expectativa.
Deus vai descer e visitar o lugar da oração.
7. Foi um lugar transitório até que o Tabernáculo fosse construído. Ou seja, você não
adora e busca a Deus por ter o ambiente ideal, um lugar adequado. Quem deseja adorar
só precisa de um lugar simples e horário.
8. A Tenda do Encontro é uma tipologia de Cristo. Hebreus 13.12,13 fala que Jesus
padeceu fora da porta para nos reconectar ao Pai, assim como Moisés representava o
povo diante de Deus fora do arraial.

Conclusão:
Assim como Moisés decidiu, precisamos decidir todos os dias montar o ambiente da “tenda”, do
nosso Lugar Secreto.

PERGUNTAS
1. Qual a importância de buscarmos um avivamento nesse momento decisivo?
2. Qual o perigo de adiar decisões que sabemos que são necessárias em
nossa vida?
3. Quais decisões podem evitar o esfriamento espiritual?
4. Cite 3 coisas que nos impedem de dizer sim ao chamado de Deus.
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BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração Presencial e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.
Partida o Pão - Toda segunda terça feira do mês

