CONDIÇÕES PARA O AVIVAMENTO
(2 Crônicas 7.14)

INTRODUÇÃO:
Tenho percebido nesses últimos dias o quanto a igreja vem sofrendo por falta de
avivamento espiritual.
A verdade é que muitas pessoas estão dormindo espiritualmente ou talvez
esperando que Deus faça alguma coisa por elas.
O fato é que Deus esta esperando ver no coração da igreja posicionamento e
devemos compreender que quem faz o avivamento é Ele, nenhuma pessoa ou
organização consegue produzir o avivamento.
Deus não estabelece formulas mágicas para abençoar o seu povo, mas
apresenta as CONDIÇÕES QUE ABREM OS CÉUS PARA UM AVIVAMENTO
ESPIRITUAL.
1 – PRIMEIRA CONDIÇÃO – HUMILHAÇÃO




A humilhação é a afirmação da nossa incapacidade e o reconhecimento da
dependência de Deus.
A humilhação produz aprovação e exaltação na vida da igreja. (Sl 138.6, Mt 23:12)
A humilhação nos leva ao quebrantamento de espírito e traz o reconhecimento de
quem nós somos. (Is 6:5)

2 – SEGUNDA CONDIÇÃO – ARREPENDIMENTO Lc 15.7







Arrependimento no original deve ser traduzido como: Considerar a mente, mudança
de comportamento.
Arrependimento é a condição necessária para produzir um relacionamento correto
com Deus. (At 2:38)
Arrepender-se do pecado – (Is 59:2)
Arrepender-se da frieza espiritual – (Ap 3:16)
Arrepender-se de não estarmos fazendo a vontade de Deus – (Lc 6:46, Jr 48:10)
Precisamos todos os dias pedir para o Espirito Santo nos convencer do pecado, da
justiça e do juízo. (Jo 16:7-11)

3 – TERCEIRA CONDIÇÃO – SANTICAÇÃO. I Pe. 1:15-16



A ordem imperativa de Deus para os seus filhos é “Sejam santos”.
O propósito da santidade é produzir na igreja o caráter de Deus. “… porque eu sou
santo”.
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A santificação é o elemento fundamental para atrair a presença de Deus para si.
(Hb 12:14)
O desejo pela santificação é necessário para a igreja experimentar o avivamento
espiritual. (Josué 3:5)

4 – QUARTA CONDIÇÃO – FÉ, ORAÇÃO E JEJUM











A fé a oração e o jejum são elementos fundamentais para atrair o avivamento sobre
a igreja.
“Porque sem fé impossível agradar a Deus” (Hb 11:6)… “Orai sem cessar” (I Ts
5:17)
“voltem-se para mim de todo coração com jejum, lamento e pranto” (Joel 2:12)
A igreja precisa crer que é possível vencer a frieza espiritual e isso é questão de Fé.
(Mc 11:22-23)
A bíblia afirma que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus Ele nos
ouvirá. (I Jo 5:14-15)
Existem situações ao nosso redor que só conseguiremos combater com jejum e
oração.
Nos dias do profeta Joel o povo de Israel estava vivendo uma situação terrível de
fome por todos os lados, a economia estava destroçada e não havia esperança e
Deus levanta o profeta Joel para decretar um Jejum Santo. (Joel 1:14)
O jejum é uma disciplina espiritual, e um tempo de consagração e dedicação
especial a Deus.
Jesus jejuou 40 dias e 40 noites em dedicação ao seu ministério terreno.

5 – QUINTA CONDIÇÃO – BUSCAR A DEUS











Uma das maiores exortações de Jesus aos fariseus se referia a hipocrisia no seu
coração.
Muitas vezes estamos como os fariseus, até falamos de justiça, mas o nosso
interior esta vazio de Deus.
Precisamos buscar a Deus assim como a corsa anseia por aguas. (Sl 42:1-2)
A igreja precisa buscar a Deus com intensidade. (Sl 63:1-2)
A maior dificuldade vista hoje no meio da igreja é pessoas que começam bem, mas
terminam mal. Não conseguem viver intensamente na presença de Deus. A casa é
até levantada, mas ao primeiro vento que sopra é derrubada.
A igreja precisa buscar a Deus enquanto se pode achar. (Is 55:6)
Hoje no mundo é tudo normal, muitos estão curtindo a vida, os prazeres carnais, as
vontades do mundo, esqueceram que um dia Deus prestara contas de tudo.
Esquecem a oportunidade de buscar ao Senhor enquanto se pode achar.
A igreja precisa buscar a Deus de todo o coração (Jr 29:13). Buscar a Deus de todo
coração é entregar-se a Ele por completo.

Página 2 de 3

6 – SEXTA CONDIÇÃO – COLOCAR O FOCO E M DEUS



Precisamos estar cientes de que a fonte do avivamento é Deus, Jesus e o Espirito
Santo. Só Deus pode produzir vida num vale de ossos secos. (Rm 11:36)
Coisas que podem fazer nos tirar o foco de Deus na nossa vida:

A – Pessoas
 Muitas pessoas acham que é o homem que promove o avivamento espiritual no
meio da igreja. (Lc 17:10)
 A história esta cheia de homens de Deus que foram usados por Ele em épocas de
avivamento, e servem de exemplo e modelo para nós. Exemplo: os discípulos de
Jesus, o Apostolo Paulo, e alguns nos últimos séculos como, Lutero, Calvino,
Spurgeon, Jonathan Edwards e tantos outros. Todos eles foram instrumentos
usados por Deus.
B – Bênçãos
 É importante dar testemunho das bênçãos recebidas durante o avivamento, às
pessoas precisam saber que Deus esta operando no meio da igreja. Mas sempre
enfatizar que a bênção vem das mãos de Deus.
C – O próprio avivamento
 Durante o período do avivamento as pessoas ficam tão maravilhadas vendo o que
Deus esta fazendo e começam a exaltar o avivamento. Não podemos tirar os
nossos olhos de Jesus bem como saber que tudo é para a sua glória.
CONCLUSÃO:
Se a igreja realmente deseja receber o avivamento espiritual a condição de Deus
é HUMILHAÇÃO, ARREPENDIMENTO, SANTIFICAÇÃO, FÉ, ORAÇÃO E JEJUM,
BUSCAREM A DEUS E COLOCAR O FOCO SEMPRE NELE.
Que Deus abençoe a igreja.
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