IMPEDIMENTOS PARA UM AVIVAMENTO
(Apocalipse 3.14-22)

INTRODUÇÃO:
A obra de Deus sempre enfrentou oposições. A Bíblia toda apresenta diversos
tipos de oposições. Começa com o diabo em Gênesis, e a partir daí, encontramos
nações, reis, líderes tentando impedir a obra de Deus.
Além desta oposição externa houve muito conflito interno obstaculizando a ação
de Deus para que um avivamento seja barrado tais como:
A. O comodismo (Ef 5:14) que faz com que as pessoas gostem de sossego,
ficando assim detidas em sua zona de conforto não querendo assim um
avivamento espiritual
B. O tradicionalismo (Mc 7:8-9 e Cl 2:8) que prende as pessoas dentro de
estruturas denominal onde vivem uma guerra de vaidades, opondo se àqueles
que pensam contrários por causas de tradições, sendo que o que importa é o
que a Palavra ensina ou o que Deus diz (At 4:19-20)
C. O diabo, (Ef 6:10-13) pois estamos no meio de uma batalha espiritual onde os
crentes deveriam conhecer a realidade do mundo espiritual e batalharem pela
sustentabilidade do reino espiritual e não ficarem correndo atrás de bens
materiais como tem sido suas prioridades mais evidentes
D. Os Medos (At 20:22-24), pois precisamos entender que toda prova tem o
tamanho de nossa estrutura para suporta-la, onde Deus nos dá a segurança
para vencê-la, mesmo não sabendo o que vamos enfrentar lá na frente, mas
convictos da promessa do controle dEle e de sua proteção. Queria pensar com
os amados sobre outros impedimentos que impedem que crentes e igrejas
experimentem um avivamento espiritual profundo a luz daquela que parece ser a
igreja do apocalipse que mais se parece com a igreja de nossos dias, a igreja de
Laodicéia.
É PRECISO FUGIR DE SERMOS MORNOS PARA EXPERIMENTARMOS
AVIVAMENTO ESPIRITUAL
CERTOS IMPEDIMENTOS QUE NOS TORNAM MORNOS E BARRAM ASSIM O
AVIVAMENTO ESPIRITUAL EM NOSSAS VIDAS:
I - COMPORTAMENTO INDECISO – Vs. 15-16




O qual é conhecido por Deus (…conheço as tuas obras, sei…) – Lc 16:13
O qual é rejeitado por Deus (…antes fosse frio ou quente) – Tg 1:8
O qual é condenado por Deus (…estou a ponto de vomitar…) – II Cr 19:9
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A indecisão é um comportamento que inibe e impede o avivamento espiritual.

II - PROCEDIMENTO ORGULHOSO – Vs. 17a





Manifestado no contar vantagem para si mesmo (…tu dizes:) – Rm 12:3
Apoiado em meios efêmeros para autoafirmação (…sou rico, tenho
prosperado…) – Rm 12:16
Conduzido por caminhos independentes para com os outros (…e nada me
falta…) – Pv 21:4
O orgulho é um procedimento do comportamento que barra o avivamento
espiritual.
III - CONDUTA INSENSATA – Vs. 17b









O qual produz o não reconhecimento de certos males consequentes
Tais como a condição de infelicidade (…és infeliz…) – Pv 10:8
O estado de miserabilidade (…és miserável…) – Lc 15:15-16
A realidade de pobreza aparente (…és pobre…) – Mt 23:27-28
O fato da cegueira manifesta (…és cego…) – Gl 3:3-4
A verdade de uma nudez evidente (…és nu) – Ap. 16:15
A conduta insensata cega a possibilidade de um real avivamento espiritual.
CONCLUSÃO:
Devemos viver e agir de acordo com a vontade de Deus. Sem duvida Ele quer
que vivamos cheios da vida de Seu filho Jesus, para que o mundo seja transformado, e
para isto acontecer e vivermos o avivamento vamos ter que superar todos estes
impedimentos vistos na mensagem de hoje.
Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós!!!
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