O PORQUÊ DE UM AVIVAMENTO
(2 Crônicas 7.14)

INTRODUÇÃO:
“Crise sempre será uma oportunidade para avivamento espiritual”, porém é
necessário que entendamos que existe uma realidade inegável ao nosso redor que
precisa ser ressaltada e ponderada que aponta para o fato de que:
1) A nossa vida pessoal está em crise (Sl 139:23);
2) A família está em crise (Jo 4:16-18);
3) A igreja está em crise (Gl 1:6-7);
4) A Nação está crise (II Cr 7:19-22).
A igreja que é a principal agência reguladora que tem a resposta para o mundo
de hoje passa por uma crise delicada pela forma como tem sido conduzida por uma
geração de líderes despreparados, onde grande parte está comprometida
profundamente com o pecado; a pregação nos dias de hoje ressoa como se fosse para
agradar homens e não a Deus, os cultos deixaram o formato tradicional histórico para
se tornarem verdadeiros shows para entreter pessoas, isto sem contar as estratégias
de marketing que se tornaram imprescindíveis para vender o produto religioso da
instituição, fazendo com que a palavra seja mercadejada devido aos interesses da
teologia humanista e assim a tolerância ao pecado se torna normativa neste contexto
marcado pela crise, atingindo consequentemente a nação que se afasta de Deus
abandonando seus decretos e tornando se assim idólatra por oferecer culto a outros
deuses.
O texto de 2 Crônicas 7.14 nos aponta para um caminho eficaz para se vencer
a crise e consequentemente conduzir nos a um grande avivamento espiritual, por isto
queria destacar como verdade para nossas vidas hoje que:
EXISTE UM CAMINHO PARA SE VENCER A CRISE NA BUSCA PELO
AVIVAMENTO
CARACTERÍSTICAS DESTE CAMINHO QUE VENCE A CRISE E PRODUZ
AVIVAMENTO:
I - CONSCIÊNCIA DE IDENTIDADE (…e se o meu povo, que se chama pelo meu
nome)


Na busca por um avivamento genuíno em nossas vidas precisamos vencer a crise
de identidade – (I Pe 2:9)
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O saber quem somos tem o poder de produzir uma realidade de possibilidades no
relacionamento com o Pai – (I Jo 3:1-3)
O texto é muito claro ao afirmar que Deus tem um povo, e este povo é a sua igreja
que o clama dia e noite – (Lc 18:6-7)
Para se vencer a crise e alcançar avivamento espiritual é necessário termos
consciência de identidade

II - EVIDÊNCIA DE ESPIRITUALIDADE (…se humilhar, orar, buscar, e se
desviar…)





Um avivamento espiritual genuíno passa por uma demonstração clara de
espiritualidade – (At 2:42-44)
A busca por atitudes piedosas em nossas vidas são essenciais para romper a crise
e alcançar avivamento espiritual – (At 10:1-2)
Qualidades como humildade, oração, perseverança e prudência produzem a ação
de Deus na manifestação de um avivamento – (Gl 5:22-23)
A crise só pode ser superada e o avivamento alcançado com a evidência da
espiritualidade

III - SEGURANÇA DA VERDADE (…então eu ouvirei, perdoarei pecados e sararei
sua nação…)





Um verdadeiro avivamento caminha embasado na segurança da Palavra do único
Deus – (Sl 119:105)
A ação de Deus aqui comprova Sua fidelidade à palavra prometida que gera esta
segurança clara no crente – (Jr 1:12, Hb 10:23)
A segurança da verdade que é um dos caminhos para o avivamento repousa nos
“então” de Deus que ouve, perdoa e sara – (Tg 1:12)
A crise só pode ser vencida e o avivamento experimentado quando se tem
segurança plena da verdade

CONCLUSÃO:
As situações de crise sempre serão oportunidades para avivamento espiritual
mas, precisamos lembrar que para isto acontecer precisaremos ter uma consciência de
quem somos em Cristo, buscarmos os caminhos da devoção cristã como disciplina
constante e vivermos também plenamente seguros em relação a verdade da Palavra
de Deus norteando nossas vidas.
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