


O QUE É 

AVIVAMENTO
?



Na maioria das Igrejas, tem ocorrido um

esfriamento da fé, 
do vigor espiritual, 

do entusiasmo, 
do ardor evangelístico

INTRODUÇÃO



Precisamos que se cumpra a profecia de Ml 3.18

“No dia em que eu agir, diz o Senhor…
vocês verão novamente a diferença entre o 

justo e o ímpio, entre os que servem a 
Deus e os que não o servem"

INTRODUÇÃO



Nossa necessidade maior é a de um

AVIVAMENTO

INTRODUÇÃO

bíblico e duradouro



O povo de Deus no VT enfrentou
períodos de fraqueza espiritual 

distanciamento de Deus
fogo baixo, quase apagando

não havia alegria 

A HISTÓRIA É ANTIGA



Sl 85.6
“Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que 
em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a 

tua misericórdia e concede-nos a tua salvação”
(RA) 

SÚPLICA

“Acaso não nos renovarás a vida…”
(NVI) 

“Por que não nos ajudas a começar do zero - como uma 
vida totalmente nova? Assim o teu povo rirá e cantará”

(A Mensagem) 

___________

___________



       “A minha alma está apegada ao pó;
                   segundo a tua palavra” (v.25, RA)

SALMO 119

Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos; 
                    por tua justiça” (v.40, RA)

“O que me consola na minha angústia e isto: 
que a tua palavra me              ” (v. 50, RA)

________

________

“                     segundo a tua misericórdia, e guardarei 
os testemunhos oriundos da tua boca” (v. 88, RA)

________
vivifica-me

vivifica-me

Vivifica-me

vivifica



O VT descreve esta ação divina com uma 
palavra hebraica que significa 

assoprar, dar alento, fazer viver

ENTÃO, O QUE É?

No Novo Testamento, a palavra grega 
significa 
reviver 

reavivar 
reacender o fogo

renovar 

________



Paulo a Timóteo, II Tm 1.6
“… te admoesto que reavives o dom 

de Deus que há em ti…”  (RA)

“… mantenha viva a chama do dom 
de Deus…” (NVI)

EXEMPLOS



TEM A VER COM
VIDA, ENTUSIASMO, 

EMPOLGAÇÃO, PODER  

Algumas passagens usam a 
figura de uma chama quase 

apagando que, com um sopro, 
é avivada e volta a 

queimar forte  

"ACENDE O FOGO”



Os mesmos termos são usados na 
Bíblia para referir a ação ou sopro 

de Deus ou do Espírito quando 
vivificam uma pessoa ou 

comunidade

O SOPRO DO ESPÍRITO SANTO



EXEMPLOS

Jó 33.4
“O Espírito de Deus me fez; o sopro 

do todo poderoso me dá vida” 



O SOPRO DO ESPÍRITO SANTO

“O vento sopra onde quer… 
Assim acontece com todos os 

nascidos do Espírito"

Jo 3__________



SOPRO QUE AVIVA
Avivamento é o “sopro" ou ação de 

Deus, através do Espírito Santo, 
gerando vida, trazendo seu povo 

de volta ao zelo e fervor espiritual, 
à prática de sua vontade e ao 

serviço cristão 



“Um avivamento ocorre quando Deus 
estranha e soberanamente visita o seu 
povo, restaurando-o e introduzindo-o

na plenitude de sua bênção”
(Stephen Olford, cunhado de Billy Grahan)

"Por seu poder, vastas energias até
então adormecidas, são despertadas”

(James Burns, Pastor escocês) 

A vida torna-se abundante e 
transborda com o amor de Deus

ELES DISSERAM

___________

___________



Em Oséias, a figura é outra…
“Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. 

Seus pecados causaram sua queda!  Peçam-lhe: 
‘Perdoe todos os nossos pecados e, 

por misericórdia, recebe-nos…” 



Oséias
“Eu os amarei de todo o meu coração…

Serei como orvalho para Israel; ele florescerá… 
Como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes; seus 
brotos crescerão… Os que habitavam à sua sombra 
voltarão. Reviverão.… Florescerão como a videira" 



O AVIVAMENTO DE GALES

O REAVIVAMENTO DE QUE 
PRECISAMOS

Oswald Smith  
p. 9 



A oração de Habacuque

“Aviva a tua obra, ó Senhor, no 
decorrer dos anos … faze-a 

conhecida;  na tua ira, 
lembra-te da misericórdia…”

(Hc 3.2, RA)



A oração de Habacuque

“Senhor, ouvi falar da tua fama, 
tremo diante dos teus atos… 

Realiza de novo, em nossa época, 
as mesmas obras, faze-as 

conhecidas em nosso tempo; 
em tua ira, lembra-te da 

misericórdia”
(Hc 3.2, NVI)
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