


Então, eu adquiri um fusca

e achei que 
estava rico!

Este eu nem conhecia… 

No começo…



Acontece no âmbito espiritual 

Ficamos felizes com muito pouco

Nem sabemos o que são as
"insondáveis riquezas de Cristo”

(Ef 3.8)



Vimos que

É o sopro do 
Espírito de Deus que 
reacende o fogo 
da nossa fé, do nosso 
entusiasmo e do nosso 
serviço a Cristo.

AVIVAMENTO



Mas há outras maneiras  de descrever um 
avivamento 

É a chuva de bênçãos 
de Deus que revigora  a 
planta da nossa vida e da 
nossa igreja e nos faz 
crescer e frutificar
em Cristo. 



“Você diz: ‘Estou rico… não preciso de nada’. 
Não reconhece, porém, que é miserável, digno de 

compaixão, pobre, cego, e que está nu"

Somos espiritualmente ricos 
ou ainda pobres?

O Senhor disse à igreja de Laodiceia. 
Ap 3.14-21

comunhão 
maturidade Bíblia

oração

santidade
ministério

AVALIAR
“Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos” 

(II Co 13.5)



O conselho do Senhor

“Dou-lhe este conselho:
Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará 
rico; compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua 
vergonhosa nudez; e compre colírio para ungir os seus 

olhos e poder enxergar.”        

________
“Compre de mim…"

Jesus tem o monopólio ou exclusividade
deste ouro refinado

destas roupas brancas
deste colírio



Paulo aos Efésios (3.8)
“… foi-me concedida a graça de anunciar aos gentios as 

insondáveis riquezas de Cristo…"

ouro refinado 



“Deixemos de lado as obras das trevas… Comportemo-nos 
com decência, como quem age na luz do dia, não em orgias 
e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não 

em desavença e inveja. Ao contrário, 
revistam-se do Senhor Jesus Cristo” 

(Rm 13.12-14). 

roupas brancas



Ap 3.4-5 
“… você tem aí uns poucos que não contaminaram as suas vestes. 

Eles andarão comigo vestidos de branco. 
O vencedor será igualmente vestido de branco…”

________

roupas brancas

Ap 7.13-14
“Quem são estes vestidos de branco? … Estes são os que 
vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as 

alvejaram no sangue do Cordeiro…”



Ef 1.18 
“ Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, 
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os 
chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a 

incomparável grandeza do seu poder para conosco, 
os que cremos…"________

colírio



“Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua 
perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, 
que pôs à prova os que dizem ser apóstolos mas não são, 

e descobriu que eles eram impostores. 
Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do 

meu nome, e não tem desfalecido” 
(Ap 2.1-3)

Elogio
(alguma riqueza)

Carta à Igreja de Éfeso. 
Ap 2.1-7



ÉFESO

“Contra você, porém, tenho isto: 
você abandonou o seu primeiro amor. 

Lembre-se de onde caiu! 
Arrependa-se e pratique as obras que praticava no 

princípio…”

Advertência
(mais ainda pobre)



Se o Senhor nos escrevesse uma 
carta desse tipo, o que diria?

LIBERTAS

Que elogios nos faria? 

O que teria contra nós?



Pense nisso …

"Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. 
Os homens serão … mais amantes dos prazeres do 
que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, 

mas negando o seu poder…”  
(II Tm 3.1-4).

Tempos difíceis



Não nos contentemos com menos

O mesmo Paulo escreveu aos Filipenses (9-11)
“Esta é a minha oração: 

Que o amor de vocês aumente cada vez mais em 
conhecimento e em percepção, para discernirem o que 
é melhor [coisas excelentes], a fim de serem puros e 

irrepreensíveis até o dia de Cristo, 
cheios do fruto da justiça…” 

amor

ouro
colírio

roupas brancas



Nada menos que isso!

Jesus disse:
“Eu vim para que tenham 

vida, e a tenham 
em abundância” 

(J 10.10)



AVIVAMENTO
Isso é



Próximo domingo

Avivamentos 
bíblicos


