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Desvios… emocionais e doutrinários

Renovação Espiritual (BH, 1958)

Década de 70
Igrejas neopentecostais

• Igreja Universal do Reino de Deus 
• Igreja Internacional da Graça de Deus 
• Igreja Renascer em Cristo
• Igreja Mundial do Poder de Deus
• Ministério Nova Jerusalém
• Ministério Internacional da Restauração
• Sara Nossa Terra

_______________



O que é avivamento?
Imagens



Avivamentos
bíblicos

Períodos de crise e avivamento

Por que foram necessários?
O que os possibilitou?

Como Deus os realizou?
Bênçãos resultantes



O avivamento dos Setitas
Adão e Eva

Caim Abel Sete

Caimitas
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violência
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Casamentos mistos
Corrupção - Dilúvio

Babel
Gn 6-11
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Plano estratégico e missionário de Deus

Deus prometeu a Abrão:
“Farei de você um grande povo, e o abençoarei… e por meio de 

você todos os povos da terra serão abençoados” (Gn 12.1-3)

Abraão seria um instrumento de avivamento



Crise no Egito

Seguem-se as histórias de Isaque, Jacó, José       

________
“Os israelitas  gemiam e clamavam debaixo da escravidão; 

e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e 
lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. 

Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles” 
Êx 2.23-25

Israel no Egito

Israel contaminou-se com os ídolos do Egito 
(Js 24.14), e sofreu o castigo de Deus



Como geralmente acontece em tais circunstâncias
Deus levantou um líder

Moisés, líder de avivamiento

Êx  3-4

Moisés foi o instrumento que Deus usou para libertar Israel e 
conduzi-lo à Terra Prometida.



“Israel viu o grande poder do Senhor … temeu o Senhor e 
pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo” 

Êx 14.31; 18.11

Moisés, líder de avivamiento

Não o tempo todo…  
Houve murmuração e até mesmo idolatria 

Moisés exortava e intercedia

O Senhor foi misericordioso e perdoador com os arrependidos, 
e severo com os impenitentes.  



“Vocês viram ...como... eu os trouxe para junto de mim. 
Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, 

vocês serão o meu tesouro pessoal... vocês serão para mim um 
reino de sacerdotes e uma nação santa… O povo todo respondeu 

unânime: ‘Faremos tudo o que o Senhor ordenou’"
Êx 19.4-8

Avivamento no Sinai
Deus falou ao povo por boca de Moisés

Deus manifestou seu poder e glória com fogo (Êx 19.18)

O povo se purificou e se consagrou ao Senhor (vs.10 e14).

Os Dez Mandamentos
Êx 20



Mesmos ingredientes

No avivamento do Sinai, vêem-se os mesmos ingredientes já 
observados noutros avivamentos bíblicos: 

liderança 
espiritual 

percepção
da santidade 

de Deus 

compromisso 
de obedecer

e  servir 
a Deus

purificação 
pessoal e 

comunitária



“... eu os trouxe para junto de mim. Agora, se me 
obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, 

vocês serão o meu tesouro pessoal... vocês serão para 
mim um reino de sacerdotes e uma nação santa…’"

Povo santo, instrumento de avivamento

Deus promete abençoar-nos e usar-nos sob estas condições:

Pedro aplica isto à Igreja

“Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, 
povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele 
que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes 
vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus; 
não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam”

I Pe 2.9-10 



AVIVAMENTO
Isso é



Próximo domingo

OUTROS 
AVIVAMENTOS BÍBLICOS


