


Minha primeira experiência com avivamento 
1958 - Igreja Presbiteriana de Niterói

Roy Hession (1908-1992)

“Avivamento não é descer 
a rua tocando tambor; 

é subir ao Calvário com 
lágrimas de 

arrependimento”
Roy Hession



IV. Avivamentos bíblicos 
Segunda parte

Josué

Juízes



Patriarcas

José 

Hebreus no 
Egito

( 400 anos)
Josué e a Conquista

(7 anos)

Juízes
(300 anos)

Monarquia

Exílio e Retorno
(70 anos)

Período 
Interbíblico

(400 anos)

Moisés e o 
Êxodo
(80 anos)

Deserto
(40 anos)

Jesus
Apóstolos

Igreja

Apocalipse

Sequência bíblica



Os avivamentos liderados por Josué

1. Junto ao Jordão, antes da conquista
"Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor 

fará maravilhas entre vocês” 
(Js 3.5)

Sem santificação não teriam
condições de transpor o obstáculo à frente, o  Jordão

de conquistar Jericó
e toda aquela terra, obtendo vitórias inimagináveis

Que maravilhas não veremos se não nos santificarmos?



Os avivamentos liderados por Josué

2. Em Siquém, no final do seu ministério
Israel sob influência pagã… Josué prega poderoso sermão.

Js 24.1-18 
Lembranças e desafio

“Se não lhes agrada servir 
ao Senhor, escolham hoje 
a quem irão servir, se aos 
deuses dos amorreus, em 

cuja terra vocês estão 
vivendo… se aos do Egito  
… Mas, eu e a minha casa 

serviremos ao Senhor"

Js 24.16-24 
Termos do avivamento

“O Senhor é Deus Santo! 
… Joguem fora os 

deuses estrangeiros que 
estão com vocês e 

voltem-se de coração 
para o Senhor…

Serviremos ao Senhor,
 e lhe obedeceremos” 



Em Siquém, vemos como acontece um 
avivamento

Necessidade detectada

Liderança espiritual firme

Pregação ungida, poderosa, desafiadora

Lembrança do que o Senhor já fez

Consagração: 
“Temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade”

Obediência: 
"Serviremos ao Senhor … e lhe obedeceremos"



“Israel serviu ao Senhor 
durante toda a vida de Josué e dos líderes 

que lhe sobreviveram e que 
sabiam de tudo o que o Senhor fizera 

em favor de Israel” 
(Js 24.31)

Quanto durou?

“O povo prestou culto ao Senhor 
durante toda a vida de Josué e dos líderes 

que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os 
grandes feitos do Senhor em favor de Israel…

(Jz 2.7)



Por que acabou?

"Depois que toda aquela geração foi 
reunida a seus antepassados, 

surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor 
e o que ele havia feito por Israel. 

Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova …  
Abandonaram o Senhor que os havia tirado do Egito, 

e seguiram e adoraram vários deuses dos 
povos ao seu redor…” 

(Jz 2.10-12)

Onde Josué, os outros líderes e os pais falharam?
_______________

Não ensinaram…. Não fizeram discípulos e sucessores…



Líderes modernos que não falharam

Instituto e Igreja Moody
Chicago, USA



Líderes modernos que não falharam

Franklin Grahan dá continuidade ao ministério B.G.



O ciclo dos Juízes
Depois da conquista de Canaã e do assentamento das 

tribos de Israel na Terra Prometida, seguiu-se 
O TEMPO DOS JUÍZES

"Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova …  
Abandonaram o Senhor…"

Jz 2.11

Deus usou os cananeus para discipliná-los

“O Senhor os entregou nas mãos de invasores  
que os saquearam…"





Este ciclo lembra-nos:

2. Havendo arrependimento, oração, clamor mesmo, 
Deus graciosamente levanta um libertador que conduz 

seu povo de volta aos seus caminhos, e ocorre um 
avivamento

1. O pecado, qualquer desobediência a Deus, 
interrompe suas bênçãos e introduz um tempo de 

sofrimento

3. O líder ou os líderes precisam preparar sucessores, 
os pais precisam ensinar seus filhos, doutra sorte tudo 

voltará ao que era ou ainda pior…



AVIVAMENTO
Oremos por um 

bíblico e duradouro


