Já lhe ocorreu um momento em sua vida em que,
diante de um desafio ou perigo,
não sabia o que fazer, senão orar?

Vamos ver um caso bíblico notável,
ocorrido em meio a um avivamento

V. Avivamentos bíblicos
Terceira parte: Samuel e Reis
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“Israel serviu ao Senhor
durante toda a vida de Josué e dos líderes
… que sabiam de tudo o que o Senhor fizera
em favor de Israel”
Js 24.31

No tempo dos Juízes, quando estes morriam,
“o povo voltava a caminhos ainda piores”
Jz 2.19

Samuel e o avivamento de Mispá
Mesmo em tempos de crise, havia lares tementes a Deus

Elcana e Ana
A oração de Ana

Samuel em Siló

Deus o usou Samuel para livrar Israel
das mãos dos filisteus e liderar o maior
avivamento daqueles anos (I Sm 7)

Samuel e o avivamento de Mispá

Invasões dos filisteus
Clamor de Israel
"Samuel disse a toda a nação de Israel:
Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração,
livrem-se então dos deuses estrangeiros… Consagrem-se
ao Senhor e prestem culto somente a ele, e ele os libertará
das mãos dos filisteus”
(I Sm 7.1-4)

“Reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor
a favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá,
tiraram água e a derramaram perante o Senhor.
Naquele dia jejuaram e ali disseram:
Temos pecado contra o Senhor”
(I Sm 7.5-6)

Vitória!
Com a bênção de Deus
Israel derrotou os filisteus

“Até aqui o Senhor nos ajudou”
I Sm 7.12

“Até aqui”
O Senhor nos ajudou nessa

Ajudará na próxima?
Depende…

Avivamento interrompido… outra vez
Como Josué, Samuel não preparou sucessores
“Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como
líderes de Israel… Mas os filhos dele não andaram em seus
caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram
suborno e perverteram a justiça”
I Sm 8.1-3

Os próprios filhos acabaram com o avivamento!
_______________
Pastores, líderes e pais precisam dar exemplo,
ensinar, contar as obras de Deus!

Monarquia
Então os anciãos disseram a Samuel
“Tu já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos; escolhe
agora um rei que nos lidere, à semelhança das outras nações”
I Sm 8.4

Saul, Davi, Salomão
Com Roboão, a divisão

Monarquia
Sucessão de maus reis

Assíria destrói Samaria, 722 a.C.

Babilônia destrói Jerusalém, 585 a.C.

II Re 24; II Cr 36

Antes do fim houve

reis avivalistas

Asa
(reinou em Judá 41 anos, de 910-869 a.C)

Abias, pai de Asa e neto de Davi

Asa, a lâmpada de Jerusalém

“cometeu todos os pecados que o
"fez o que o Senhor aprova,
seu pai tinha cometido;
tal como Davi, seu
seu coração não era inteiramente
predecessor. Expulsou do país
consagrado ao Senhor
os prostitutos cultuais e se
faz
quanto fora o coração de Davi. di to
desfez de todos os ídolos
fer da
en a que seu pai havia feito…
No entanto, por amor de Davi,
ça
o Senhor… concedeu-lhe uma
O coração de Asa foi
lâmpada em Jerusalém, dando-lhe
totalmente dedicado ao Senhor
um filho como sucessor…”
durante toda a sua vida…"
(I Re 15.1-4).
(I Re 15.11-14).

Monarquia
Reis avivalistas

Josafá
filho e sucessor de Asa
(reinou em Judá 25 anos, de 872-848 a.CC)

Ao contrário dos filhos de Samuel
“em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa,
e não se desviou deles; fez o que o Senhor aprova…”
(I Rs 22.43. Ver II Cr 17.3-4,6).

“enviou seus oficiais… para ensinarem nas cidades de Judá ...
levando consigo o livro da lei do Senhor. O temor do Senhor caiu
sobre todos os reinos ao redor de Judá, de modo que não
entraram em guerra contra Josafá
(II Cr 17.7-10).

Monarquia

Josafá
“Josafá [o próprio] percorreu de novo a nação…
fazendo-os voltar para o Senhor…
Ele nomeou juízes em cada cidade, dizendo-lhes:
‘Considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não
estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que
estará com vocês sempre que derem um veredito…
Que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com
cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera injustiça
nem parcialidade nem suborno”
(II Cr 19.4-7).

Monarquia

Josafá
"Também em Jerusalém, nomeou Josafá alguns dos levitas,
dos sacerdotes e dos chefes de famílias israelitas e lhes deu
estas ordens:
“Vocês devem servir com fidelidade e com o coração integro,
no temor do Senhor. Em cada causa que chegar a vocês da
parte dos seus irmãos israelitas… vocês devem
adverti-los de que não pequem contra o Senhor…”
(II Cr 19.8-10).

Monarquia

Josafá
Porém, temor do Senhor e avivamento não excluem adversidades

Moabitas, Amonitas e Edomitas entraram em guerra contra Judá

Desc. Ló

Desc. Ló

Desc. Esaú

“Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou
um jejum em todo o reino de Judá.”
(II Cr 20.1-4).

Monarquia

Josafá
E orou na presença de todo o povo:
“Ó nosso Deus… não temos força para enfrentar esse exército
imenso que vem nos atacar.

Não sabemos o que fazer,
mas os nossos olhos se voltam para ti”
(II Cr 20.12)

Monarquia

Josafá
Em resposta, o Espírito falou por um profeta:
“Não tenham medo nem fiquem desanimados…
pois a batalha não é de vocês,
mas de Deus… Vocês não precisarão lutar nessa batalha.
Tomem suas posições, permaneçam firmes e
vejam o livramento que o Senhor lhes dará…”

No dia da batalha, Josafá disse ao povo:
"Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados;
tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória”
(II Cr 20.14-20).

Josafá ainda
“… nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor
e o louvarem pelo esplendor de sua santidade,
indo à frente do exército, cantando:

Dêem graças ao Senhor, pois o
seu amor dura para sempre.
Quando começaram a entoar louvores, o Senhor preparou
emboscadas contra os homens de Amom, de Moabe e
dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los…
Por isso até hoje esse lugar é chamado

VALE DE BÊNÇÃO”
(II Cr 20.20-26)

Lições
1. A integridade e verdadeira espiritualidade do líder principal
e seus auxiliares
2. A designação e treinamento desses auxiliares, exigindo-se
deles fidelidade, dedicação e firmeza
3. A importância dada ao ensino do Livro da Lei ou
Palavra de Deus
4. A humildade e dependência de Deus face ao perigo
5. Os filhos de Deus, individual ou coletivamente, às vezes, têm
que descer ao vale para as batalhas da vida. Devem orar,
louvar, confiar, cooperar. O Senhor agirá e o vale será um

VALE DE BÊNÇÃO e de AVIVAMENTO!

Oremos por um

AVIVAMENTO
bíblico e duradouro

