


VI. Avivamentos bíblicos 
João Batista



Avivamento à vista

parecia que nada mais iria acontecer

Depois do retorno
Depois do período interbíblico

____________

Depois do exílio dos judeus na Babilônia

Seria um avivamento, o maior de todos

Anunciou o nascimento de Joao… e, depois o de 
Jesus, o Sol da Justiça que dissiparia as trevas

Mas Deus se manifestou, um anjo apareceu…



O anjo apareceu ao Sacerdote 
Zacarias, no Santuário, 
e lhe disse que sua esposa… 
teria um filho… João

João seria "grande aos olhos 
do Senhor”  e iria “adiante do 
Senhor… para deixar um 
povo preparado para o 
Senhor”  (Lc 1.5-17) 



Quando João nasceu, Zacarias 
louvou ao Senhor:

“Louvado seja o Senhor porque visitou e redimiu o seu povo… 
Ele promoveu poderosa salvação para nós, para mostrar sua 
misericórdia… e lembrar sua santa aliança, o juramento que 

fez ao nossa pai Abraão… 
para servirmos sem medo, em santidade e justiça, 

diante dele todos os nossos dias.



"E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois 
irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, 

para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante 
o perdão dos seus pecados, por causa das ternas 

misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará 
o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo 

nas trevas… e guiar nossos pés no caminho da paz” 
(Lc 1.68-79)



João veio preparar do caminho para Jesus

Como ele fez isto?
“Ele percorreu toda a região 

próxima do Jordão, 
pregando um batismo de 
arrependimento para o 

perdão de pecados”  
(Lucas 3.3). 

Seu ministério  
chamar as pessoas ao arrependimento,  

a uma mudança de mente e prática  

O batismo seria um símbolo e testemunho externo desse 
arrependimento.



“Preparem o caminho para o Senhor,  
façam veredas retas para ele.”  

(Isaías 40.3-5; Lucas 3.4-6)

Alusão à prática dos reis orientais antigos:
enviar  arautos que ordenassem ao povo que 

arrumassem as estradas… 

João cumpriria a profecia que diz



Como?

• Aterrando os vales das omissões: falta de oração, falta de leitura bíblica, 
falta de adoração, falta de amor, falta de perdão, falta de humildade,     
falta de valores morais…

• Nivelando as montanhas e colinas dos excessos: ambição desmedida, 
trabalho excessivo, ansiedade demais, religiosidade fanática, doutrinas 
espúrias, eletrônicos demais...

• Endireitando as estradas tortuosas da imoralidade, do sexo promíscuo, 
da infidelidade, dos vícios, da corrupção, da desonestidade, da mentira, 
do consumismo egoísta...

• Aplanando os caminhos acidentados dos relacionamentos prejudicados 
ou mesmo destruídos pelo mau gênio, agressividade, desrespeito, 
palavras duras...



Feitas estas correções

“toda a humanidade verá a salvação de Deus” 

as pessoas hão de ver o que Deus pode  
fazer em nossa vida, em nosso lar, em nossas igrejas  

E muitos se converterão 



O avivamento liderado por João

Quando grupos sociais diferentes lhe perguntaram  

“O que devemos fazer?” 
ele fez recomendações práticas e específicas

não foi uma experiência mística, sensacionalista,  
foi prática e transformadora

João dizia: 
 “Dêem frutos que mostrem arrependimento…”  

(Lc 3.8)



• Às multidões…  
"Quem tem duas túnicas, dê uma a quem  não tem 
nenhuma; e quem tem comida, faça o mesmo”  (Lc 3.11)

• Aos publicanos… 
“Não cobrem nada alem do que lhes foi estipulado” (Lc 3.12-13)

• Aos soldados…

“Não pratiquem extorsão, não acusem ninguém 
falsamente; contentem-se com o seu salário” (Lc 3.14)

Ao fim de cada sermão ou estudo bíblico… 

“O que devemos fazer?” 
 

__________________



Então, como temos visto, 
avivamentos bíblicos incluem

“toda a humanidade verá a salvação de Deus” 

arrependimento

obediência

transformação

missão
crescimento da igreja



E por falar em crescimento…
Dado o sucesso de João, muitos começaram a pensar que ele 

bem poderia ser o Cristo

Em seguida João disse:
“Vejam! É o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 

Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: 
Vem depois de mim um homem que é superior a mim…” 

(Jo 1.29-30)



Alguns dias mais tarde, discípulos de João foram dizer-lhe

“Mestre, aquele homem [Jesus] que estava contigo no outro lado do Jordão, 
do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele”

João respondeu:
“… Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, 
mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. 

O amigo que presta serviço à noiva… enche-se de alegria quando ouve a voz 
do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. 

É necessário que ele cresça e que eu diminua”
(Jo 3.26-30).  

Não somos estrelas
Somos precursores 
“amigos do Noivo”

Pastores Líderes de PGProfessores Músicos



Líderes de avivamento não têm 
estrelas na calçada da fama

O centro de todo avivamento é Cristo! 
Seu propósito é a gloria de Deus.



AVIVAMENTO
Oremos por um 

bíblico e duradouro


