


VII. Avivamentos bíblicos 
Jesus



O avivamento de Jesus

Continuou?

O avivamento que começou com João continuou com 
Jesus… mais poderoso, abrangente, perfeito e exemplar

“Este homem é meu 
instrumento para levar o 

meu nome…” 
(At 9.15)

Líderes do VT  e João

INSTRUMENTOS AUTOR

Jesus Cristo

“…olhos fitos em Jesus,  
autor e consumidor da 

nossa fé…”
(Hb 12.1-2)

Jesus continua avivando ou re-avivando 
indivíduos e igrejas



A vida avivada de Jesus

Cheia do Espírito e do seu fruto
“O Espírito do Senhor está sobre mim, 
porque ele me ungiu para pregar boas 

novas…”
(Lc 4.18) 

“O fruto do Espírito é amor, alegria, 
paz, paciência, amabilidade, 

bondade, fidelidade, mansidão e 
domínio próprio”

(Gl 5.22-23) 



A vida avivada de Jesus

Não pecou
“… passou por todo tipo de tentação, 

porém, sem pecado”
(Hb 4.15) 

Pregava a Palavra de Deus
“Estas palavras que vocês estão 

ouvindo não são minhas; são de meu 
Pai que me enviou”

(Jo 14.24)



A vida avivada de Jesus
Vivia o que pregava

“Desci dos céus, não para fazer a 
minha vontade, mas para fazer a 
vontade daquele que me enviou”

(Jo 6.39) 

Pregava com autoridade
“Quando acabou [o Sermão do Monte], 

as multidões estavam maravilhadas 
com o seu ensino, porque ele as 

ensinava como quem tem autoridade, e 
não como os mestres da lei”

(Mt 7.28-29) 



Faria o que nenhum outro líder de avivamento fez ou fará 

Porém, Jesus foi muito muito mais que 
grande Mestre e exemplo de vida  

“Eu sou o bom pastor. 
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas” 

(Jo 10.11)

Velho Testamento Novo Testamento

"Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo” 
(Jo 1.29).

Sua morte foi profetizada e seria expiatória



nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus

A pregação evangélica de Jesus

EVANGELHO  =  BOAS NOVAS

“Arrependam-se, pois o 
Reino de Deus está 

próximo… Preparem o 
caminho…” (Mt. 3.2)

“O Reino de Deus está 
próximo. Arrependam-se 

e creiam nas boas 
novas” (Mc 1.15) 

João Jesus

Ocorre um AVIVAMENTO na vida dos que se arrependem 
e crêem em Jesus, recebendo-o como seu 

Salvador e Senhor



Avivamento na prisão
“Senhores, que devo fazer para ser salvo?"

Certamente ocorreu um avivamento naquela casa…

“Creia no Senhor Jesus, e serão salvos, 
você e os de sua casa!”

(At 16.30,31)



É assim que o avivamento começa em 
nossa vida, em nosso lar e na igreja 



AVIVAMENTO
Oremos por um 

bíblico e duradouro


