1 AVIVAMENTO PARA O NOSSO TEMPO
(2 Crônicas 7:11-16)
Por Luiz Meza

Introdução.
Em outubro de 1969 o Dr. Clade Taylor, o Secretario General da ANE (Associação
Nacional Evangélica) escreveu: Crimes, divórcios, imoralidade, alcoolismo, drogas,
racismo, seitas religiosas e antirreligiosas, pornografia, violência, crueldade e
desumanização. “ Depois acrescentou: “Somente a participação dos cristãos dedicados
poderá trazer renovação espiritual para a nossa nação”.

I. La base do avivamento.

E se o meu povo, que se chama pelo meu nome (v.14).
Avivamento; A obra, estranha e soberana, de Deus em que Ele visita o seu próprio
povo, o restaura, o reanima e o envia na plenitude da sua benção divina.
A base do avivamento: Uma relação de vida; uma responsabilidade de amor. “Meu
...povo ...meu nome”.
Agora vejamos o que realmente quero tratar no meu próprio coração, e no de vocês
também hoje.
Tal intervenção divina resultará em evangelismo, embora em primeiro lugar, é a
obra de Deus para a igreja, para os crentes.
Isto é absolutamente claro como disse o texto: “E se o meu povo, (…), se humilhar”.
Isto significa “vocês” e “eu”.
Uma relação básica de vida. “Se meu... povo”.
Avivamento ou “devolver a vida” (Schökel) é quase exclusivamente um término do
A.T. Essencialmente significa acelerar, recobrar, restaurar. Contudo, quando é
utilizado A.T., sempre se refere ao povo da aliança ou do pacto de Deus. Assim é que
escutamos ao salmista dizendo: Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se
alegre em ti? (Salmos 85:6).

Portanto, quando falamos de avivamento não nos estamos referindo dos pecadores
senão dos santos. Por outro lado, o santo necessita um aviva- mento. “Eu vim para
que tenham vida, e a tenham com abundância. “ (João 10:10).

Conheço muitos crentes, pastores e ainda SD que não tem vida com abundância.
A vida cheia do Espirito Santo não é um estado de vida opcional, é um
mandamento divino.
Eu e você devemos saber, estar conscientes, do que é ser cheio com o Espírito Santo.

II. O encargo por avivamento.

Se ...meu povo, que se chama pelo meu nome ...se humilhar ...e orar, e buscar a minha
face, e se converter dos seus maus caminhos.
O encargo por avivamento pode ser resumido em uma palavra, em somente uma
palavra: “oração”.
Louis A. King nos aponta que: “A Bíblia e o registro da história revelam que não existe
um avivamento sem oração. “
Leonard Ravenhill no seu livro “Sodoma não tinha Bíblia” escreve: “A igreja está
morrendo de pé, porque não está vivendo de joelhos. “
Assembleias, comités, juntas, retiros, campanhas, conferencias de santidade, oficinas,
viajes; e todas essas atividades não significam nada, a me- nos de que estamos
dispostos a acercar a Deus de baixo dos seus términos, e não de baixo
dos nossos.
O assunto da oração é o encargo por avivamento. Como se define isto?:
a. Quebrantamento em oração.
“Se humilhar”. Hebreu = dobrar os joelhos. “Ó, vinde, adoremos e nos
prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Porque ele é o nosso
Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz.
“ (Salmos 95:6-7). Este é o quadro do quebranta- mento, da humilhação.
“Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes” (Tiago 4:6).
O Deus onipotente, onisciente, o Deus onipresente, o Deus todo poderoso, está
de pé para resistir a qualquer pessoa, qualquer família, qualquer igreja, qualquer
denominação, qualquer nação que não se humilhe ante a sua mão poderosa.
“Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo! “ (Hebreus 10:31).
Edwin Roberts, avivamento de Whales, de baixo a poderosa predicação de Sir
Joshua sobre o quebrantamento, quebrantamento ante

Deus, no meio do seu sermão Edwin Roberts começou a gritar: “Senhor,
submeta-me, submeta-me, submeta-me! ¡Senhor, submeta-me,
submeta-me, submeta-me! “
Sir Joshua dirigiu sua voz desde o púlpito e lhe disse: “Se realmente quer
isso, se realmente quer isso, Deus vai te usar. “
Estamos preparados para ser quebrantados? Estamos preparados
para ser quebrantados? Quebrantamento! Quebrantamento! Mas não
só quebrantamento, notem:
b. Abnegação (negar-se a si mesmo) ou entrega total em oração: “Se
humilhar e orar”.
Das 12 palavras para oração, esta significa: Examinar-se a si mesmo
habitualmente (Robert Young).
Um dos problemas mais sérios na oração é a oração egoísta: Meus desejos, meus
sonhos, meu posto, minhas ideias. Só o Espírito Santo pode acabar com o
egoísmo carnal na oração e substituir com abnegação na oração.
Quero dizer para vocês que algumas das maiores tentações que tive, eu
experimentei enquanto orava de joelhos. Abnegação na oração.
Quebrantamento em oração, abnegação na oração.
c. Sinceridade e persistência na oração.
“Se ...meu povo ...buscar a minha face”. Buscar a face de Deus significa
sinceridade e persistência em oração.
Jesus ilustra este princípio com a história de Lucas 11:11. Deus responde está
oração. A passagem termina preguntando: “quanto mais dará o Pai celestial o
Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? “
Meu irmão, você está tão alto ante Deus assim quando você está de
joelhos. ESTA É A MEDIDA DE SUA ESTATURA ESPIRITUAL.
Lembrem das portas da prisão de Pedro em Atos 12:5 disse que, “mas a igreja
fazia continua oração por ele a Deus”.
Oravam continuamente. Sabem o que isto significa? Significa que seguiram
orando sem comer, sem dormir, sem seus contatos sociais normais.

d. Santidade na oração.
“Se ...meu povo ...se converter de seus maus caminhos”. Aqui alcançamos o
auge/clímax da oração pelo avivamento.
O encargo que Deus põe sobre nós não é só quebrantamento, abnegação,
sinceridade y persistência, mas também santidade, santidade!
Tiago nos lembra que “a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos”
(Tiago 5:16)
Paulo exorta: “Quero, pois que os homens orem em todo o lugar, levantando mãos
santas, sem ira nem contenda. “
O salmista disse: “Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar
santo? “ Então ele dá a resposta: “Aquele que é limpo de mãos e puro de coração;
que não entrega a sua lama à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a
benção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. “ (24:3-5).
O ter impureza nas nossas mãos, desentendimento em nossas relações, espírito
de amargura e duvida no coração, é cancelar, aniquilar toda oração.
O converter dos maus caminhos significa:
1. Confissão pessoal,
2. Confissão interpessoal.
3. Confissão pública.
(Whales, Corea, Shantung China).
Só o Espírito Santo pode convencer “de pecado, de justiça y de juízo”.
(João 16:8).
“...Sede santos, porque eu sou santos!” (1 Pedro 1:16) em qualquer tipo de
conduta. “E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” (He- breus 12:14).

III. As bênçãos do avivamento.
“Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra”.
A ÚNICA RAZÃO PELA QUAL NÃO CONHECEMOS A PLENITUDE DA
BENÇÃO É PORQUÊ NÃO CUMPRIMOS AS CONDIÇÕES.
a. o favor divino.
Então eu ouvirei dos céus...

A obediência a Deus sempre, sempre, abre as janelas dos céus.
Lembremos que quando o juízo de Deus comece, não começará com o mundo,
começará com a igreja. Pedro disse claramente: “Porque já é tempo que comece
o julgamento pela casa de Deus; e, se primeiro começa por nós, qual será o fim
daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? ” (1 Pedro 4:17).
É por esta razão que Habacuque ora: “Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos
anos, no meio dos anos faze-a conhecida; na tua ira lembra-te da misericórdia. ”
(3:2).
A benção do favor divino.
b. A benção do companheirismo divino.
“Então ...perdoarei os seus pecados”.
O pecado não perdoado é a condição mais seria na experiência humana; para
homens e mulheres significa a perdição eterna. O inferno!
c. La benção do fruto divino.
“Então ...e sararei a sua terra”.
Se lemos cuidadosamente o contexto, podemos entender que o “céu fechado”
significa seca, fome e peste.

