JEJUM PELO AVIVAMENTO
1° Dia do Jejum Pelo Avivamento
INTRODUÇÃO: Avivamento ou avivar é tornar mais vivo, mais desperto e renovado.
Leitura: Romanos 13:10 à 14
O avivamento está ligado a disposição de reformar, recomeçar e até mesmo ressuscitar.
a) Podemos contar com a disposição do Senhor: João5: 21 Pois, assim como o pai ressuscita os
mortos, e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer.
Nesta semana estaremos nos examinando, e se necessário for, agiremos como
muitos exemplos encontrados na palavra de Deus.
1) Já estamos vivendo a ultima hora.
Rm: 13: 11 – As palavras urgentes de Paulo são muito mais aplicativas ainda aos nossos
próprios dias, pois para nós é uma certeza de que a volta de Jesus se manifesta a
qualquer momento.
- Sono = A preguiça e a sonolência espiritual devem deixar de caracterizar o crente.Essa
palavra dá a entender um estado de estupor mundano, de descuido ou negligência, ou de
simples insensibilidade ou indiferença para com as realidades espirituais, atitudes errôneas
essas que caracterizam até mesmo muitos crentes que fazem profissão de dar credito no fim
próximo da nossa era ou dispensação, devido ao segundo advento de Cristo. Podemos observar
a grande similaridade existente entre as palavras de Paulo, que aqui lemos, e as palavras do
próprio Senhor Jesus, que descrevem esses mesmos acontecimentos, nos trechos de Mateus
24:42, Marcos 13:36 e Lucas 21:34 à 36.
2) Na ultima hora precisamos estar acordados e vigilantes. Marcos 13:35 à 37 .
3) Precisamos estar acordados e observando A Palavra de Deus. Mateus 24:32 à 35.
4) Precisamos estar acordados em oração e atentos para que os cuidados da vida não nos
sobrecarreguem. Lucas 21: 34 à 36.

2
1

2° Dia do Jejum Pelo Avivamento.
Tema: Ezequias vive um avivamento e realiza reformas.

Leitura: 2° Crônicas 30: 7 à 9 – 25à 27.
1) O avivamento nos mostra a verdade e nos leva a anuncia-la. 2° Crônicas 30:7 à 9
2) O avivamento leva a unidade. 2° Crônicas 30: 12 e 13.
3) O avivamento nos leva a destruir o que não agrada a Deus.
(2° Cr 30:14 e 31:1 = Ezequias), (2° Cr 33:15 = Manasses), (2° Rs 23:4 = Josias), (1° Rs 15: 12 = Asa).
4)

Todos são beneficiados com avivamento. 2° Crônicas 30: 18 à 20.

5)

O avivamento traz alegria e respostas de oração.2° Crônicas 30: 25 à 27 .

6)
O avivamento traz condições aos sacerdotes e ministros de se dedicarem apenas ao
serviço sacerdotal.2° Crônicas 31:2 À 4.
7)

O avivamento leva o povo a contribuir até sobejar na obra do Senhor. 2° Crônicas 31: 5 à 11.
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3° Dia do Jejum Pelo Avivamento.
Tema: Avivamento, ministrado sobre os Discípulos.
Leitura: Atos 1: 1à 14 - Para iniciarem a obra ordenada por Jesus Cristo.
1)Avivamento através de Batismos com Espírito Santo. Atos 1:5 e 8.
2)A proposta do Senhor era: Ficar em Jerusalém. Atos 2:14 à 21.
3)A promessa se cumpre sobre os que estavam em Jerusalém. Atos 2:1 á 8.
4)A obra da igreja primitiva inicia movida pelo poder do avivamento. Atos 2:14 à 21.
5)Resultados:
a)

Atos 2:37 à 41 = Transformação de vidas.

b)

Atos 2:42 = Perseverança na Palavra, Comunhão, Partir do Pão e Oração.

c)

Atos 2:43 = Havia: Temor, Maravilhas e Sinais.

d)

Atos 2:44 e 45 = Havia unidade.

e)

Atos 2:46 = Havia freqüência nos cultos e procuravam estar juntos.

f)

Atos 2:47 = Contagiam os demais e o próprio Deus enviava os que haviam de ser salvos.
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4° Dia de Jejum do Avivamento.
Tema: Avivamento através dos Dons Espirituais
Leitura: 1° Coríntios 12:1 à 11.
Dom = Dádiva – presente – algo recebido gratuitamente.
1)O Espírito Santo se manifesta de muitas maneiras e uma das maneiras é através de uma
variedade de dons espirituais concedidos aos crentes avivados.
2)Manifestação do espírito visão a edificação e a santificação da igreja.
O principal propósito de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o individuo. -1° Co 12:7à 11
Edificar = promover e fortalecer a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos crentes.
Conduzir a igreja é uma obra do Espírito Santo através dos dons espirituais.
3)Dons que recebemos para nossa capacitação: Romanos 12:6 à 8. Efezios 4:11.
Portanto existem os dons que recebemos para edificação da igreja que opera em nós somente
quando o Espírito Santo quer.(A manifestação do Espírito dão-se de acordo com a vontade do Espírito)
ler1° Coríntios 12:11.
Existem os dons que recebemos para nossa capacitação para servimos na igreja de modo mais
permanente. (Estes dons operam de forma mais regular).
4) Um crente pode receber mais de um dom para atendimento de necessidades
especificas. O crente deve desejar DONS e não apenas um dom. Ler 1° Coríntios 12:31 e 14:1.
5) Não é bíblico pensar que quem tem um dom de operação exteriorizada (mais visível) é mais
espiritual do que quem tem dons de operação mais interiorizada (menos visível).
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Também, quando uma pessoa possui um dom espiritual, isso não significa que Deus aprova tudo
quanto ela faz, ou ensina.
6) Não se deve confundir dons do Espírito com frutos do Espírito.
Os frutos do Espírito estão relacionados diretamente com o caráter e a santificação do crente.
7) Satanás imita a manifestação dos dons do Espírito, ou falsos crentes disfarçados como
servos de Cristo podem fazer o mesmo. Ler Mateus 7:21 á 23 – 2° Coríntios 11:13 à 15.
8) O crente não deve dar credito a qualquer manifestação espiritual, mas deve provar se
os espíritos são de Deus porque muitos falsos profetas têm se levantado par dominar ou ter
ascendência sobre um povo. Ler 1° João 4:1.
9) Os propósitos de Deus para os dons espirituais são os seguintes:
a) Manifestar a graça, o poder e o amor do Espírito Santo entre o povo. Ler 1°
Coríntios 14:25 – Romanos 15:19.
b) Ajudar a tornar eficaz a pregação do evangelho aos perdidos, confirmando de modo
sobrenatural a mensagem do evangelho. Ler Marcos 16:15 à 20.
Obs: Palavra mais sinais = plenitude da confirmação de Deus na palavra pregada.
Palavra sem sinais = não está ocorrendo à liberdade da manifestação do Esp.Santo.
Sinais sem a Palavra = não é o Espírito Santo que está operando. (Atos 16:16 à 18).
DEUS ENVIOU OS DONS DO ESPIRITO PARA ATRAVÉS DOS SINAIS CONFIRMAR A PREGAÇÃO
DO EVENGELHO. Mateus 15:20 = E Eles, tendo partido, pregaram por todas as partes,
cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam.
a)Suprir as necessidades humanas, fortalecer e edificar espiritualmente, aperfeiçoar os crentes
na caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida.Ler 1°
Coríntios 13:1 à 8 e 13 (explicar).
b)Batalhar com eficácia na guerra espiritual contra Satanás e a hostes do mal.
Ler Atos 16: 16 à 33 – 2° Samuel 12:7 à 13 – Jeremias 1:8 à 10.

5° Dia de Jejum do Avivamento
Tema: Avivamento através dos dons espirituais (continuação)
Leitura: 1° Coríntios 12:1 à 11.
1) ORAR EM LÍNGUAS
É um sinal de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Ler Atos 19:5 e 6.
Por que motivo Deus nos deu o dom do batismo com o Espírito Santo?
a) Para nossa própria edificação.
b) Para que haja interpretação e sendo assim edificação da igreja.
2) Falar noutras línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, uma expressão
vocal inspirada pelo Espírito, mediante a qual o crente fala numa língua que nunca aprendeu.
Ler 1° Coríntios 14:14 e 15.
(explicar a necessidade de orar em línguas e também orar com entendimento).
Obs: Orar em línguas = passar um tempo de oração onde só o Espírito Santo tem
liberdade de falar com Deus, não compreendemos o que estamos orando, mas temos a
certeza de que estamos sendo impulsionados pelo Espírito de Deus.
Orar com entendimento = orar com suas próprias palavras no idioma que se conhece,
mas também impulsionado pelo Espírito Santo.
- Nota importante: estas novas línguas podem ser humanas, idiomas atualmente usados. Ler
Atos 2:6à 8. Ou podem ser desconhecidas na terra. Ler 1° Coríntios 13:1.
3) Dom de profecia e de interpretação de línguas – 1° Coríntios 14:1 à 6. Profecia é expressão vocal
inspirada pelo Espírito de Deus.
a)
A profecia bíblica pode ser mediante revelação na qual o profeta proclama uma
mensagem previamente recebida por meio de: um sonho – uma visão ou pela palavra do
Senhor.
b)
A profecia bíblica pode ser extática (que flui no momento de êxtase causado pela
presença do Espírito Santo). A mensagem é entregue por meio de INSPIRAÇÃO DO MOMENTO.
Muitas vezes a profecia estática e inspirada pode tomar a forma de exaltação e adoração a
Cristo, outras vezes admoestação exortativa e outras de consolo e encorajamento inspirando os
crentes.
c)
A profecia pode ser produto de uma revelação existente num estudo da palavra ou
inspiração espiritual espontânea.
4) Propósito do dom de profecia do Novo Testamento 1° Coríntios 14:3.
5) A profecia é o resultado da inspiração espiritual espontânea e difere da pregação da Palavra
de Deus no fato de que a profecia deve ser julgada e a escritura não pode ser julgada, pelo
contrario a Palavra da Escritura nos julga e nós jamais poderemos julgar a Palavra.
(ler João 12:48).
A profecia inspirada não nos julga; ela exorta, edifica, previne e consola. 1° Coríntios 14:29.
6) Por que julgar as profecias ou prova-las?
Uma razão é a possibilidade do espírito humano confundir sua mensagem com a
divina. Ler Jeremias 23:16.
Nota importante: os conservadores Tessalonicenses foram tão longe em sua
desconfiança quanto ao dom de profecia que estavam em perigo de extinguir o Espírito.
Ler 1° Tess. 5: 19 à 22.
7) Como devem ser dadas as mensagens proféticas:
Na primeira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Ler Lucas 1:67 à 79
– Jeremias 1:8 à 10 – 2° Samuel 12:7 à 13.
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6° Dia de Jejum Pelo Avivamento
Tema: Avivamento através dos Dons Espirituais (continuação).
Leitura: 1° Coríntios 12:4 à 10.
1)
Dons de revelação = Palavra de sabedoria –Palavra do conhecimento- Discernimento de
Espíritos.
2)
Palavra da sabedoria nos da uma revelação na mente e do propósito de Deus. Esse
dom tem a primeira posição entre os dons de revelação pois, é mais importante ter uma
revelação da mente e do propósito de Deus do que qualquer outra coisa ( a palavra da
sabedoria trata do futuro).
3)

Palavra do conhecimento nos da uma revelação das coisas do presente ou do passado.

4)
Discernimento de espíritos nos oferece a introspecção na dimensão espiritual. Esse dom
tem na realidade um alcance mais limitado do que os outros dois dons de revelação, porque a
sua revelação é limitada a uma única classe de objetivos: os espíritos.
As revelações que são trazidas pela palavra de sabedora e a palavra do
conhecimento são mais amplas, se aplicam a pessoas, lugares, objetos, situações, etc.
-

Nota importante: discernimento de espírito não se trata apenas de:

Discernir espíritos maus (Demônios).
Discernir espírito do homem.
Discernir espírito de Deus.
Através do dom de discernimento de espírito também revela o tipo de espírito que está agindo
por de traz de uma manifestação Sobrenatural, quer maligna, quer boa. Ler Atos 16:16 à 18.
(a moça depois de ser liberta não conseguia mais adivinhar porque aquele espírito de adivinhação
havia saído dela).
As manifestações Sobrenaturais têm origem em Deus ou no Diabo.
Não podemos esquecer que Satanás também é um ser Sobrenatural e muitas coisas que
nos parecem ser milagre não provem de Deus.
5)

Manifestações que não é discernir espíritos:

Ler pensamentos – introspecção psicológica – penetração mental – discernir falhas das
pessoas e discernir o caráter das pessoas.
6)

Exemplos de discernimento de espírito.

-

Mateus 16:13 à 17

-

Atos 13:4 à 12

-

Mateus 16:21 à 23.

-

Atos 8: 9 à 20.
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