
T R A N S B O R D A R

Neste final de semana tivemos uma conferência incrível, com o nome de Transbordar. Foram palavras muito poderosas e 
profundas. Princípios que podem nos levar a um período de avivamento pessoal e também conduzir a nossa comunidade a um 
período de forte avivamento espiritual.

No encontro virtual da sua célula dessa semana, separe um tempo significativo para conversar sobre a participação na 
conferência. Você que está conduzindo a reunião, aproveite para contar testemunhos pessoais do que Deus fez em sua vida 
neste final de semana.

Peça para que os presentes comentem sobre as seguintes perguntas:
• Qual palavra da conferência mais impactou você e sua família?
• O que tem impedido você de viver um avivamento pessoal?
• Quais compromissos você assumiu com Deus neste final de semana?
• Enquanto célula, como podemos contribuir na vida uns dos outros para buscarmos um avivamento?

VO C Ê  Q U E R  O  AV I VA M E N TO ?

Peça para todos utilizarem o chat online para responderem a essa questão. Provavelmente essa será a pergunta mais importante 
que você vai responder hoje: você quer o avivamento?

Mas o que seria um verdadeiro avivamento? Avivar significa despertar, acordar, tornar mais vivo, apressar, reanimar, cobrar o 
ânimo. Avivamento não é resultado de emoções ou sensacionalismo. Avivamento genuíno está ligado ao constante mover do 
Espírito na igreja, produzindo vida e energia espiritual. Jesus fala sobre esse mover utilizando uma ilustração muito rica:

“Nem se põe vinho novo em odres velhos; do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas 
põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam.” (Mateus 9:17)

Jesus está mostrando dois elementos fundamentais de um avivamento. De um lado um mover do Espírito Santo que só Ele 
pode proporcionar, não podendo ser produzido por vontade humana. Por outro lado, é necessária a existência de um recipiente 
para receber o derramar do Espírito. 

Entretanto, temos que prestar atenção no alerta que Jesus fez a respeito do odre. Os odres eram feitos de pele de animal e 
usados como recipientes para se guardar o vinho. O odre não pode ser velho. Ele não suporta o vinho novo. Para suportar o 
vinho novo, o odre tinha que ser flexível e resistente, simbolizando uma pessoa curada e madura em Deus. 
As pessoas querem o avivamento (o novo de Deus), mas não querem ser tratadas no caráter. Fala-se muito em prosperidade 
e pouco em perseverança; muitos querem receber algo de Deus, mas não estão abertos a serem confrontados, esticados, 
desafiados e renovados.

Deus deseja que o avivamento seja duradouro. Para isso, é necessário que o odre esteja adequado!

Pergunta: Você quer o novo de Deus; o avivamento de Deus? Você é um odre novo? Você está curado e tratado para 
enfrentar as pressões espirituais e os desafios de Deus?

D E S E N VO LV I M E N TO

Todos os analistas bíblicos concordam que o Reinado de Josias trouxe um tempo de despertamento e avivamento que começou 
em Judá e se estendeu por toda a nação. O povo de Israel havia se afastado de Deus e se voltado para a idolatria, o templo 
havia perdido seu valor na espiritualidade da nação.

O que o rei Josias fez? Quais foram as atitudes que levaram a uma mudança profunda e um avivamento em Israel?

avivamento que permanece
Lição de célula: 6 a 11 de abril



1 .  B U S C A R  A  D E U S

“… sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor.” (2 Crônicas 34:3)

É assim que tudo começa. Deve haver uma busca por Deus. Ele era muito jovem, mas inclinou seu coração ao Senhor. 

Jovens têm que buscar a Deus. Todos temos que buscar a Deus. 

“Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.” (Jeremias 29:13) 

Há uma promessa! Se o buscarmos, vamos encontrá-lo.

Pergunta: Com qual intensidade você tem buscado a Deus? Como você se propõe a buscá-lo mais?

2 .  R E M O V E R  A  I D O L AT R I A

“...começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de 
metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos baalins; além disso, ele despedaçou os altares de incenso que 
ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os 
espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios.” (2 Crônicas 34:3-4)

A descrição de como era a idolatria naquela época em Israel é muito, muito impressionante. Como o povo se afastou de Deus! A 
idolatria do nosso tempo, nas igrejas contemporâneas, não é de imagens ou altares, mas de rebeldia e arrogância. Ela é movida 
pela cobiça e pelo desejo de ter o que dá prazer, satisfação, aceitação, riqueza, lucro, fama, poder, luxúria e coisas afins. É 
originada em posturas do tipo “eu preciso ter, eu quero muito, eu não abro mão, é bom para mim”.

 Veja o que Paulo declarou à Igreja de Colossos:
“Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e 
a ganância, que é idolatria.” (Colossenses 3:5)

A palavra ganância significa: desejo extremo pelo lucro (dinheiro, possessões, posição, conforto, aceitação, prazer, poder, 
luxuria, etc.). Devemos nos lembrar que a idolatria na Bíblia é comparada à infidelidade conjugal:
“Mas, como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor.” (Jeremias 
3.20)

Quando o nosso coração se volta para a idolatria, significa que fazemos como o cônjuge que trai. Ninguém, sendo casado, 
aceita um terceiro no relacionamento. Deus também não. ELE NÃO QUER SER APENAS O PRIMEIRO, ELE QUER SER O ÚNICO.

Pergunta: Quais ídolos você identifica em sua vida? Você está disposto a eliminá-los? 

3 .  R E S TA U R A R  O  T E M P LO

“...a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maaséias, governador da cidade, junto com Joá, filho 
do arquivista real Joacaz, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. (2 Crônicas 34:8)

Também é impressionante o que virou o templo do Senhor, a casa de Deus, naquela época. Até prostituição cultual se praticava 
dentro do Templo. Paulo afirma que somos Templo do Espírito, habitação de Deus. Quando escreve aos Coríntios, Paulo trata 
da questão da imoralidade sexual. 

“Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que 
vocês não são de si mesmos?” (1 Coríntios 6:19)

A pergunta que se faz é: como está o Templo de Deus? Como temos usado o nosso corpo? Acaso, estamos doentes. Tratamos de 
nossas feridas? Lidamos com o nosso passado? Reagimos às situações da vida conforme os traumas que sofremos? Precisamos 
entender que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho restaura as vidas. Deus 
deseja nos restaurar. Precisamos abrir o nosso coração a todo processo de cura e libertação de Deus!

Pergunta: Você tem buscado sua restauração, considerando que você é o templo do Espírito? Você tem levado a sério 
seu processo pessoal de cura e libertação?



4 .  VA LO R I Z A R  A  PA L AV R A  D E  D E U S

“Hilquias disse ao secretário Safã: “Encontrei o Livro da Lei no templo do Senhor”. E o entregou a Safã. [...] Safã leu trechos do 
Livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens [...] “Vão consultar o Senhor por 
mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra 
nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o 
que está escrito neste livro”. [...] Depois subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo 
de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas: todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz 
todas as palavras do Livro da Aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor.” (2 Crônicas 34:15-30)

Chega a ser inacreditável o que acontecia naquela nação. As pessoas nem conheciam a palavra de Deus. O Livro estava jogado 
em um canto qualquer, ninguém nem sabia que estava lá guardado. Não é assim para muitos de nós. Estamos tão longes e 
distantes da Palavra de Deus que para nós é como se ela nem existisse. 
Temos dado valor a palavra de Deus? Precisamos fazer como Josias, nos arrepender por não darmos valor a Palavra. Precisamos 
levantá-la, torná-la pública. “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.” (Tiago 1:22)

Pergunta: As escrituras ocupam um lugar prioritário em sua rotina? Você tem meditado na palavra de Deus regularmente? 
Além de ler e ouvir, você tem colocado em prática? 

C O N C L U S Ã O

Para receber o derramar do Espírito Santo e participar deste avivamento, a pessoa precisa, antes de mais nada, render-se 
a Jesus. Sem o novo nascimento, inaugurado por uma fé genuína em Jesus, nada do que falamos acima estará acessível. 
Certifique-se que todos os presentes têm convicção da sua fé em Cristo e conduza a uma oração de fé aqueles que não tenham 
essa convicção.

Pergunta: Todos aqui já renderam sua vida a Jesus? Todos têm convicção de terem nascido de novo e estão prontos para 
buscar o avivamento?

A nação de Israel experimentou um avivamento por causa das atitudes que Josias tomou. Vamos tomá-las também! Recapitule 
as principais atitudes de Josias que trouxeram um genuíno avivamento à sua geração. Defina junto à sua célula desafios 
práticos e decisões que vocês vão tomar juntos a fim de se consagrarem a Deus.

Pergunta: Peça para cada um anotar o aspecto da conferência e da célula de hoje que Deus mais usou para impactar 
sua atitude espiritual. Quais compromissos cada um de nós assume hoje para buscar esse avivamento que permanece?

AV I S O S

C U LTO S  O N L I N E 
Esperamos por você para um momento de comunhão e adoração. Dias e horários: quinta-feira (19h30), sábado (19h30), domingo 
(10h e 18h).
 
P E D I D O S  D E  O R A Ç Ã O  O N L I N E
Faça o seu pedido pelo site e um dos nossos pastores entrará em contato com você. Acesse www.central.online/ajuda.
 
D E VO C I O N A L  D I Á R I O 
De segunda a sexta, às 7h da manhã, participe da live e receba uma palavra poderosa do Pr. Paulo Mazoni no Instagram oficial 
da Central (@central.online).

C C M  AVA N C E  
O CCM, nossa escola de capacitação ministerial, também está realizando cursos online. Atendendo a pedidos, as turmas do 
Avance, Velho e Novo Testamento, estão com matrículas abertas. Para inscrições e mais informações acesse www.centra.
online/ccm.
 
P L A N TÃ O  PA S TO R A L
Todos os dias temos um pastor disponível para atendê-lo pessoalmente em caso urgência. 
Marque seu horário pelo 98485-8364 (Erica).

Todos os direitos reservados à Igreja Batista Central de Belo Horizonte


