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Avivamento pessoal

Lição 06 agosto a 11 de setembro

INTRODUÇÃO 

Na semana passada falamos sobre bloqueios emocionais que nos impedem de crescer com Deus e de experimentar tudo o que Ele tem 
para cada um de nós. Fizemos uma autoavaliação da nossa saúde integral e tivemos um tempo especial de reflexão e renovo.

Hoje vamos falar sobre a nossa temperatura espiritual. Temos muita convicção que Deus está chamando a Central para um tempo de 
ativação e fervor espiritual. Os céus já estão abertos e um mover já está acontecendo! Abra seu coração e avalie com sinceridade como 
está sua condição espiritual. Não fique de fora do que Deus está fazendo em nosso meio!

QUEBRA-GELO

Vamos fazer juntos uma pequena autoavaliação para conferir como anda nossa temperatura espiritual? Vai funcionar da seguinte forma. 
Para cada tópico abaixo dê uma nota de zero a dez. Em seguida some os pontos e veja como anda sua temperatura espiritual: 

Tópico Nota entre zero e dez

Busco a Deus diariamente e estou conectado à minha célula e à Central

Em minhas leituras bíblicas regulares Deus fala comigo e me dá palavras específicas

No meu devocional começo a adorar a Deus e nem vejo o tempo passar

Durante o dia permaneço conectado a Deus em oração

Aguardo minha célula com expectativa pois sempre tenho experiências com Deus junto de meus irmãos

Ouço a voz do Espírito Santo e tenho prazer em obedecê-lo

Amo os domingos porque é o dia de celebrar ao Senhor com minha família da fé

Quando estou no culto, adoro a Deus com entusiasmo e fervor

Amo servir a Deus, estou sempre colocando meu tempo e recursos para cumprir os propósitos do Reino

Vejo frutos do Espírito e dons do Espírito em minha vida

Nota entre 0 e 20
Iceberg! Coração  
cauterizado, não  
ouve ao E.S. e  
religiosidade máxima.

Nota entre 21 e 40
Congelamento imi-
nente! Quebrante-se na 
presença de Deus e seja 
restaurado. 

Nota entre 41 e 60
Morno ou  
caminhando para morno.  
Arrependa-se e volte  
ao primeiro amor.

Nota entre 61 e 80
Esquentando. Você tem 
sede por mais de Deus 
e tem tido experiências 
atuais com Ele.

Nota entre 81 e 100
Labareda! Você está 
avivado, apaixonado por 
Cristo e por tudo o que 
Ele se importa.

 

Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3:16

EXISTE CRISTÃO NÃO AVIVADO?

Muito se fala em avivamento e há uma expectativa de um fogo espiritual. Esse fogo pode mesmo acontecer, de maneiras 
distintas em cada mover, e o fervor vem como consequência de algo que o Espírito Santo faz em cada pessoa (ou na vida 
de um grupo de pioneiros). Nosso foco aqui não é falar dos grandes avivamentos, mas de um avivamento que Deus quer 
operar dentro de você: avivamento pessoal.

Pergunta: Pare um pouco e conversem sobre essa questão: existe cristão não avivado?

Avivamento e cristianismo deveria ser redundância. Um cristão morno não deveria ser um cristão. Um cristão vivendo em 
intimidade com Cristo e com o Espírito não tem como não estar avivado. E, na prática, cristãos não avivados são a maioria. 
Isso não deveria ser assim.
Estamos em um país onde mais de 90% da população se diz cristã e é um dos países mais corruptos e violentos do mundo. 
Temos mais de 40 milhões de evangélicos que fazem pouca diferença na nação, proporcionalmente falando. Temos outros 
milhões de desviados, o que também não faz sentido para alguém que conheceu a Cristo. Precisamos entender porque isso 
é assim. Estamos trazendo esse contexto macro, só para entendermos que há uma incoerência, mas não viemos aqui falar 
do cristianismo dos outros. Estamos aqui pra falar do nosso cristianismo: do meu e do seu cristianismo. 
Se você é um cristão avivado, ore a Deus pedindo para sair daqui ainda mais. Se não é este o seu caso, ore pedindo para 
Deus mudar essa situação.



AVIVAMENTO = VIDA

A palavra avivamento vem de vida e fala sobre um retorno à vida ou avivar o que estava morrendo. Jesus fala de vida 
muitas vezes e se apresenta como o autor da vida. 

- “Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá;” João 11:25 

- “Respondeu Jesus: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.” João 14:6

- “Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso.” Atos 3:15

- “E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não 
tem o Filho de Deus, não tem a vida.” 1 João 5:11,12

- “Disse-me ainda: “Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente 
da fonte da água da vida.” Apocalipse 21:6

BIO OU ZOE

Entenda o que Jesus está nos mostrando: 

O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. “Eu sou o bom 
pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:10,11

A palavra vida no português, fica mais clara quando olhamos suas formas em grego. Na língua em que foi escrito o Novo 
Testamento, existem duas palavras distintas para vida. Uma delas é BIO que se refere à vida biológica. A segunda palavra 
é ZOE que se refere à vida de Deus ou vida no espírito. Se você está em Cristo, você tem Zoe. Se o seu problema não é falta 
de fé, precisamos desbloquear o fluir da Zoe.

1.Veja o sentido do fluir 

Sabe porque muitos cristãos não estão avivados? Porque querem uma vida para satisfazer seu bios e não seu zoe. Porque 
racionalmente querem a vida de Cristo, mas, na prática estão focando na bios e nas coisas dessa terra. A maioria dos 
cristãos busca a Deus para preencher suas necessidades naturais, ao invés de viver pelo Espírito e se satisfazer com as 
coisas espirituais. 

Muitos cristãos têm a seguinte atitude: “Quero Deus para ser feliz. Quero Deus para ter prazer. Quero Deus para ter bençãos, 
cura, emprego, casamento, etc.”. Não que seja errado e Deus realmente deseja abençoar seus filhos. A questão é onde 
está nosso coração.Quando buscamos a Deus apenas para satisfazer nossas necessidades terrenas, andamos frustrados, 
vazios e muitas vezes adoecidos. 

Aprendemos na semana anterior que somos corpo, alma e espírito. O homem natural pensa nas coisas naturais e sua 
existência flui com foco em seu corpo. As pessoas comuns vivem para satisfazer seu corpo; sua expectativa é que sua alma 
e seu espírito sirvam para dar prazer e alívio ao corpo. 

Se você nasceu de novo, o sentido do fluir na sua vida precisa se inverter. Tudo em você precisa se alinhar para o espírito, 
pois é neste canal que vem sua conexão com Deus. Agora você se tornou um ser espiritual e o governo do seu ser se 
inverteu. Agora sua alma e seu corpo existem para se alinhar ao mover de Deus que flui em seu espírito.

Pergunta: Sinceramente, sua alma e seu corpo estão se alinhando para agradar o espírito? Ou você espera que seu espírito 
e sua alma fluam para agradar seu corpo?

2. Ladrão ou Bom Pastor

O Pr. Luiz Barros ensinava um segredo. Qual a diferença entre o pecado e a provação? O pecado começa bom e termina 
ruim. A provação começa ruim e termina boa. De forma semelhante, há uma clara diferença entre o ladrão e o bom pastor. 
O ladrão promete e não entrega. Já o bom pastor entrega e depois promete. O ladrão promete vida e entrega morte. O bom 
pastor se entrega até a morte para nos dar vida. 

Muitos cristãos não experimentam vida porque estão confiando nas promessas erradas. Confiam na cultura e nos valores 
deste mundo, se esquecendo que o mundo jaz no maligno. Sonham os mesmos sonhos que as pessoas que não conhecem 
a Deus. Se satisfazem da mesma forma que os incrédulos e perseguem os mesmos alvos do mundo. 

O ladrão vai massagear seu ego: “Você merece ser feliz!” “Não aceite que falem assim com você!” “Trabalhe um pouco mais 
para conseguir realizar seu sonho.” “Cuidado para não se envolver demais com a igreja.” “Isso vai ser muito cansativo e 
trabalhoso, melhor deixar para depois e descansar.” “Hoje você está muito cansado, não vá à célula.” 

Ao final, o ladrão vai te entregar morte, destruição, frustração e adoecimento. Não confie nele. Quanto mais você satisfizer 
sua carne, mais infeliz, vazio e frio espiritualmente se tornará. 
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O bom pastor vai te conduzir pelo caminho estreito: “Acorde mais cedo para um tempo comigo!” “Abra mão deste ídolo e me 
deixe ser o Senhor do seu coração.” “Pense menos em você e mais nas outras pessoas.” “Não desista! Estou do seu lado 
e vou te ajudar a vencer.” “Mate a sua carne e o seu eu. Fortaleça o espírito.” “Priorize sua célula, sua igreja e o serviço.” 
“Cuidado porque esse desejo não vai preencher seu coração.

Ao final, o bom pastor vai alinhar sua vida ao Espírito Santo. Ele vai te levar aos pastos verdejantes, vai saciar sua sede e te 
manter em segurança contra os lobos ferozes. Você vai se sentir vivo e vai encontrar o sentido da sua existência.

Pergunta: Você ouve a voz do ladrão ou do bom pastor? O que suas prioridades e atitudes revelam sobre isso?

CONCLUSÃO

O objetivo da nossa conversa é medir a temperatura espiritual de cada um. Desafie cada presente a usar a palavra de Deus 
como um termômetro. Separe um tempo ao final para orar e ministrar. Faça apelos e desafie os presentes a tomarem uma 
posição diante de Deus:

• Se Cristo não é o Senhor da sua vida, ore agora mesmo e entregue seu coração e o governo da sua vida nas mãos do  
bom pastor.

• Se você é cristão e não está avivado, algo está errado. Alinhe sua vida na direção do Espírito e pare de satisfazer sua 
carne. Decida agora mesmo mudar suas prioridades.

SETEMBRO AMARELO | REVIVA

A Central te convida a encontrar ajuda, caso esteja enfrentando uma situação de desespero, desesperança ou tenha 
desistido de viver. Talvez sua necessidade seja dar apoio a alguém que esteja sofrendo ao seu lado. Acesse a cartilha e os 
materiais que preparamos para você em www.central.online/reviva

Lembre-se das palavras do bom pastor “Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente”. Seu corpo pode estar 
doente e sua alma estar sofrendo, mas você não está sozinho. Sua igreja está aqui para te ajudar. E Cristo, mais do que 
nunca, quer encher seu espírito e renovar sua história. Chegou um novo tempo! Venha e REVIVA!
Encontre ajuda em www.central.online/restauracao
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