
Lição de Célula -24 a 29 de janeiro

As chaves do avivamento  

INTRODUÇÃO À LIÇÃO

Este é o Ano do Avivamento e estamos na Série Ignição. A grande pergunta que temos respondido é o que precisamos fazer para girar 
a chave e dar a partida no avivamento em nossas vidas e igreja. Evidentemente, avivamento trata-se de algo divinamente realizado,  
de acordo com sua soberana vontade. Contudo, trata-se, também, de uma resposta de Deus a ações específicas da parte dos homens.

Um dos melhores livros sobre avivamento que você pode ler chama-se “Oração, a chave do avivamento”, de Paul Yonggi Cho. Inspirados 
pelo título desse livro e com base em 1Crônicas 7.14, iremos tratar na lição de hoje sobre as chaves do avivamento. Que, de posse de 
cada uma dessas chaves, possamos ligar o avivamento em nossas vidas e igreja!

DESENVOLVIMENTO

Texto-bíblico: 1Crônicas 7.14

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o 
ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 

Pergunta: Quais são as chaves do avivamento que podemos encontrar nesse texto?

1. Humilhar-se

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar.

A humilhação e a humildade andam de mãos dadas. Na verdade, a humilhação pode ser o caminho para a humildade, quando se tem 
orgulho no coração. Para alcançar a humildade, o coração orgulhoso deve ser quebrantado.

Para Deus, a humildade é uma característica indispensável para aqueles que o buscam. Veja o que a Bíblia diz sobre isso:

Texto-bíblico: Tiago 4.6-10

“Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, e ele fugirá de 
vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem 
o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e 
ele os exaltará.

Texto-bíblico: 1Pedro 5.5-6

Sejam todos humildes uns para com os outros, porque “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. Portanto, humil-
hem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido

No Antigo Testamento, uma das formas de uma pessoa se humilhar diante de Deus era através do jejum. Inclusive, uma das palavras 
hebraicas traduzidas por “jejum” pode também ser traduzida por “humilhação”. Vejamos alguns textos sobre isso:

Texto-bíblico: Esdras 8.21

Ali, junto ao canal de Aava, proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para 
nós e nossos filhos, com todos os nossos bens.

Texto-bíblico: Salmo 35.13

Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração.

A partir de 7 de fevereiro, teremos 14 Dias de Jejum e Oração, sendo o jejum de alimento e de entretenimento. Que tal todos nós termos 
um tempo de humilhação diante do Senhor participando de forma comprometida desse jejum?

2. Orar

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, (...) orar.

Não há avivamento sem humilhação. Não há avivamento sem oração. A oração, aliás, é a chave maior do avivamento (lembra o título do 
livro de Paul Yonggi Cho?). Se nós realmente acreditássemos no poder da oração, nós oraríamos mais.

Pergunta: Quais as suas melhores experiências de oração?

Como já foi dito hoje, a partir de 7 de fevereiro, teremos 14 Dias de Jejum e Oração, com oração de segunda a sexta-feira, de 6h às 7h30, 
em todas as unidades da Central, e, no dia 18 de fevereiro, sexta, de 20h às 24h, uma Vigília de Oração, também em todas as unidades da 
igreja. Que tal nos comprometermos com os 14 Dias de Jejum e Oração, participando de todas as reuniões de oração pelas manhãs e da 
vigília? Isso poderá virar a chave do avivamento em nossas vidas e igreja!

3. Buscar a face de Deus

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, (...) buscar a minha face.

Pergunta: Qual a diferença entre orar e buscar a face de Deus?
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A oração pode ser limitada a uma lista de pedidos que fazemos a Deus. Nesse caso, buscamos as suas mãos, o que ele pode fazer por 
nós. Buscar a face de Deus, como as próprias palavras já transmitem, vai muito além de uma lista de pedidos. Quem busca a face de 
Deus tem o seu foco em Deus mesmo, em sua pessoa, em intimidade com ele. Aliás, na medida em que amadurecemos na oração, nos-
sas petições diminuem e nosso anseio pela face de Deus aumenta. Experimentar de sua glória é o nosso alvo maior! 

Que tal durante os 14 Dias de Jejum e Oração não colocarmos o nosso foco apenas no que Deus pode fazer por nós, mas, principalmente, 
em buscar a sua face? Poderemos ter experiências inéditas em nossas vidas!

4. Afastar-se dos maus caminhos

Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, (...) se afastar dos seus maus caminhos.

Afastar-se dos maus caminhos tem a ver com arrependimento. Não haverá avivamento sem quebrantamento, oração, busca a Deus e 
arrependimento. Afastar-se dos maus caminhos é um chamado de Deus para levarmos o pecado a sério. Afinal de contas, as nossas 
maldades nos separam de Deus (Isaías 59.2), o salário do pecado é a morte (Romanos 6.23) e Deus nos chamou para sermos santos 
como ele é santo (1Pedro 1.15-16)

Quanto a levar o pecado a sério, a Bíblia nos dá dois exemplos divergentes. De um lado, o bom exemplo de José que, ao ser assediado 
pela mulher de seu patrão, Potifar, não deu bobeira e fugiu (Gênesis 39). Do outro lado, o péssimo exemplo de Sansão que, ao ser asse-
diado por Dalila, se deixou envolver e, aos poucos, foi entregando o segredo de sua força até ser dominado por ela e pelos filisteus 
(Juízes 16.1-22). José levou o pecado a sério e colheu as boas consequências disso, mesmo que, a princípio, tenha ido para a prisão 
injustamente. Já Sansão brincou o pecado e acabou preso e humilhado.

Para nos afastarmos de nossos maus caminhos, precisamos discernir quais são os caminhos bons e os caminhos maus de nossas vidas. 
Como fazer isso? Através da Palavra de Deus. Veja que interessante o texto bíblico abaixo:

Texto-bíblico: Hebreus 5.11-14.

Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já 
devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisan-
do de leite, e não de alimento sólido! Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento 
sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal.

A partir de 7 de fevereiro, além de 14 Dias de Jejum e Oração, também daremos início à nossa campanha anual de leitura da Bíblia. Neste 
ano, leremos a Bíblia do início ao fim, sendo quatro capítulos por dia. Que tal nos

comprometermos com essa campanha de leitura bíblica, de modo a nos tornarmos aptos para discernir o bem e o mal e, assim, nos 
afastarmos de nossos maus caminhos?

CONCLUSÃO

As chaves do avivamento, de acordo com 1Crônicas 7.14, são: humilhação, oração, busca da face da Deus e arrependimento. Se agirmos 
assim, o Senhor irá ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Isso é avivamento! Vamos praticar cada 
uma dessas chaves através das campanhas de jejum e oração, e de leitura da Bíblia que teremos neste ano? Comprometa-se com isso 
e veja os resultados em sua vida!

BOX DE AVISOS

Para você não esquecer:

Dia da Visão: 

No dia 5 de fevereiro, todos os líderes, supervisores, coordenadores e pastores da Central estarão reunidos na presença do Pai para um 
tempo de avivamento e alinhamento. Será tremendo! Na Central Luxemburgo, de 9h às 12h30.

Imersão Com Deus:

Já tivemos a primeira Imersão com Deus deste ano! Um final de semana de experiências marcantes com Deus, através de palestras, 
ministrações, batismo nas águas e muito mais, para você consolidar a sua fé e firmar o seu compromisso com Deus e sua igreja! Neste 
início de ano, faremos quatro edições seguidas!

Público-alvo*:

novos convertidos e pessoas em processo de conversão, que precisam de um encontro com Deus

*pessoas não-batizadas e que ainda têm dúvidas quanto a receber o batismo podem ser estimuladas a participar, mesmo que não sejam 
batizadas ao final

Próximas datas:

29-30/01, 12-13/02, 19-20/02

Local: Sede Campestre da Central (local sujeito a alterações)

Inscrições: www.central.online/ccm
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