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LÍDER: Esta mensagem você encontra na íntegra no site da SIBBP, 
se quiser enriquecer o seu estudo acesse: 

http://www.threemasters.com.br/clientes/sibbp/cultogravado.ph
p?id=260. Ou www.sibbp.com.br Título da Mensagem: “Derrama 
Senhor o avivamento nesta Igreja (Parte 2), domingo 27/11/2011. 

TEMA: ELEMENTOS BÍBLICOS PARA O AVIVAMENTO 
Pr. Celso Martinez 

Estudo Pequenos Grupos 
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1. DISCIPULADO (40 minutos) 
 
Texto Bíblico: Neemias 9:1-3 

 
 Avivamento na Austrália em 1899. 

Dr. R A Torrey, pastor em Chicago, foi convidado a realizar uma campanha evangelística na Austrália. Em 
preparação, foram realizadas cerca de 1700 reuniões de oração simultâneas. 
Milhares se converteram. Crê-se que em 2 meses os efeitos desse avivamento na Inglaterra, fizeram com que 
27.000 pessoas fossem recebidas na igreja. 
 
Ao tempo de Neemias, Jerusalém estava desolada, com seus muros destruídos e parte do povo em cativeiro. 
 
Vejamos quais foram os elementos que trouxe o avivamento no tempo de Neemias: 
 

1. Leram no livro da lei do Senhor. 9:3. 
Na verdade o impacto da Palavra de Deus já se fizera presente, de modo que o povo chorava ao ouvir a Palavra 
do Senhor que já estava esquecida. 8:3. 
É através da Palavra que o Espírito Santo nos convence de pecado. 
Deus faz que Sua palavra nos fira. É ferida para nosso bem. 
“Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que 
andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a 
tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno para o teu 
bem?”.  Deu 10:12-13.   
 

2. Confissão de pecado. 
Uma das estratégias de Satanás para enfraquecer a igreja é fazê-la complacente com o pecado 
Há muitas palavras na Bíblia que traduzem a idéia de pecado. 
 
O que é pecado na Bíblia? 
1. Conversa vã é pecado. Pv. 10:19 
2. Desprezo ao próximo é pecado. Pv. 14:21 
3. Pensamentos tolos. Pv. 24:9 
4. Rebelião. I Sam. 15:23 
5. Incredulidade. Rom. 14:23 

 

ATENÇÃO! 
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6. Injustiça. I João 5:17 
7. Omissão. Tiago 4:17 
8. Mentira. João 8:48 
9. Ódio. Lev. 19:17 
10. Falsidade é pecado. Is. 5:18 
11. Desobediência. Hebreus 4:11 
12. Fofoca é pecado. I Cor. 6:9 
13. Glutonaria é pecado. I Ped. 4:3 

 
3. Adoraram ao Senhor. 9:3. 

 
Definição: Adorar 
1. Transbordar de um coração grato impulsionado pelo sentimento do favor divino.  
2. É a resposta de celebração a tudo que Deus tem feito, está fazendo e promete fazer. 
3. Adoração é dar prazer a Deus. 
4. Adoração é rendição. Originalmente a palavra grega que traduz adorar significa beijar. Significando a 

atitude de uma pessoa colocar-se na posição de quem se prostra até o ponto de beijar os pés de quem é 
adorado. 

 
Conclusão: 
De acordo com o livro de Neemias, o avivamento chegou por meio de 3 elementos acessíveis a nós hoje: 

1- Leitura da Lei/Palavra de Deus,  
2- Confissão de pecados 
3- Adoração ao Senhor 
 


