
 

 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 

“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

Neemias 9:1-4 

Propósito: Compreender que estamos vivendo um tempo de grande desafios a nossa fé. Descobrir os 

elementos que estiveram presentes no grande avivamento ao tempo de Neemias, e a partir disso, 

buscar a mesma experiência nos nossos dias. 

 

• Certa feita, alguém perguntou a D. L. Moody: "Moody como se começa um avivamento na igreja?" Ele 

respondeu: "Acenda uma fogueira no púlpito". Muito embora saibamos que o avivamento é uma obra 

de Deus e não pode ser agendada na terra, precisamos preparar o caminho do Senhor. O púlpito precisa 

estar inflamado pelo poder do evangelho. O pregador precisa estar aquecido pelo fogo do Espírito, pois 

quando o pregador é um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde começa a arder. Hernandes Dias 

Lopes. 

• “Todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja, deu ênfase à 

santidade de Deus”. Billy Graham 

• Avivamento é um despertar de Deus em cada coração, levando-nos a um vida de maior compromisso 

com a Sua obra. 

• 1. Avivamento é possível. 

• Sabe de uma coisa, não há nenhum lugar na terra de Deus mais emocionante do que a igreja do Deus 
vivo, quando Deus está pairando lá. E não há nenhum lugar na terra de Deus mais chato quando Ele 
não está lá. Pr Leonard Ravenhill 
 

• 2. Avivamento é necessário. 

• Somente um avivamento produzido pelo Senhor, será capaz de barrar o avanço galopante do inferno. 

O que antes era sutil, hoje é declarado. 

 

•  “A única religião e a única fé que os liberais realmente desejam excluir das escolas e 

universidades é o cristianismo”. p. 95 

 

• 3. Avivamento é urgente.  

• Inimigos da igreja moderna. 

• 1. Liberalismo que relativiza a Palavra. 

• 2. O humanismo que traz o homem para o centro de todas as coisas. 

• 3. O misticismo que transforma a igreja em ambiente de crendice - crendismo fácil. Billy Graham 

• 4. Sincretismo que religioso. Uma verdadeira mistura de elementos religiosos de todos os lados. 

Gente que pede para “me orar”. A religião do “sal grosso”, “da arruda”. 

• O mundanismo que invade a igreja com uma força avassaladora. 

• Precisamos sim, de um grande avivamento. 

• Não é o humanismo, o materialismo, ou qualquer outro ismo que estão segurando as bênçãos 

de Deus, mas são os cristãos, somos nós. Pr. Leonard Ravenhill 

Em busca do avivamento perdido 

Pr Celso Martinez 

De 15 a 22 de novembro 

Culto de 07 de novembro 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


• Os avivamentos surgem em tempos de desespero. 

• Precisamos orar como Habacuque orou: 

• Hab 3:1  Oração do profeta Habacuque sob a forma de canto.  

• Hab 3:2  Tenho ouvido, ó SENHOR, as tuas declarações, e me sinto alarmado; aviva a tua obra, 

ó SENHOR, no decorrer dos anos, e, no decurso dos anos, faze-a conhecida; na tua ira, lembra-

te da misericórdia. Habacuque 3:1-2. 

 

• 5. Os avivamentos acontecem em épocas de grande apostasia. 

• Avivamento é uma intervenção específica de Deus na história do seu povo que gera impacto na 

história dos homens. É um sopro de Deus sobre o seu povo para despertá-lo para Ele mesmo. 

• Avivamento designa momentos especiais na história da igreja em que Deus visitou seu povo de maneira 

especial, pelo Espírito, trazendo quebrantamento espiritual, arrependimento dos pecados, mudanças 

de vida, renovação da fé e dos compromissos com Ele, de tal forma que as igrejas, assim renovadas, 

produziram um impacto distinto e perceptível no mundo e ao seu redor.1 

• Há vários exemplos de avivamentos na bíblia e na história: 

• Quais foram as marcas do avivamento nos dias de Neemias. 

• Neemias e Esdras formavam o mesmo livro. Tratam da volta dos cativos, depois de 70 anos na 

Babilônia. 

• Foram três levas: Zorobabel liderou a primeira, Esdras a segunda e Neemias a terceira. 

• O despertamento espiritual registrado ao tempo de Neemias é o mesmo que se manifesta em todos os 

avivamentos ao longo da história. 

 

1. Confissão de pecado. 9:2 

• “Durante 19 séculos a igreja vem dizendo ao mundo que reconheça os seus pecados, arrependa-se e 
creia no evangelho. Hoje, no crepúsculo do séc. 20, o mundo diz à igreja que enfrente seus pecados, 
arrependa-se e comece a ser a verdadeira igreja desse evangelho.”  Crise de Integridade. 
 

2. Retorno a Palavra de Deus. 9:3 

• Acredito que está chegando o tempo em que aqueles que desejam ter fé consistente, buscarão as 

igrejas que ensinam a Palavra. Seja tradicional ou pentecostal. 

• As pessoas cansam de mensagem secas, de púlpitos vazios, de liturgias mortas. 

• Não há avivamento verdadeiro que não seja originado no retorno a Palavra. 

 

3. Reencontro da verdadeira Adoração. 

Adoração é: prostrar-se (especialmente por reflexo em homenagem à realeza ou a Deus), curvar-se, 

agachar-se, cair, implorar humildemente, reverenciar,  fazer inclinar-se, adorar. 

 

4. Redescoberta do poder do clamor. 9:4 

• A principal marca dos homens que Deus usou para um avivamento foi a oração. 

• David Brainerd missionário entre os índios americanos. Sec. XVIII. Não tendo quem o 

interpretasse, lançou-se em oração. Deus usou um bêbado para interpretá-lo. A avivamento do 

séc. XIX deve-se as suas orações mais do que a qualquer outra coisa. 

 

• Charles Finney foi instrumento poderoso do senhor no sec. XIX nos EUA. Deus o chamou da 

advocacia para a pregação. O segredo da vida de Finney era sua vida de oração. 

Conclusão: 

1. Você compreende que precisamos de um avivamento? 

2. Que marca de avivamento mais lhe chama a atenção? 

3. Você tem a expectativa de um avivamento hoje? 

4. Qual o seu desafio pessoal diante disso? 



 


