
 

 

Buscando Reavivamento 
 

DIA 4 —  COLOCANDO O REAVIVAMENTO EM PRÁTICA  
 
“Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês 
vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem 
por motivos errados, para gastar em seus prazeres.” (Tiago 4:2, 3).  

Imagine as possibilidades 

Imagine que alguém dê um sermão de avivamento em sua igreja. Com um apelo final, o pregador convida os 
ouvintes a aceitar Jesus e segui-lo sempre. Talvez ninguém responda. Talvez alguns. Talvez muitos. Visto que Deus 
criou os humanos com livre escolha, não podemos assumir o crédito pela forma como os outros respondem a um 
convite. Ainda assim, quando muitos aceitam a mensagem de Deus e a colocam em prática - seja por causa da 
pregação pública, estudos bíblicos pessoais, evangelismo por amizade ou surpresas divinas - então nosso 
testemunho é claramente bem-sucedido. Esse tipo de eficácia é um dom do Espírito Santo. Ficamos para trás - 
maravilhados - e observamos Deus realizar milagres. 

Mas muitas vezes nossa vida cristã é menos do que eficaz. Isso não significa que nossos programas de igreja e 
planos de evangelismo sejam em vão. O Senhor certamente abençoou - tanto quanto possível - nossos sinceros 
esforços humanos. Mas quão maior poderia ser nossa experiência se recebêssemos o derramamento total do 
Espírito Santo? Só Deus conhece as possibilidades! O pregador Henry T. Blackaby escreve: “Ele realizará mais em 
seis meses por meio de um povo submetido a Ele do que poderíamos em sessenta anos em nossa própria força e 
sabedoria” (Experimentando Deus, p. 108, edição revisada). 

Orar por um avivamento é essencial, mas não podemos parar por aí. Convido você a dar os passos necessários 
para realmente experimentar um avivamento pessoal. Com a bênção de Deus, sua vida pode se tornar mais 
poderosa e gratificante do que nunca. Sua casa e igreja também podem experimentar uma nova vida. 

O que está faltando? 

Em primeiro lugar, algumas perguntas: Qual é o centro de todos os nossos problemas? É espiritual? Será que 
nossa falta do Espírito Santo está na raiz de nossa experiência cristã morna? Se a resposta for sim, então por que 
nos falta o Espírito Santo em nossas vidas? 

A resposta da Bíblia: “No entanto, você não tem, porque não pede. Você pede e não recebe, porque pede errado, 
para gastar em seus prazeres” (Tiago 4: 2, 3). Como aprendemos na leitura do primeiro dia, Deus nos convida a 
pedir continuamente o Espírito Santo em nossas vidas. “Por que não temos fome e sede do dom do Espírito, se 
este é o meio pelo qual devemos receber poder? Por que não falamos sobre isso, oramos por isso, pregamos 
sobre isso? ” (Testemunhos para a Igreja, vol. 8, p. 22). 

Tiago também sugere que não recebemos quando "pedimos mal". Talvez ele queira dizer que Deus não pode 
abençoar quando nossas mentes estão voltadas para "coisas da carne". Paulo explica: “Porque ter uma mente 
carnal é morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz” (Romanos 8: 5, 6). 

Qual é a “mente carnal” de que fala Paulo? Na verdade, a Palavra de Deus descreve três grupos de pessoas e seu 
relacionamento com Ele. Dentro de cada grupo existem muitas variações, dependendo da criação dos pais, 
caráter herdado, autocontrole, idade, cultura, educação e assim por diante. Mas, apesar dessas diferenças, 



 

encontramos apenas três grupos básicos: o homem "natural" ou "mundano", o homem "espiritual" ou "cheio do 
espírito" e o homem "carnal" ou pessoa "da carne". 

Esses três grupos são descritos em 1 Coríntios 2:14-16 e 3:1-4. Por enquanto, vamos apenas mencionar o homem 
natural de passagem; ele vive no mundo e ainda não tem um relacionamento com Deus. Os membros da igreja 
pertencem aos outros dois grupos, e uma rápida olhada em cada descrição ajudará a revelar onde o problema 
está principalmente escondido. A questão é: a que grupo pertenço? Um breve exame deve ajudar no 
autodiagnóstico - tendo em mente que queremos olhar para nossas próprias vidas, não a vida de outras pessoas! 
Que tipo de pessoa você é? 

Natural: não tem relacionamento com Deus. Ele “não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são 
loucura” (1 Coríntios 2:14). 

Espiritual: tem um relacionamento pleno e genuíno com Deus. Quando somos espirituais, “temos a mente 
[Espírito] de Cristo” (1 Coríntios 2:16). 

Carnal: tem um relacionamento fingido ou dividido com Deus. “E eu, irmãos, não vos pude falar como a pessoas 
espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo” (1 Coríntios 3: 1). 

Chegando no dia 5: Qual é a diferença entre um cristão espiritual e um cristão carnal? 

Orando na Palavra de Deus 

O Espírito Santo dirige nossos pensamentos. 
“Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja; mas quem, de acordo com o 
Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.” (Romanos 8:5). 
Pai, sabemos que estamos sob a influência de nossa carne ou do Espírito Santo. Por favor, torne-nos cristãos 
espirituais e coloque nossas mentes nas coisas do Espírito. 
 
Não estamos mais à mercê de nossos desejos. 
“Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.” (Gálatas 5:16). 
Senhor, obrigado porque o Espírito Santo quebra o poder do pecado em nossas vidas. Por favor, faça crescer o 
fruto do Espírito em nossos corações. Agradecemos por esta promessa maravilhosa. 
 
O Espírito nos liberta da condenação. 
“Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo 
Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.” (Romanos 8:1, 2). 
Pai, que bênção saber que a escravidão do pecado é quebrada quando vivemos no Espírito Santo. Obrigado 
porque Cristo levou sobre si a nossa culpa e nos libertou do pecado e da morte. 

Mais sugestões de oração: 

Agradecimentos: Agradeça por bênçãos específicas e louve a Deus por Sua bondade. 
Confissão: Reserve alguns minutos para uma confissão particular e agradeça a Deus por Seu perdão. 
Orientação: Peça a Deus para conceder sabedoria para os desafios e decisões atuais. 
Nossa Igreja: Peça a Deus para abençoar os esforços de nossa igreja local, regional e mundial. 
Solicitações locais: Ore pelas necessidades atuais dos membros da igreja, família e vizinhos. 
Ouça e responda: reserve um tempo para ouvir a voz de Deus e responda com louvor ou música.  
 
Sugestões de Música: 
Hinário Adventista: 149  Espero a Manhã Radiosa, 150  Não Desistir, 152  Vencendo Vem Jesus, 155  Vive em Mim. 


