
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

           
 

A Dinâmica de um Avivamento 
Ezequiel 37:1-14 

 
        Será que temos a noção da importância de um avivamento espiritual? Um avivamento pode 
transformar uma nação, assim como aconteceu na Inglaterra no século 18... Os Puritanos vieram 
até aqui (1620) e fundaram esse país por causa do avivamento ... 04/07/1776 e os EUA é 
reconhecido pela Inglaterra só em 1783.  
      Observamos que o Avivamento possui uma dinâmica, um processo muito interessante de se 
ver e que vai construindo o Avivamento, até que ele vem, ele acontece e aí as pessoas começam a 
achar que foi por um acaso, por que Deus quis fazer. Acaba que nunca vamos perceber toda a sua 
dinâmica e nada aprenderemos se não observamos nos detalhes. Deus diz que “Há Tempo para 
Todo Propósito debaixo do céu”, então eu afirmo que é TEMPO PARA UM AVIVAMENTO!  
 
I - POSSUIR A VISÃO CORRETA DA SITUAÇÃO ESPIRITUAL - Ezequiel 37:1-2 
        Deus o fez andar entre os ossos... Deus fez o profeta ver a real situação em que se 
encontrava o povo de Israel ... O profeta percebeu que havia uma necessidade de Avivamento e 
isso seria a única chance para salvar Israel ... 
       Caminhar num cemitério onde não enterraram os mortos, não é nada bonito de se ver ... A 
IGREJA está caminhando num CEMITÉRIO A CÉU ABERTO, mas parece que não consegue 
ENXERGAR a situação ... São MORTOS VIVOS caminhando para o INFERNO... Ilust.: 
Caminhando pelas ruas, nos MALL, olhe a situação, jovens, adolescentes... olhe para as 
ornamentações: bruxas, caveiras, espantalhos... A SOCIEDADE COMEMORANDO HALOWEEN, 
ao invés da REFORMA PROTESTANTE que foi em 31/10/1517! E a Igreja está vendo isso¿ E a 
Igreja está incomodada com isso OU JÁ SE ACOMODOU¿ 
Enquanto o mundo está um cemitério a céu aberto, a IGREJA está preocupada com disputas 
internas, com fofocas, com ornamentação, com SOM, IMAGEM... Ilust.: Roma pegando fogo e 
NERO reuniu o Conselho para discutir quantos Anjos caberiam na cabeça de uma agulha! 
Tem Igrejas hoje parecendo a antiga igreja de Laodiceia, que dizia: “Estou rico e abastado e não 
preciso de coisa alguma... – E JESUS diz: Tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu” (Apoc 
3:17)! A Igreja precisa e deve mesmo ter toda a tecnologia e conforto que o $$ pode comprar, MAS 
TENHA O ESPÍRITO SANTO...!    
       Precisamos enxergar, perceber o caos espiritual em que nos encontramos, pois enquanto isso 
não acontecer, não buscaremos o avivamento de que tanto precisamos! 
VAMOS OLHAR PARA A IGREJA HOJE: Como ela está¿ Tem Fornicação e adultério¿ As pessoas 
bebem¿ Tem homossexualismo sendo praticado e aceito¿ Tem Padres e Pastores sendo PRESOS 
POR PEDOFILIA¿ As pessoas tem perdido o compromisso para com a sua Igreja¿ Faltam aos 
cultos dominicais naturalmente¿ Não contribuem com regularidade e honestidade...! Tem 
DIVISOES dentro das Igrejas¿ Temos visto igrejas sendo abertas fruto de BRIGAS, INTRIGAS, 
GOLPES DE LÍDERES GANANCIOSOS, ávidos por $$$$... 
– Ilust.: Ouvi de um Pastor dizendo: pastorear nos EUA é muito difícil, pois os IMIGRANTES 
querem ter a sua igrejinha lá do Brasil, aqui e cada um quer exigir do pastor um jeito de culto, um 
modelo, músicas... é Goiano, Mineiro, Paulista, Capixaba, Nordestino... eles esquecem que NÃO 
TEM COMO TRAZER A SUA IGREJA PARA CÁ...! E quanto mais o Imigrante não entender isso, 
mais tempo ele ficará desigrejado, ainda que esteja como membro de uma igreja! O Imigrante 
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pensa que Deus o trouxe para cá para enriquecê... pode ter sido, mas Ele te trouxe com o 
Propósito e um Plano Específico...! 
AGORA, VAMOS OLHAR PARA A NOSSA PRÓPRIA VIDA ESPIRITUAL, como ela está¿ Você 
acha que está precisando de um Avivamento¿ Você acha que se morresse hoje, você iria para o 
céu¿ Você acredita que existe mesmo céu e inferno¿ 
- Ilust.: Instituto de Pesquisa LIFEWAY nos EUA: 45% dos Evangélicos não acreditam que o 
Inferno é real; 90% Acredita no Céu; 19% dos evangélicos acreditam que existem OUTROS 
CAMINHOS para o céu que não Jesus; 18% acredita que pecado pode resultar em condenação 
eterna; 48% acredita que a Bíblia é a Palavra de Deus!       
 
II - CRERMOS QUE É POSSÍVEL ACONTECER UM AVIVAMENTO - Ezequiel 37:3 
       Tem alguma coisa impossível para Deus realizar? Não! 
É possível acontecer um Avivamento ? Ou seja, é possível Israel voltar a existir como uma nação? 
– Falando de ISRAEL, ISAIAS 66:8... 14/05/1948 nasce Israel! 
        É possível uma sociedade ser transformada por Deus? Um Avivamento seria capaz de mudar 
uma nação? 
Ilust.: Historiadores afirmam que a Inglaterra no Séc XVIII, antes do seu grande avivamento, estava 
numa condição moral e espiritual deplorável. E o pecado estava atingindo o próprio Alto Clero ao 
ponto do Rei interferir e retirar determinados Bispos da função... Na Igreja daquela época, as 
pessoas FORNICAVAM E ADULTERAVAM naturalmente; Bebiam sem nenhum problema; Crentes 
Eram viciadas em Jogatinas e era considerado normal; As igrejas ficavam VAZIAS... Não exercia 
mais nenhuma importância na sociedade! Aumentou o número de POBRES, BEBADOS, PRESOS, 
CRIMINALIDADE, ESCRAVIDÃO.... até o ano 1750 a Inglaterra estava em decadência financeira, 
moral, ética...! Mas TUDO COMEÇOU A MUDAR e não foi a Igreja, não foi o Governo, não foram 
os Políticos... – FOI DEUS ATRAVÉS DE uns 12 homens: George Whitefield, John Wesley, William 
Grimshaw, William Romaine, Daniel Rowlands, John Berridge, Henry Venn, Samuel Walker, james 
Harvey, Augustus Toplady e John Fletcher! Pregadores itinerantes, não aceitos pela igreja, foram 
usados por Deus... A Inglaterra se levantou como a Principal Nação do Mundo! 
Em 1906, na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia, 1906, Deus usou um homem: negro, 
descendente de escravo, analfabeto, expulso da sua igreja, não sabia pregar, não sabia cantar, 
tocar instrumento... ele só sabia ORAR... Um Jornalista registrou que essa oração começou em 
09/04/1906 e quando ele orava, o céu era abalado, as pessoas caiam pelo chão, até quem estava 
passando na rua, do lado de fora...! 
E o Avivamento no País de Gales em 1904¿ Um minúsculo principado da Grã Bretanha, com um 
Jovem, EVAN ROBERTS, filho de um trabalhador pobre das minas de carvão, ele e mais uma meia 
dúzia de jovens oraram na sua igrejinha pedindo avivamento... Teve dia e hora marcados e em 
poucos meses, mais de 100 MIL se converteram... Um diácono disse a ele: Não perca nenhuma 
reunião de oração, porque o Espírito Santo pode vir e você perder...! 
OSSOS SECOS fala de estrutura MORTA: Igreja Institucional MORREU, SECOU, está sem vida e 
muitos ainda insistem nisso... Templos sendo fechados, vendidos... – ILUST.: ESTIVE NUMAS 
REUNIÕES ASSIM, TUDO MORTO, SE VIDA...! 
IGREJA precisa do ESPÍRITO SANTO se MOVENDO, FAZENDO BARULHO... De tanto organizar, 
CONTROLAR, EXALTAR O HOMEM, FAZER CULTO PARA O HOMEM GOSTAR, Preocupação 
com Quantidade, TENTAR AGRADAR OS SEUS MEMBROS... “Mataram” o Espírito Santo! 
CUIDADO MEU IRMÃO, PAULO já nos alertou: (I TESS 5:19 “ NÃO APAGUEIS O ESPÍRITO”! 
– ILUST.: NIETZSCHE em 1882 escreveu: “Deus está Morto! Ele fala de um LOUCO em seu 
LIVRO A GAIA CIENCIA, que acendia uma lanterna durante o dia e saia procurando Deus, 
dizendo: Eu Procuro Deus! E RIAM-SE DELE... DEUS, NÓS O MATAMOS! Mataram Deus e o 
enterraram na Igreja! 



CRENTE PRECISA do BATISMO do Espírito Santo... senão ele não terá vida! Nós só iremos 
buscar um 
Avivamento quando crermos que é possível acontecer um Avivamento! E QUANDO 
PERCEBERMOS que estamos MORTOS, só não nos enterraram ainda, aí talvez, quem sabe, 
vamos todos buscar avivamento...! 
 
CONCLUSÃO: Depois que fizermos tudo o que devemos fazer, ainda assim vamos ficar 
aguardando o agir de Deus. É Ele quem envia o Espírito Santo ... Ezequiel 37:8 
Ilust.: Avivamento com Jonathan Edward (Ele nasceu em 1703 em Conecticut e morre em NJersey, 
1758); “Pecadores nas mãos de um Deus Irado (1741 Enfield)”; ele esclareceu os fenômenos 
sobrenaturais que aconteciam no avivamento... Queriam descredibilizar e acabar com o 
avivamento e só pelo estudo da Palavra foi possível mantê-lo! Essa Nova Inglaterra já 
experimentou Grandes Avivamentos e ESTÁ NA HORA DE MAIS UM GRANDE AVIVAMENTO...! 
     Nessa Pesquisa LIFEWAY: 58% dizem que o Espírito Santo é uma FORÇA, não uma pessoa! E 
7% não sabe! 58 + 7=65% não conhecem o Espírito Santo! 
EZEQUIEL 37:12-14 ““Sabereis que eu sou o SENHOR, quando eu abrir a vossa sepultura e vos 
fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis...”! 
    DEUS VAI ABRIR Sepulturas se preciso for, mas a sua igreja vai sair ... vai voltar a viver, vai ser 
avivada ...’ 

- Deus vai tirar crentes da sepultura, da frieza espiritual da letargia, vai avivar crentes ...! 
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