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Tem muita gente falando sobre avivamento nesses dias, com uma variedade de opiniões de como ele deve se
parecer. A primeira evidência do verdadeiro avivamento é um grande desejo de ouvir e obedecer a Palavra de
Deus. Nos dias de Neemias, o povo expressou a Esdras, um sacerdote e escriba, o seu desejo de ouvir a leitura
do livro da lei de Moisés. “Esdras abriu o livro diante de todo o povo... E, quando abriu o livro, o povo todo se
levantou” (Neemias 8:5).
O clamor dos seus corações era: “Traga-nos a verdadeira Palavra do Senhor!” Esdras ficou de pé diante de um
púlpito de madeira e leu a Palavra de Deus por seis horas, enquanto a multidão prestava atenção e ouvia.
Atualmente, muitos cristãos ficam entediados na igreja e desejam ouvir sermões curtos. Por outro lado, existem
aqueles que estão famintos pela Palavra e desejam ouvir sermões inspirados pelo Espírito Santo.
Outra evidência do avivamento é um arrependimento sincero. O povo nos dias de Neemias alegrou-se e adorou
ao Senhor por causa da leitura da Palavra. Então, eles curvaram-se e o adoraram: “Esdras louvou o Senhor, o
grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: "Amém! Amém! " Então eles adoraram o Senhor,
prostrados, rosto em terra” (Neemias 8:6). O povo, tremendo diante da Palavra de Deus, guardou a palavra em
seu coração e se arrependeu.
Quando o avivamento chega, existe um espírito incrível de alegria e celebração. “Então todo o povo saiu para
comer, beber... e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram
explicadas” (Neemias 8:12). Onde quer que o amor pela Palavra de Deus seja restaurado, resultando no
arrependimento, sempre acontecerá uma onda de verdadeira alegria e celebração.
A evidência final do avivamento é a separação absoluta do mundo. “Os que eram de ascendência israelita tinham
se separado de todos os estrangeiros” (Neemias 9:2). Onde quer que ocorra uma restauração bíblica, haverá uma
consciência crescente do chamado de Deus para a separação de tudo o que é mundano e sensual.
Deus está erguendo um povo remanescente composto por aqueles que desejam o avivamento que conforma os
crentes à imagem de Jesus Cristo. Que tempo incrível para se viver no Corpo de Cristo!

Download PDF [1]
Links
[1] https://worldchallenge.org/printpdf/31718/

Page 1 of 1

