O SIGNIFICADO DE

avivamento

Você sabe qual é o significado da palavra “Avivamento”? Avivamento é
tornar-se mais vivo, mais
nítido, rápido ou intenso,
despertar ou excitar. Vem
de avivar, de avivador. O
avivamento é uma chama
de fé que se mantém acesa no peito, e que pode
incendiar aquecendo e ilumimando
toda a nossa vida.
É curioso ver como muitas pessoas de
fé desconhecem o significado desta palavra. Mas mais do que o significado
do vocábulo em si, o mais importante
é saber o sentido dela em nossas vidas.
O avivamento é como um chamado de
fé, e através da unção das igrejas recebemos o avivamento em nossas vidas
numa celebração.
Mas nem sempre a manifestação da
unção do espírito em um culto, ou em
um congresso ou seminário é sinal de
avivamento. O avivamento, na verdade,
está em nós, e pode incendiar a nossa
vida com uma simples oração feita em
casa. Se o avivamento não estiver em
você, não há igreja capaz de acendê-lo
em seu coração.

Programa da Semana
DIA

HORA

CULTO

Quinta

19:30

Sábado

16:00

Domingo

09:00
19:00

Culto de
Oração
Ensaio do
Louvor
EBD
Culto ao
SENHOR

Alegrei-me quando
me disseram:

VAMOS À CASA
DO SENHOR.
Venha participar dos cultos da Igrja de Jesus Cristo. Não fique em
casa. Seja um servo de compromisso. Estar presente
é uma verdadeira
demonstração de
total comprometimento com Deus e
Sua Obra.
CAMPANHA DE ORAÇÃO

Introdução
Às vezes somos inclinados a pensar que Jesus Cristo foi um homem
com uma espécie de superpoderes que vivia acima e imune aos problemas e pecados que hoje nos afligem e nos fazem fracassar. Não foi assim. Nesta semana vamos estudar sobre como Jesus dependeu da graça.
Desenvolvimento
A graça de Deus era com Jesus assim como ela é conosco. E foi baseado
nessa mesma graça que Jesus exerceu todo o seu ministério. Não havia
segredo, era a graça operando em sua vida. Como foi isto?
• Jesus viveu na graça desde a infância
A Palavra de Deus cita três fases da graça de Deus na vida de Jesus em
seu desenvolvimento humano. Primeiro, quando ainda menino, em que
a graça estava sobre ele. Depois, em que ele crescia na graça. E, finalmente, quando ele já adulto era cheio da graça. Não podemos somente
receber a graça; precisamos crescer na graça e permanecer nela. “O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria; e a graça de Deus
estava sobre ele.” – Lc. 2:40 “Jesus ia crescendo em estatura, sabedoria e
graça diante de Deus e dos homens.” – Lc. 2:52
• O seu ministério foi sustentado pela graça:
A unção do Espirito Santo, que concede poder e dons aos homens pela
graça de Deus, é a que estava sobre Jesus para ele desempenhar o seu
ministério. “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar
liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os
oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor”. Lc. 4:18-19 Já na
fase adulta, em pleno ministério, Jesus dava este testemunho: “Todos
falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que
saíam de seus lábios”. Lc. 4:22
• Jesus se relacionou com as pessoas com base na graça:
Jesus procurou e curou um cego de nascença - (Jo. 9:35); Jesus se in

teressou por Zaqueu (Lc. 19); Jesus procurou e transformou a mulher
samaritana (Jo. 4); a mulher adultera teria que ser apedrejada conforme
a lei, mas Jesus deu graça a ela. A graça que nos dá, não uma segunda
chance, mas outra chance. “Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe:
“mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? “Ninguém, Senhor”,
disse ela. Declarou Jesus: “Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado”. Jo. 8:10-11

• Jesus suportou a cruz pela graça.
O poder da graça é tão tremendo que Jesus suportou a cruz, com todos
os nossos pecados, dores, enfermidades e morte, unicamente pela graça de Deus. “Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor
que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a
morte”. Hb. 2:9
• O seu trono é de graça:
Porque Jesus em sua completa humanidade passou por todo tipo de
provação e tentação, mas sem cometer pecado, ele é capaz de compadecer-se das fraquezas de nossa natureza humana. Ao invés de nos repudiar, nos convida a achegar a ele para nos conceder sua graça. “Assim,
aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento
de necessidade”. Hb. 4:16
Conclusão
Da mesma forma com que Deus tratou Jesus com base na sua graça, ele
o faz conosco porque ele é toda suficiente para vivermos a vida cristã
vitoriosa. Nada será concedido ao homem fora da graça de Deus, porque dependemos dele e para que o homem não se ensoberbeça caindo
na condenação do diabo.
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Venham participar do culto em Ação de Graças pela
vida de nosso Pastor Carlos
Alberto. Próximo domingo,
dia 24, às 19:00 h.

- Que nossos famílias sejam abençoadas
- Nossos trabalhos sejam prósperos
- Nossa Pátria viva no Temor do SENHOR
- Sejamos uma Igreja comprometida com Deus
- Posse do nosso terreno
- O povo do Nepal
- Nosso irmãos perseguidos no mundo
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