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Na história do povo de Deus, tanto do 
Antigo quanto do Novo Testamento, o avi-
vamento foi o instrumento do qual o Senhor 
se utilizou para despertar seu povo. Quando 
usamos o termo avivamento estamos fazen-
do uma referência a Deus derramando o Es-

pírito para renovar, despertar e abençoar o seu povo.
No Antigo Testamento, temos o Espírito sendo derramado de maneira 

poderosa na época de Moisés, dos juízes, durante o período da monar-
quia e, também, quando o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Foram 
tempos de muita renovação, contrição e volta a Deus!

O que aconteceu no Antigo Testamento também foi visto de maneira 
ainda mais extraordinária no Novo Testamento. Inaugurando estes der-
ramamentos do Espírito, temos o relato do Pentecostes. Ali aconteceu 
algo	original	e	irrepetível.	O	Espírito	Santo	veio	para	ficar	para	sempre	
com os cristãos.

Depois do Pentecostes, novas ondas de derramamento do Espírito fo-
ram vistas em Samaria, por meio do ministério de Felipe. Em Antioquia 
da Síria, por meio do ministério de cristãos anônimos. Em Éfeso, por meio 
do	ministério	do	apóstolo	Paulo.	Enfim,	a	 igreja	 sempre	contou	com	o	
poder de Deus!

Mas, não foi somente durante o período coberto pela história bíblica 
que o Senhor usou do expediente do avivamento. Ao longo da história 
da igreja, em diversas ocasiões, ele avivou seu povo! Na época da Refor-
ma Protestante, por exemplo, aconteceu uma das maiores redescobertas 
do evangelho que só pode ser entendida como um genuíno avivamento.

Anos mais tarde, tivemos os Grandes Avivamentos, o movimento 
pietista, o movimento puritano, os moravianos, o avivamento inglês, 
enfim,	tivemos	várias	pessoas	sendo	usadas	por	Deus	para	liderar	pe-
ríodos de grande busca de poder e santidade com inúmeras conver-
sões acontecendo!

Apresentação
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Estes derramamentos continuaram acontecendo no século XX, conhe-
cido como o “Século do Espírito Santo”. No País de Gales, China, África, 
Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Brasil, dentre outros, o mover de Deus 
foi visto. Foi um tempo de grande mover espiritual.
E	foi	no	século	XX,	especificamente	em	1932,	que	o	Espírito	foi	derra-

mado abundantemente sobre a vida de um homem, um alagoano, cristão 
de coração faminto e profunda dedicação. A partir desta obra na vida 
dele, surge a Igreja Adventista da Promessa. Estamos falando de João 
Augusto da Silveira.

Desde que foi convencido pela Escritura sobre o batismo no Espírito 
Santo, o pastor João Augusto da Silveira se pôs a buscar esta dádiva com 
afinco	até	que,	em	24	de	 janeiro	de	1932,	em	um	domingo	à	 tarde,	a	
recebeu! Depois de viver esta experiência disse: “Se eu pregava a neces-
sidade do batismo no Espírito Santo, sem ainda o ter recebido, com maior 
convicção o farei doravante”.

Ele cumpriu o que disse. Depois de vivenciar a experiência do batismo 
no Espírito Santo, o pastor João Augusto começou a compartilhá-la com 
outras pessoas. Em pouco tempo, muita gente creu e também recebeu a 
promessa. Dezenas foram batizadas no Espírito Santo em Pernambuco e 
diversas	outras	se	converteram	a	Cristo	por	meio	desta	pregação	inflama-
da do evangelho.
Mesmo	sem	uma	denominação	oficial,	sessenta	e	duas	pessoas	foram	

batizadas no Espírito Santo e trinta e oito batizadas nas águas, frutos des-
te despertamento no nordeste do Brasil, em 1932. Diversos chamados 
começaram a surgir de diferentes lugares do país, de pessoas que que-
riam passar pela mesma experiência do pastor João Augusto da Silveira. 

Com o crescimento do número de pessoas que acreditavam na men-
sagem do batismo no Espírito, várias providências foram dadas visando 
à	consolidação	do	trabalho.	Apesar	de	nunca	ter	planejado	fundar	uma	
igreja,	Deus	usou	o	pastor	 João	Augusto	da	Silveira	para	dar	 início	à	
Igreja Adventista da Promessa que, em 2022, completará 90 anos de 
existência,	contando	com	a	mão	poderosa	de	Deus	e	confiando	em	sua	
imensa graça.

Diante dessa importante data, apresentamos aos promessistas esta 
série de lições intitulada “Rota 32: o caminho do avivamento”, cuja pro-
posta é apresentar o caminho do genuíno avivamento, passar pelos en-
sinamentos da Bíblia, avançar na história e chegar até nós, Adventistas 
da Promessa.
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Oramos a Deus para que seja um tempo de estudo muito proveitoso e 
edificante	para	todo	o	povo	de	Deus.	Oramos,	também,	para	que	Deus	
use cada professor na ministração destes estudos! Que cada um de nós 
seja incentivado por estas histórias de avivamentos!

Parabéns a todos os promessistas pelos 90 anos de história!

Bons estudos!

Eleilton William de Souza Freitas
Editor e diretor da Editora Promessa
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PÔR DO SOL

Baseado no horário de Brasília.

Escaneie o código abaixo  
para ouvir o podcast desta lição.

Hinos – Inicial: HBJ 182 • Final: HBJ 446

1 O verdadeiro 
avivamento

01 DE JANEIRO 2022

OBJETIVO
Entender,	à	luz	da	Escritura	
Sagrada, a natureza do 
verdadeiro avivamento e 
suas distinções e sentir-se 
desafiado	a	buscar	com	
afinco	tal	obra	espiritual.

Sexta-feira, 31/12 – 18h56
Sábado, 01/01 – 18h57

Ou acesse bit.ly/Rota32

LEITURA DIÁRIA
D 26/12 Sl 80:3-4; 19-20, 85:6

S 27/12 Sl 119:25; Is 57:15; Hc 3:2

T 28/12
Rm 8:9-11; Ef 3:14-19; 
5:18-21

Q 29/12 2 Cr 20:3-13; 34:31-33; 35:18

Q 30/12 At 8:14-17; At 19:1-20

S 31/12 At 2:4, 17-18

S 01/01 1 Co 12:7-11

INTRODUÇÃO

Estamos iniciando um novo ano e uma nova 
série de lições bíblicas. Trata-se de uma série co-
memorativa que será estudada no mesmo período 
em que a Igreja Adventista da Promessa comple-
tará 90 anos de história. O título da série: Rota 32: 
o caminho do avivamento. Percorreremos a rota 
do genuíno avivamento, pelos ensinamentos da 
Bíblia, avançaremos na história e chegaremos até 
nós, promessistas, no ano de 1932.

Conforme veremos ao longo de nossos estudos, 
fazemos parte de uma igreja ligada ao pentecosta-
lismo clássico. A Igreja Adventista da Promessa é 
a primeira igreja pentecostal genuinamente brasi-
leira. Avivamento é um de nossos valores. Na pri-
meira lição da série, antes de qualquer outro tema, 
refletiremos	sobre	o	significado	do	verdadeiro	avi-
vamento.	Como	podemos	definir	o	avivamento	à	
luz da Escritura Sagrada? Ao estudo!

I. ANALISANDO O TEMA

Entender	corretamente	o	significado	de	aviva-
mento é fundamental. Na história do “povo de 
Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testa-

TEXTO-BASE
Então não nos desviaremos de ti; vivifica-nos, e 
invocaremos o teu nome. (Sl 80:18 – NVI)
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mento, o avivamento foi o instru-
mento do qual o Senhor se utilizou 
para despertar seu povo”.1 Nesta 
primeira parte de nossa lição, re-
fletiremos	 sobre	o	 significado	bí-
blico e as possíveis aplicações do 
termo avivamento.

1. O significado do termo avi-
vamento: De acordo com os dicio-
nários, “avivamento” diz respeito 
ao ato de se avivar, reanimar, reno-
var, despertar. Apesar de bastante 
utilizado, para surpresa de muitas 
pessoas, o termo “avivamento”, 
estritamente falando, não aparece 
nas páginas da Bíblia Sagrada. Por 
si só este não é um grande proble-
ma porque, apesar de não o ter-
mos, a ideia expressa por seu uso 
entre os cristãos é bíblica. 

Quando usamos o termo avi-
vamento estamos fazendo uma 
referência a Deus derramando o 
Espírito para renovar, despertar e 
abençoar o seu povo. Trata-se de 
algo recorrente ao longo da Es-
critura. As palavras utilizadas para 
descrever tal bênção são: revigo-
rar,	restaurar,	renovar,	vivificar,	den-
tre outras (Sl 80:3-4;18-19; 85:6; Sl 
119:25; Is 57:15; Hc 3:2).

Um destes usos pode ser visto 
no Salmo 85. Temos o seguinte 
pedido do salmista registrado ali: 
Porventura, não tornará a vivificar-

1. Marcos que pontilham o caminho (2002:35).

-nos, para que em ti se regozije o 
seu povo? (v.6). Provavelmente, 
este Salmo foi escrito depois que 
o povo foi liberto do cativeiro na 
Babilônia. Temos, aqui, um pedi-
do para que Deus traga um tem-
po de renovação e refrigério para 
o seu povo. 
A	palavra	“vivificar”	é	a	tradução	

do verbo hebraico chayah. Os ver-
bos na língua hebraica estão divi-
didos em graus, que expressam os 
diferentes aspectos de uma ação. 
Um destes graus é o “piel” que 
denota	uma	ação	intensificada,	re-
petida ou enérgica. Este é o grau 
do	verbo	“vivificar”	presente	no	Sl	
85:6. Quando o salmista pede que 
Deus	vivifique	o	seu	povo,	ele	está	
pensando numa obra intensiva e 
enérgica de Deus!

Em Habacuque 3:2, também 
temos o verbo hebraico chayah, 
desta vez traduzido por “avivar”: 
...aviva, ó SENHOR, a tua obra no 
meio dos anos, no meio dos anos a 
notifica; na ira lembra-te da mise-
ricórdia (grifo nosso). Aqui em Ha-
bacuque ele também está no grau 
intensivo. Avivamento, neste senti-
do, é Deus visitando o seu povo de 
forma poderosa. 

No Salmo 119 temos vários pe-
didos do salmista por este tempo 
de visitação de Deus para trazer 
refrigério: ...vivifica-me segundo a 
tua palavra (v.25); ...vivifica-me no 
teu caminho (v.37); Vivifica-me se-



10  |  Lições Bíblicas – 1º Trimestre de 2022

gunda a tua misericórdia (v.88) etc. 
O salmista sabe que é da natureza 
de Deus visitar seu povo trazendo 
renovação! Ele sabe, também, que 
este tempo de renovo tem como 
base a Palavra de Deus: ...a tua pa-
lavra me vivifica (v.50).

2. As distinções do termo avi-
vamento: De acordo com o que 
temos visto, o termo avivamento 
possui ligação com Deus visitando 
seu povo, por meio do Espírito, tra-
zendo restauração, renovo e várias 
outras bênçãos. O termo é usado 
na Bíblia tanto no sentido pessoal 
quanto no coletivo. Por avivamento 
pessoal nos referimos a Deus con-
cedendo uma experiência de reno-
vação espiritual, de novas manifes-
tações da sua graça e poder a um 
cristão individual. 

Segundo cremos, todo cristão 
possui a presença e o poder do 
Espírito (Rm 8:9-11). Mas, mesmo 
assim, ele pode vivenciar expe-
riências únicas e novas com Deus 
por meio de um avivamento pes-
soal. A plenitude do Espírito nes-
tes períodos é concedida em me-
dida maior e sempre resultará em 
uma vida ainda mais piedosa (Ef 
3:14-19; 5:18-21)! O profeta Isaías 
fala desta obra de Deus na vida de 
indivíduos: ...habito também com 
o contrito e abatido de espírito, 
para vivificar o espírito dos abati-
dos e vivificar o coração dos con-
tritos (Is 57:15). 

O Salmo 119 mostra que esta bên-
ção pode ser experimentada por ser-
vos de Deus individuais que desejam 
renovação e mostra que esta bênção 
pode vir por meio do contato com a 
Escritura (vs. 25, 149, 154, 156 etc.). 
Além deste avivamento pessoal, te-
mos também o avivamento no senti-
do coletivo. Por avivamento coletivo 
nos referimos a Deus concedendo 
a experiência de renovação ao seu 
povo, isto é, vindo sobre várias pes-
soas, sobre uma igreja local, sobre 
várias igrejas locais de determinadas 
regiões ou país etc.

A maioria das experiências de 
renovação espiritual presentes na 
Escritura são coletivas. O autor do 
Salmo 80, por exemplo, pede a 
Deus que avive seu povo (vs.18-19). 
Quando isso acontece, o desejo de 
fazer a vontade de Deus arrebata 
o coração das pessoas envolvidas 
e	 mudanças	 significativas	 aconte-
cem no seu entorno, assim como 
conversões em grande número! A 
paixão pelas coisas espirituais se 
torna evidente! 

Como exemplos de avivamentos 
coletivos podemos citar, do Antigo 
Testamento, os da época de Josafá 
(2 Cr 20:3-13); Josias (2 Cr 34:31-
33; 35:18); Zorobabel (Ed 6:16-
22); Neemias (Ne 8:1-18), dentre 
outros. Além disso, olhando para 
o Novo Testamento, encontramos 
o avivamento que aconteceu em 
Samaria (At 8:14-17), em Éfeso (At 
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19:1-20), dentre outros. Nestes pe-
ríodos citados, Deus agiu graciosa-
mente e com poder. Foram tempos 
de grande refrigério!

Cabe destacar, ainda, dois as-
pectos do que chamamos de avi-
vamento coletivo. Primeiro, de cer-
ta	forma	podemos	afirmar	que	ele	
possui um aspecto frequente. No 
cristianismo ordinário, Deus está 
constantemente visitando sua igre-
ja e dando-lhe poder. Neste senti-
do, avivamento pode ser entendi-
do como a ação do Espírito no dia 
a dia da igreja, manifestando sua 
presença (At 4:31), derramando 
suas bênçãos (At 2:4, 17-18), dis-
tribuindo seus dons (1 Co 12:7-11), 
impulsionando-a para a pregação 
do evangelho (At 1:8). 

Contudo, a história registrou 
períodos especiais em que Deus 
visitou seu povo de maneira ex-
traordinariamente intensa. Este 
é o aspecto mais pontual dos 
avivamentos coletivos. Neste 
sentido, avivamento pode ser en-
tendido como estas temporadas 
em que o Espírito agiu de modo 
extraordinário sobre o povo de 
Deus de determinados lugares, 
trazendo um maior desejo pela 
confissão de pecados, por santi-
dade e por oração. Comunidades 
e até países inteiros são impacta-
dos quando ele vem! Isto acon-
teceu várias vezes na história: na 
Europa, Coreia, China, Estados 
Unidos, Brasil, enfim, em várias 
partes do mundo!

01. Com base no item 1, responda: como podemos definir o termo 
avivamento? Ele aparece na Bíblia? Comente o verbo “avivar” ou 
“vivificar” presentes no Sl 85:6 e em Hc 3:2. 

02. Deus pode conceder um avivamento pessoal a um cristão de 
coração faminto? Justifique sua resposta com base em Is 57:15 e 
Sl 119:25, 149, 154, 156.
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03. A Bíblia fala de avivamentos coletivos? Cite ao menos um 
exemplo de quando um destes avivamentos aconteceu na história 
bíblica. Baseie-se em Sl 80:18-19; 2 Cr 34:31-33; 35:18; At 8:14-17.

04. Em relação aos avivamentos coletivos, comente sobre os dois 
aspectos mencionados nos dois últimos parágrafos do item 2. 

II. APLICANDO O TEMA

1. Desejemos experimentar o verdadeiro avivamento!

Acabamos de estudar sobre o 
significado	 do	 avivamento.	 Aviva-
mento tem a ver com Deus visitan-
do seu povo com poder, para que 
este experimente da sua presença 
com ainda mais intensidade. Con-
forme você verá nas próximas lições 
desta série, Deus é Deus de aviva-
mento! Ele visitou o povo de Israel, 
visitou a igreja e, no correr da his-
tória, continuou visitando seu povo.

Desejamos que ele continue 
visitando o seu povo? Há em 

nosso coração este ardor para 
que Deus visite de maneira fre-
quente sua igreja? Anelamos 
por uma visitação extraordinaria-
mente intensa de Deus em nos-
sa nação? Esperamos que esta 
lição mantenha este desejo ain-
da mais forte em nosso coração! 
Até que Jesus volte novamente, 
a possibilidade de experimen-
tarmos “tempos de refrigério” é 
real (At 3:19-21)! Não deixemos 
de desejá-los! 

05. Em sua opinião, a igreja do nosso tempo deve desejar experimentar 
um avivamento? Se sim, quais as razões? Leia At 3:19-20. 
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2. Busquemos vivenciar o verdadeiro avivamento!

O avivamento é Deus visitando 
o seu povo e trazendo-lhe reno-
vação. Trata-se de uma obra da 
graça e da soberania de Deus. 
Entretanto, sempre que esta obra 
aconteceu esteve relacionada com 
a obediência do seu povo. Não 
podemos produzir, por nós mes-
mos, o verdadeiro avivamento. 
Contudo, podemos pavimentar o 
caminho para que ele aconteça. 
Como? Entre outras coisas, por 
meio do compromisso com a ora-
ção e com a Escritura. 

A “oração sempre foi, é e con-
tinuará sendo a alavanca de im-

pulso que move as ações do cren-
te em qualquer avivamento”.2 As-
sim como o salmista, clamemos: 
...vivifica-nos e invocaremos o teu 
nome (Sl 80:18). Além disso, ali-
nhemos nossa vida com a Escri-
tura. É muito claro pelos pedidos 
por avivamento no Salmo 119 a li-
gação entre esta obra e a Palavra 
de Deus: ...a tua palavra me vivifi-
ca (v.50). Não há avivamento sem 
um retorno profundo e verdadei-
ro	àquilo	que	Deus	nos	pede	em	
sua Palavra.

2. Marcos que pontilham o caminho (2002:36).

06. Como podemos buscar e vivenciar um verdadeiro 
avivamento? Explique a frase: “podemos pavimentar o caminho 
para que ele aconteça”. 
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MEU DESAFIO SEMANAL

Estamos iniciando um novo ano. Como tem sido as suas expe-
riências com Deus? Você tem fome de um avivamento pessoal? À 
luz de tudo o que estudamos nesta lição, você pode dizer que você 
e sua igreja estão experimentando ou já experimentaram destes 
tempos de refrigério da parte do Senhor? Deus continua sendo o 
Deus dos avivamentos!

Se você quer experimentar um avivamento pessoal em sua vida, 
que tal fazer um compromisso de orar mais neste sentido? Que tal 
fazer um compromisso de iniciar uma leitura anual da Bíblia, para, 
quem sabe, experimentar um avivamento por meio da Escritura? 
Que tal orarmos, desde já, para que Deus traga um período de der-
ramamento extraordinariamente intenso do Espírito sobre a Igreja 
Adventista da Promessa? Vamos orar por isso?

PLANO DE LEITURA ANUAL DA BÍBLIA

 Domingo 26/12 Lc 5:27-39 Gn 1-2 Sl 1

 Segunda-feira 27/12 Lc 6:1-26 Gn 3-5 Sl 2

 Terça-feira 28/12 Lc 6:27-49 Gn 6-7 Sl 3

 Quarta-feira 29/12 Lc 7:1-17 Gn 8-10 Sl 4

 Quinta-feira 30/12 Lc 7:18-50  Gn 11  Sl 5

 Sexta-feira 31/12 Lc 8:1-25 Gn 12  Sl 6

 Sábado 01/01 Lc 8:26-56  Gn 13-14  Sl 7
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MOMENTO MISSIONÁRIO

CATAR

Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles; 
dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que o 
estivessem sofrendo no corpo. (Hb 13:3)

A vida dos cristãos no Catar1 pode ser muito diferente dependendo do 
tipo de cristão. Existem duas categorias gerais: cristãos estrangeiros, a 
maioria dos quais são trabalhadores migrantes, e cristãos ex-muçulmanos. 

Trabalhadores estrangeiros cristãos são muito mais livres para adorar. 
Porém, evangelismo com muçulmanos é estritamente proibido e pode 
levar	à	deportação.	Além	disso,	muitos	trabalhadores	migrantes	(de	qual-
quer fé) são maltratados e abusados.

Os muçulmanos que se convertem ao cristianismo enfrentam perse-
guições	muito	mais	significativas.	Tanto	nativos	quanto	migrantes	ex-mu-
çulmanos enfrentam risco de discriminação, assédio e monitoramento 
policial.	Além	disso,	a	conversão	do	islã	para	outra	fé	não	é	oficialmente	

1. Missão Portas Abertas. Lista Mundial da Perseguição 2021. Disponível em: https://missao.
portasabertas.org.br/ty-ebook-lista-mundial. Acesso em: 24 abr. 2021.

Somos Um COM OS CRISTÃOS 
QUE SOFREM NO

POPULAÇÃO 2,7 milhões

CRISTÃOS 367 mil

RELIGIÃO
Islamismo, cristianismo, 
hinduísmo, budismo, 
judaísmo e religiões étnicas

GOVERNO Monarquia absolutista

LÍDER Tamim bin Hamad al-Thani
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reconhecida e provavelmente levará a problemas legais em questões de 
status e propriedade.

ORE
Interceda para que Deus trabalhe poderosamente no Catar. Mal ouvi-

mos	falar	de	algum	morador	que	venha	à	fé.	Peça	que	o	povo	de	Deus	
seja colocado em contato com aqueles dispostos a ouvir o evangelho.

2
08 DE JANEIRO 2022

Sexta-feira, 07/01 – 18h59
Sábado, 08/01 – 18h59

D 02/01 Jr 3:22; Ex 33:47-11; 34

S 03/01 1 Sm 7:5-6

T 04/01 2 Sm 6:14-15

Q 05/01 2 Cr 15:11-13

Q 06/01 2 Cr 30:22-23

S 07/01 Ag 2:3; 2:6-9

S 08/01 Zc 4:10

LEITURA DIÁRIA

Ou acesse bit.ly/Rota32
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SÃO 90 ANOS DE PROMESSA

é um ano especial

Torne esta comemoração ainda mais marcante!
Adquira as BÍBLIAS COMEMORATIVAS
ao aniversário da Igreja Adventista da Promessa

SÃO 3 MODELOS PARA VOCÊ ESCOLHER!

Em breve, na Editora Promessa
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