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P REFÁCIO
Meses de preparação e semanas de intensa
oração ficaram para trás quando a equipe GEN
realizou o primeiro ¨Wake Up!¨ em outubro de
2010. Apesar de muita resistência durante os
preparativos, somos gratos a Deus pelo
primeiro culto de avivamento bem-sucedido
desse tipo.
Enquanto eu pesquisava o texto bíblico
para o sermão do ¨Wake Up!¨, senti repetidas
vezes como o Senhor me apontou 2Crônicas
7:14. Eu gostaria de pregar sobre outra coisa,
mas decidi obedecer ao Senhor. Olhando para
trás, sou grato! O Espírito Santo usou a palavra
para tocar os visitantes e dar início a algo novo
na região.
Desde então aconteceram vários Wake
Up!. O Senhor confirma sua palavra por meio
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de instruções. Pessoas são curadas, libertadas e
abençoadas. Obrigado Jesus!
Esta bênção agora também deve ser
passada em forma de livro. Nosso colaborador
Werner Storm anotou meu fluxo rápido de
discurso em um trabalho árduo. Em seguida, fiz
alterações e correções e revisei o texto várias
vezes. No entanto, não se pode ignorar que este
texto vem de um sermão falado.
Este livro não é uma contribuição
acadêmica ao assunto do avivamento, mas de
forma alguma diminui a verdade. O conteúdo é
fácil de entender e não deve tocar apenas a
cabeça, mas principalmente o coração do leitor.
As citações bíblicas seguem a tradução da Nova
Versão Internacional. Estou muito livre para me
dirigir ao leitor pessoalmente.
Então, eu quero convidar você a abrir
seu coração nos próximos minutos. O próprio
Jesus quer conhecê-lo e virar radicalmente sua
vida de cabeça para baixo. Este livro tem o
potencial de catapultá-lo para novas dimensões
da glória de Deus, para liberar as bênçãos em
sua vida, para curar e libertar você. Jesus é
sempre bom em nos surpreender. Leia este livro
com expectativa e esteja pronto para obedecer
ao Seu Espírito Santo de Deus.
Ele sabe que você tem fome por mais
dele e ele quer te mostrar como você pode
experimentar um avivamento em sua vida.
9

Aceso pelo fogo do Espírito Santo, você se
tornará o portador do fogo de Deus e, com sorte,
contagiará muitas pessoas ao seu redor. O
despertar é possível!
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I NTRODUÇÃO
Estou em meu quarto em uma casa de hóspedes
cristã em Kigali, capital de Ruanda - novamente
em uma viagem à serviço do Senhor.
Hoje fui convidado para um café pelo
pastor anfitrião. É um dia de sol e estamos
saboreando um excelente café ruandês no
jardim de um hotel. Não há muito acontecendo
na piscina com sua água azul brilhante. Em vez
disso, os turistas animam o terraço rústico de
pedra natural, desfrutam de suas refeições e da
vista maravilhosa de Kigali. Rodeados pela
atmosfera idílica dos jardins bem cuidados,
sentamo-nos em confortáveis poltronas,
desfrutamos da brisa leve e conversamos.
Conversar!
Estamos no Hotel Des Mille Collines mais conhecido como Hotel Rwanda! Quem já
viu o filme com o mesmo nome e chorou sabe
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a que hotel se refere. Quando as pessoas foram
brutalmente massacradas durante o genocídio
de cem dias em 1994, o hotel ofereceu refúgio.
A ação corajosa do gerente do hotel salvou
1268 pessoas. Na luta pela sobrevivência, eles
bebem a água da piscina. Eles sobreviveram.
O que hoje é um hotel moderno era
cenário de desespero insondável há apenas 17
anos e ao mesmo tempo um lugar de esperança
para resgate e salvação.
A visita ao Hotel Ruanda me comove.
Percebo novamente: o diabo só vem para
roubar, matar e destruir. Jesus veio para que
tenhamos vida e a tenhamos em abundância
(conforme João 10:10). No campo de batalha do
fim dos tempos, em meio ao desespero e ao
medo, Jesus oferece a todos a vida eterna!
Eu me pergunto se tal tragédia
desumana poderia ter sido evitada, assim como
o avivamento sob John e Charles Wesley evitou
uma revolução sangrenta na Grã-Bretanha. Eu
creio que sim! A história prova que os
princípios escritos em 2 Crônicas 7:12-16
podem muito bem ser aplicados aos dias atuais:
o Senhor lhe apareceu de noite e disse:
"Ouvi sua oração, e escolhi este lugar
para mim, como um templo para
sacrifícios.
13

Se eu fechar o céu para que não chova
ou mandar que os gafanhotos devorem
o país ou sobre o meu povo enviar uma
praga,
se o meu povo, que se chama pelo meu
nome, se humilhar e orar, buscar a
minha face e se afastar dos seus maus
caminhos, dos céus o ouvirei,
perdoarei o seu pecado e curarei a sua
terra.
De hoje em diante os meus olhos
estarão abertos e os meus ouvidos
atentos às orações feitas neste lugar.
Escolhi e consagrei este templo para
que o meu nome esteja nele para
sempre. Meus olhos e meu coração nele
sempre estarão. (2 Crônicas 7:12-16)
Esses versículos vêm da época depois que
Salomão concluiu o templo. O templo foi
inaugurado. A glória de Deus desceu. À noite o
Senhor se revela a Salomão e diz: Aceitei o teu
templo, a tua casa que edificaste para mim.
Estou pronto para morar na casa. Isso é
seguido pela indicação de Deus de que seus
olhos, ouvidos e coração dariam atenção
especial às orações do templo. Deus diz a
Salomão: Eu escolhi este templo. Se você orar,
estarei lá no templo. E eu responderei. Essa foi
14

a promessa de Deus sob a aliança do Antigo
Testamento. Como sempre, Deus quer estar
muito perto das pessoas. Ele se envolve
conosco e está pronto para vir ao nosso templo.
Temos
uma
glória muito maior sob
Deus não está
a aliança do Novo
mais no templo
Testamento. Deus não
em Jerusalém.
está mais no templo em
Deus escolheu
viver no homem
Jerusalém.
Deus
pelo
Espírito
escolheu viver no
Santo.
homem; pelo Espírito
Santo. Portanto, a
Bíblia se refere ao nosso corpo como o templo
do Espírito Santo:
Acaso não sabem que o corpo de vocês
é santuário do Espírito Santo que
habita em vocês, que lhes foi dado por
Deus, e que vocês não são de si
mesmos?
(1 Coríntios 6:19)
O Espírito Santo de Deus vive agora em cada
cristão recém-nascido! Deus está aqui! Deus
está em nós!
Deus está dizendo aqui que ele quer
morar nesta casa e que ele quer que os seus
olhos e coração estejam nessa casa. Deus não
está em algum lugar do universo. Deus está
15

muito perto de você. Ele está em seu coração
uma vez que você tem o Espírito Santo em seu
coração. Lá Deus está presente em você. Aí
então você tem muito potencial! Os cristãos são
usinas de energia ambulantes - carregadas com
o poder de Deus - altamente explosivas! Deus
revelará a glória dos filhos de Deus nos últimos
dias:
Considero que os nossos sofrimentos
atuais não podem ser comparados com
a glória que em nós será revelada.
A natureza criada aguarda, com
grande expectativa, que os filhos de
Deus sejam revelados.
(Romanos 8:18-19)
Ele quer fazer isso através de você. Deus deseja
operar um avivamento através de você.
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N ÓS PRECISAMOS DE
AVIVAMENTO
O CÉU ESTÁ FECHADO !
Se eu fechar o céu para que não chova
ou mandar que os gafanhotos devorem
o país ou sobre o meu povo enviar uma
praga.
(2 Crônicas 7:13)
17

As palavras do versículo 13 correspondem
exatamente a situação no mundo ocidental e
quase em todo o mundo. Não chove há muitos
anos - nenhuma chuva espiritual. Chove muito,
mas não espiritualmente.
Os gafanhotos estão devorando a terra e
a praga está se espalhando. Essa é a situação em
que estamos agora. Anseio por uma chuva!
Uma nova onda do bom Espírito Santo! E você
pode ajudar! Deus quer que volte a chover!
Deus quer trabalhar entre nós novamente! Deus
está pronto! Você está pronto?
Deus quer derramar novos rios de água
viva. E ele quer preencher você, ele quer
superlotá-lo. E ele quer dar a você tanto, que
você pode dar para outros. Aqui na Alemanha
se tornou muito seco. Em vez do Espírito Santo,
temos hierarquias e liturgias e tentamos
substituir o Espírito Santo. Isso não vai dar
certo! É sempre muito seco, muito errado. Mas
Deus diz: Eu quero derramar o Espírito Santo
sobre você em uma nova plenitude. Deus está
pronto! Você está pronto?
Temos discussões entre cristãos,
discussões entre líderes cristãos. Temos
discussões entre as igrejas. Um cutuca o outro.
Mesmo assim, muitos agem como se fossem os
cristãos mais amados da região. Mas Deus diz:
isso é seca. Isso não é o Espírito Santo. Isso é
18

manipulação! Deus diz: Quero manifestar-me
completamente de novo outra vez entre vocês!
Eu quero ser Deus de novo! Eu quero mandar
chuva novamente. Está seco há muito tempo na
Alemanha!
Não,
não
podemos
produzir
avivamento. Mas devemos fazer tudo o que
pudermos para que isso aconteça. Pessoas que
têm avivamento em seus corações nunca irão
provocar que igrejas trabalhem umas contra as
outras, mas irão promover a unidade.

Os gafanhotos devastam a terra!
Se eu fechar o céu para que não chova
ou mandar que os gafanhotos devorem
o país ou sobre o meu povo enviar uma
praga.
(2 Crônicas 7:13)
O que é servido atualmente em pratos de alguns
restaurantes chiques ou que é pego como um
inseto inofensivo pelas crianças tem o potencial
de mudar o curso da história mundial gafanhotos!
Aqui está uma breve descrição do
gafanhoto migratório:
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O gafanhoto migratório ocorre em
intervalos irregulares em verdadeiras
massas em grandes áreas do norte da
África. A última grande praga de
gafanhotos ocorreu em 1988. Os
enxames com algumas centenas a três
bilhões de animais escureceram
parcialmente o céu.
Existem cerca de 50 milhões de
animais por quilômetro quadrado em
um enxame devorador. Um gafanhoto
que pesa dois gramas por dia come
alimentos vegetais na ordem de seu
próprio peso. Uma tonelada de
gafanhotos pode comer por dia o
equivalente ao que 2.500 pessoas
precisariam para viver. Uma tonelada de
gafanhotos são apenas 500.000 animais!
Os gafanhotos migratórios
começam
a
enxamear
quando
encontram condições muito favoráveis,
suas larvas se desenvolvem bem com
vegetação suficiente e, assim, começa
um ritmo reprodutivo mais rápido. O
número de animais pode aumentar mais
de dez vezes em poucos meses. Se
animais
adultos
encontram
constantemente sua própria espécie, o
instinto de enxame é acionado.
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É particularmente desfavorável que
grandes enxames possam viajar desde
poucos e cerca de cem quilômetros por
dia em busca de alimento. Eles podem
cobrir distâncias de até 3.500
quilômetros por mês. Além disso, o
resultado de uma nova ninhada de
gafanhotos de meados de agosto até o
final de setembro irá libertar novamente
grandes enxames. Um grande enxame
pode devorar completamente uma área
de cerca de 60 quilômetros quadrados
em poucas horas. Isso coloca o
suprimento de alimentos para milhões
de norte africanos em risco.1
Não chove e os gafanhotos devoram tudo. Você
já viu gafanhotos? Não os pequenos grilos. Eu
não quis dizer isso. Mas enxames inteiros se
movem sobre a Alemanha! E são quem
destroem as igrejas! De dentro para fora eles
devoram tudo! Comem os relacionamentos;
entre comunidades e dentro das comunidades.
Demônios que se grudam e se agarram às
pessoas. E de repente amigos são inimigos! E
inimigos amigos! O que está acontecendo?
1

19:20, 09.10.2011, „Heuschreckenplage“,
http://www.geolinde.musin.de/afrika/html/t_afrheuschreck1.htm
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Você não reconhece seu irmão de novo! Por
quê? Tem um "gafanhoto" no seu pescoço!
Existe um demônio que se apegou e rompe
relacionamentos. Relacionamentos estão sendo
consumidos.
Deus quer que esses gafanhotos sejam
tão aquecidos pelo fogo do Espírito Santo que
todos
eles
queimem. E se
Os cristãos devem
você é um cristão
ser tão espiritualfervoroso, se você
mente quentes que
está cheio do bom
todos os "gafanhotos" desapareçam de
Espírito
Santo,
suas vidas!
então
esses
demônios, esses
gafanhotos
vão
ficar longe de você! Infelizmente, entre nós,
cristãos, existe ódio, inveja, ciúme, acusação
mútua, difamação; e isso corrói as igrejas.
Temos pastores que são alcoólatras. De
alguma forma, não! Não, igrejas carismáticas
onde o pastor não pode passar sem uma bebida
pela manhã. Temos igrejas onde as pessoas
dormem na equipe de louvor! Algo vai quebrar.
Alguém come alguma coisa. E esse é o diabo!
Porque demos espaço! Os cristãos devem ser
tão espiritualmente quentes que todos os
"gafanhotos" desapareçam de suas vidas!
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A praga é galopante
Se eu fechar o céu para que não chova
ou mandar que os gafanhotos devorem
o país ou sobre o meu povo enviar uma
praga.
(2 Crônicas 7:13)
Temos uma praga que está varrendo o mundo.
A doença tem um terreno fértil! Pessoas ficam
doentes, igrejas inteiras ficam doentes!
Fisicamente doentes! Isso acontece porque
damos lugar ao diabo. Mas há uma solução.
Você pode sair daí!
Além das muitas doenças físicas,
existem várias doenças mentais. Muitos
cristãos são atormentados pela pornografia. As
estatísticas mostram que os cristãos também
estão profundamente envolvidos com a
pornografia. A taxa de divórcio nas igrejas é
quase idêntica à taxa de divórcio entre os não
cristãos. Algo está totalmente errado e se
espalhando como uma praga! Como uma
epidemia. Mas Deus diz: Eu quero enviar
avivamento. Eu quero quebrar tudo isso e criar
algo novo. E você pode contribuir!
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Por quê?
Eu me pergunto de onde isso está vindo. De
onde vêm todos os gafanhotos? De onde vem a
praga? Por que não está chovendo mais,
espiritualmente? Por que não experimentamos
o poder do Espírito Santo de uma maneira
completamente nova? Por que não vemos as
curas na mesma escala de antes? O que está
acontecendo? E a resposta é muito simples:
todas as pessoas estão infectadas com um vírus.
Você conhece o vírus? É o vírus do P-E-C-AD-O. Uma vez que você o tenha e ele se espalhe
ao seu redor, ele o matará. Isso é fatal. O
pagamento pelo pecado é a morte, diz a Bíblia
(Romanos 6:23). E se houver pecado em sua
vida - seja você um cristão, seja você dizimista,
se você prega no púlpito no culto divino - se
houver pecado em sua vida, ele o matará! Mais
cedo ou mais tarde, se você não se arrepender.
A mensagem de Deus para o grande
número de cristãos hoje é muito simples:
Arrependam-se! Devemos nos arrepender de
novo - arrependermo-nos. Sim, nós, cristãos,
acima de tudo. As pessoas gostam de criticar os
governos e apontar o dedo à capital. Eles estão
fazendo tudo errado no governo! É culpa deles!
E Deus diz: o problema não está no
governo. O problema está no corpo de Cristo.
24

É difícil de acreditar, mas essa é a posição da
Bíblia. O problema está no corpo de Cristo. O
corpo de Cristo está partido, dilacerado,
desmoronando.
Mas a boa notícia é que existe um
antídoto para esse vírus do pecado. E esse é o
sangue de Jesus! O sangue de Jesus Cristo o
limpa de todos os pecados! Essa é a melhor
mensagem que existe.
É maravilhoso ver como as pessoas são
libertadas pelo poder do sangue de Jesus.
Frequentemente eles vêm sobrecarregados por
um fardo pesado, quebrados, cheios de pecado.
Mas pelo poder do sangue de Jesus as correntes
caem repentinamente e eles são libertos, felizes
e livres do pecado. E isso pode acontecer com
você hoje. Deus deseja purificá-lo totalmente
de seus pecados.
Alguns já entenderam isso. E eles vêm à
igreja todos os domingos - ou mesmo às
quartas-feiras, para os mais espirituais. Eles
pegam uma "dose do poder de Deus". Uma
“dose do sangue de Jesus” e dizem a si mesmos:
estou novamente limpo até o próximo final de
semana. E então o pecado continuará com todo
o seu poder. Fim de semana que vem: Pastor
ore por mim! E então o pastor ora e a pessoa
continua da mesma maneira na segunda-feira de
manhã.
25

Em algum momento, parei de tomar essas
“injeções de energia” apenas nos fins de
semana. Estou em um gotejamento. Aleluia! E
o sangue de Jesus me purifica de todos os
pecados. Não preciso esperar até chegar à igreja
no domingo de manhã! O sangue de Jesus
funciona imediatamente! Mas se andarmos na
luz como ele está na luz, temos comunhão uns
com os outros (1 João 1:7) e então o sangue de
Jesus nos purifica de todos os pecados!
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O PREÇO DO
AVIVAMENTO
V OCÊ QUER
AVIVAMENTO ?
A questão chave é: Você quer a chuva? Você
anseia por uma tempestade do Espírito Santo?
27

Mas e se a onda do Espírito Santo não for o seu
comprimento de onda? Quando o pregador fala
muito alto, quando há muitas palmas; e se Deus
decidir trazer mesmo assim o avivamento por
meio dessas pessoas estranhas. Você vai pular
ou você dirá: Isso vem de baixo! O que você vai
fazer?
E se Deus repentinamente vier e for
além de sua estrutura teológica? Quando Deus
quiser sair da caixa! O que acontece depois?
Você ainda está pronto para torcer, orar e jejuar
por um avivamento ou você diz: Isso não pode
ter vindo de Deus. Não aprendemos isso assim.
Não! O fator decisivo é ser bíblico. Você
realmente quer o avivamento? Em um
avivamento, podem acontecer coisas que são
desconfortáveis, que são até mesmo
desagradáveis. Mas você quer o avivamento?
Você está pronto para pagar o preço?
Você realmente quer deixar Deus “ser
Deus”? E se o Leão vier de Sião e
repentinamente rugir? O Leão de Sião não é um
gatinho. Ele é um leão! Quando ele sai e
começa a gritar, acontecem coisas que de outro
modo não aconteceriam. Talvez você diga: Mas
isso agora estava fora de ordem. Não pode ter
sido do Senhor, não está de acordo com minhas
normas.
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Deus se importa muito pouco com nossas
normas criadas por nós mesmos. Eu também
percebi isso na minha vida. Deus não se
importava com as normas que eu tinha. Ele não
se importava com o tipo de teologia que eu
tinha. Ele simplesmente desafiou minhas
normas. E sou grato a ele porque sua força
agora está trabalhando em mim.

Qual é o valor da chuva para você?
Qual é o valor da chuva para você? Você está
pronto para fazer qualquer coisa: orar, jejuar,
investir horas de trabalho para provocar o
avivamento? Deus não quer apenas seus dez por
cento - o dízimo. Deus quer cem por cento do
seu dinheiro. Cem por cento do seu tempo, da
sua saúde, dos seus relacionamentos, da sua
carreira, do seu futuro. Deus quer você inteiro!
Se você se entregar totalmente a ele, algo
realmente grande acontecerá, ou seja, o
avivamento! Você está pronto para pagar o
preço? Você está realmente pronto para pagar o
preço?
Temos muitos cristãos que vão às
igrejas e pagam o dízimo e pensam que isso lhes
dá um lugar no céu. E Deus diz: Você pode ter
feito coisas em meu nome, mas eu nem te
29

conheço.
Você
não
tem
nenhum
relacionamento comigo. Eu conversei com
você. Gritei com você com o megafone! E você
não ouviu. Deus quer cem por cento de você.
Permitam o avivamento!
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PERMITA O
AVIVAMENTO !
P ODE - SE PRODUZIR
AVIVAMENTO ?
Eu me perguntei: você pode produzir o
avivamento? A resposta é um sonoro “não”.
31

Não se pode produzir o avivamento porque ele
já existe! O avivamento já existe? Espere um
momento, você dirá. Você acabou de dizer que
não estava chovendo, que estávamos infestados
de "gafanhotos" e que a peste estava se
espalhando. Como você pode afirmar agora
que o avivamento já existe aqui?
Sim, o avivamento já está existe! Mas
ainda não está aqui! Ela está no céu. Há um
grande avivamento acontecendo no céu agora.
Os anjos dançam ali. Louvores são feitos. Então
os anjos se prostram diante de Jesus e o adoram.
Canta-se e alegram-se. Há aplausos. Existe um
avivamento! Lá Deus governa!
Como você pode trazer esse avivamento
que já está aqui? Como funciona? Deus diz que
existe um caminho. Você pode trazer o
despertar do além para este mundo!
É como tentar baixar fazer o download
de algo. O despertar já está no servidor celestial.
Tudo que você precisa fazer é baixá-lo. Você
tem que fazer o download. Ele já existe. Está
presente, mas ainda não está aqui. É por isso
que você está lendo este livro - para que você
possa deixar que um avivamento venha de lá.
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Qual imagem você tem de Deus?
Mas, para provocar o avivamento, para trazer o
despertar dos lugares celestiais para a vida
cotidiana, devemos primeiro corrigir nossa
imagem de Deus. Qual é a nossa imagem de
Deus? É aquele velho vovô rabugento que
nunca dá nada? Um deus que sempre tenho que
implorar por algo até que ele finalmente me dê
algo? Talvez essa visão seja estranha para você,
mas muitos cristãos têm exatamente essa
imagem de Deus. Para conseguir algo do meu
pai, tenho que escorregar de joelhos por dez
horas. Talvez então Deus reaja. Não! Deus não
é assim! Deus é um Deus bom e à quem anda
retamente não negará o bem (Salmos 84:11).
Não é nosso próprio clero que impressiona a
Deus, mas a justiça de Cristo. Portanto, se
formos perante Deus com integridade, na
justiça de Cristo, ele não nos recusará qualquer
coisa boa.

Avivamento quer entrar!
Deus governa no céu e tudo está bem no céu.
Há avivamento, há alegria, há poder, há bênção,
há glória, há paz, há saúde. O avivamento já
existe no céu. E Deus quer muito trazê-lo aqui.
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Você crê nisso? Deus quer muito isso. Ele está
esperando o momento em que poderá enviar o
avivamento.O céu está com sobrepressão! Ele
ameaça irromper aqui na terra. Por isso
devemos orar: Pai
nosso que estás nos
Pode-se produzir
céus, santificado seja
avivamento? Não!
o teu nome, venha o
Pode-se provocar
teu reino, e então se
avivamento?
Sim!
diz: seja feita a tua
vontade, como já é
feita no céu e também aqui na terra (conforme
Mateus 6:9-10). Também podemos encurtar a
oração: Venha avivamento! O avivamento já
existe no céu. E agora você pode orar: Venha
Senhor e traga-o aqui à terra. Queremos
avivamento aqui!
Você pode produzir avivamento? Não!
Você pode provocar um avivamento? Sim!
Deus diz: Eu gostaria de dar tudo pelo que já
paguei.
Todas as promessas que Deus fez são
Sim e Amém em Cristo Jesus (2 Coríntios
1:20). E quando você está em Cristo Jesus, você
tem acesso ao avivamento do céu e pode orar:
Pai do céu envie o seu avivamento, como já está
acontecendo no céu, aqui nesta terra. Deus
responderá sua oração. Ele já pagou pelo
avivamento, ele o preparou. Ele está aí e você
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pode fazer algo hoje para provocar o
avivamento.
Pense bem! Deus não está esperando
que peçamos mais e imploremos mais. Não!
Deus gostaria muito de dar-nos avivamento.
Avivamento é preocupação de Deus! E para o
avivamento que está por vir, ele busca pessoas
que estão prontas para abrir seus corações, que
estão prontas para crer, que estão prontas para
orar. Então ele enviará avivamento.
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F AÇA ALGO PARA O
AVIVAMENTO!
A CEITE A P ALAVRA DE D EUS
Agora chegamos ao ponto em que você pode
fazer algo. Deus lista uma série de coisas que os
cristãos podem fazer para provocar um
avivamento:
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•
•
•
•

Humilha-te
Ore
Procure o Seu rosto (de Deus)
Arrependa-se dos pecados

Podemos fazer tudo isso e cumprir a promessa
de Deus: ouvirei do céu, perdoarei seu pecado
e curarei a sua terra (2 Crônicas 7:14). Não se
trata apenas das árvores, dos peixes e dos
pássaros, mas também da terra, dos
relacionamentos, dos governos, das economias.
Ele quer curar a terra. Ele quer curar seu corpo.
Deus faz isso repetidamente. Ainda hoje as
pessoas ficam saudáveis instantaneamente. Isso
ainda está acessível hoje.
Precisamos de cristãos que saibam o que
está na Palavra de Deus, que saibam o que lhes
corresponde. Cristãos que não discutem as
promessas e a obra de Deus, mas que com uma
fé infantil as aceitam e as experimentam.

Você é o povo Dele!
... e meu povo, que se chama pelo meu
nome.
(2 Crônicas 7:14)
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Deus fala do seu povo! Quem é seu povo? Você
é o povo dele se tiver Jesus em sua vida. Se você
se diz cristão, é chamado pelo nome de Cristo.
E se você acredita nele, então você pertence ao
seu povo. E Deus não
diz: se meu ministro
Deus diz: Eu o
da Fazenda, se meu
chamei para que
presidente federal, se
você pudesse ter
meu chanceler ou
algo a dizer. Em
ministro
das
seu país, neste
Relações Exteriores
mundo.
se humilharem. Não,
ele diz: quando meu
povo se humilha.
Portanto, em cada país há cidadãos do
país, e então cidadãos que também pertencem
ao povo de Deus. Esta é a igreja de Deus. Ou,
como é chamada em grego, a Eclésia de Deus os chamados! E essa não é uma palavra
espiritual. É um termo da política.
Naquela época, a Eclésia era formada
por pessoas chamadas entre as pessoas comuns
para participar do governo da Câmara
Municipal. Esta é a Eclésia! Deus diz: Eu te
chamei para que você tivesse algo a dizer. Em
seu país, neste mundo. Como você se vê como
cristão?
Os cristãos são empurrados para um
canto escuro e uma subcultura é formada. Mas
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Deus diz: Você não pertence a este lugar! Você
pertence ao primeiro lugar. Você deve dar o
tom nos negócios, na ciência, na política. Você
deve ser o número um. Nós somos a Eclésia de
Deus, o povo chamado, o sal da terra, a luz do
mundo. Estes somos nós!
Como você se vê? Eu, pobre cristão. Eu
não posso fazer nada. Eu, pobre verme. Não!
Deus diz: você é chamado! Eu faço o bem-estar
do país dependente não apenas das pessoas na
capital, mas do meu povo. E você pertence ao
povo de Deus. Olhe para si mesmo sob esta luz.
Você é chamado para trabalhar!
Mas uma vez que isso não funciona o
Senhor deve primeiro julgar a casa de Deus e o
que está acontecendo conosco nos dias atuais:
Pois chegou a hora de começar o
julgamento pela casa de Deus; e, se
começa primeiro conosco, qual será o
fim daqueles que não obedecem ao
evangelho de Deus?
(1 Pedro 4:17)
Deus começou a julgar as igrejas. E ele limpa!
Lá coisas acontecem, turbulências acontecem.
Deus primeiro julga o povo de Deus. Quando
formos limpos novamente, somos limpos, ele
pode nos usar para trabalhar.
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Não envergonhe o nome Dele !
Deus fala de seu povo, sobre o qual seu nome
foi chamado. Quando você se diz cristão, o
nome dele é chamado sobre você. Você
pertence ao povo de Deus. Acredito que, como
cristãos,
tenhamos
cometido
graves
assassinatos de caráter de Deus nos últimos
anos.
Não
representamos
a
Deus
adequadamente. Deixamos seu nome ir para a
lama. O que nós cristãos toleramos! Permitimos
que Jesus seja pisoteado e que as Bíblias sejam
queimadas publicamente. É hora de os cristãos
falarem alto, é hora de se levantar. Porém
envergonhamos o nome de Cristo!
Esse tipo de cristão já existia na época
do Novo Testamento. A propósito, Pedro fala
deles:
Muitos
seguirão
os
caminhos
vergonhosos desses homens e, por
causa deles, será difamado o caminho
da verdade.
(2 Pedro 2:2)
Ele diz que haverá pessoas que se
autodenominam Cristãs, mas que irão
representar seu Cristianismo de uma forma que
fará com que as pessoas zombem do
Cristianismo. Nós experimentamos isso hoje.
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Cristãos que não são diferentes em estilo de
vida dos não cristãos. Tendo aparência de
piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se
também destes. (2 Timóteo 3:5)
Quantas pessoas você conheceu que
disseram: Se algo é cristão, não quero me tornar
cristão. Sim, cometemos assassinato de caráter
contra Deus. Colocamos Deus sob a luz errada.
Nós, cristãos, frequentemente agimos como
covarde. E Deus diz que vocês tem que saber
quem vocês são em Cristo. Vocês tem poder,
vocês tem força, vocês tem o Espírito Santo.
Vocês têm a minha autoridade! Eu estou atrás
de vocês com meu exército de anjos.
Abra sua boca! Diga algo! Não deixe
apenas que os outros falem, fale como um
cristão. Lute pela verdade, ouse! Deus diz: eu o
recompensarei! Se meu povo se arrepender,
então responderei. Quando meu povo, sobre o
qual meu nome foi chamado, se humilhar, eu
responderei.
Não depende de Deus que o avivamento
ainda não tenha chegado. Mas pelo contrário.
Os cristãos desonram o nome de Deus e não têm
força de testemunho perante o mundo. Jesus diz
muito claramente:
Um novo mandamento lhes dou:
Amem-se uns aos outros. Como eu os
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amei, vocês devem amar-se uns aos
outros. Com isso todos saberão que
vocês são meus discípulos, se vocês se
amarem uns aos outros.
(João 13:34-35)
Devemos amar uns aos outros como ele nos
amou. Por quê? Para que todos vejam que
somos seus discípulos. E quando brigamos na
igreja, brigamos entre as igrejas, brigamos entre
os líderes cristãos, então o mundo não
reconhece nada. O mundo só reconhece um
bando caótico de aspirantes! Deus quer limpar!
Por muito tempo, deixamos o nome de Deus
cair no chão.
É hora dos cristãos se levantarem e
dizerem: Queremos a glória de Deus de volta!
Queremos ver como os políticos oram!
Queremos um país que está sob o governo de
Deus. Queremos um parlamento que ore em
nome de Jesus. Muitos cristãos acreditam na
voz do diabo e consideram isso impossível. Mas
é possível se um número suficiente de cristãos
abrirem as bocas.
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Humilha-te!
Deus torna o avivamento dependente de seu
povo. Quando meu povo, chamado pelo meu
nome, se arrepender, quando se humilhar,
então ouvirei. Ele diz: humilhe-se! É incômodo,
principalmente em uma sociedade permeada de
humanismo, egocentrismo e autorrealização.
Mas acredite, é mais agradável se humilhar do
que ser humilhado por Deus. Você conhece
essas experiências? Eu conheço. Sabemos
exatamente o que Deus deseja que façamos.
Mas nós não queremos, nós não achamos que
seja
apropriado,
nós
ignoramos
os
mandamentos de Deus. Isso é arrogância em
sua forma mais pura. E muitas vezes nós
andamos no lugar errado. E o que antes parecia
embaraçoso ou impróprio empalidece em
comparação com o constrangimento e a perda
que a arrogância e a desobediência causam.
Então voltamos para Deus humilhados e
dizemos: Ó Senhor, eu deveria haver te ouvido!
Humilhe-se sob a mão poderosa de
Deus, pois Deus dá mais graça aos humildes
(Tiago 4:6). Você quer mais graça? O certo é
que Deus quer lhe dar mais graça. Ele diz:
humilhe-se diante de mim, e eu dou graça aos
humildes! Como você pode se humilhar? Não,
você não precisa ser um capacho. Mas você tem
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que reconhecer quem você é em Deus - sua
posição. Ele é Deus e você é humano. Isso é
humildade. Humilhe-se sob a poderosa mão de
Deus.
Que ele seja Deus e seja humano.Há
muitos cristãos que pensam que sabem tudo e
que, na arrogância frívola, desprezam até o que
é de Deus. Este mundo precisa de mais cristãos
com menos orgulho! Opiniões prontas sobre
como construir o reino de Deus são defendidas
cegamente, adotadas por teólogos liberais que
não conhecem a Deus. Muitos cristãos
afirmam: nós sabemos como fazer isso! Nós
sabemos como construir uma igreja!
Estudamos os métodos de crescimento da
igreja. Mas isso não
funciona
sem
o
Este
mundo
Espírito Santo!
precisa de mais
Este mundo
cristãos com
precisa de cristãos
menos
que se humilhem
orgulho!
diante de Deus e
digam: não posso!
Mas Você pode! Este mundo está esperando por
pastores
que
orientam
desde
um
relacionamento com Deus, evangelistas que
evangelizam desde um relacionamento com
Deus, profetas que falam profeticamente desde
um relacionamento com Deus. Precisamos
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disso de novo! Deus quer começar com você!
Humilhe-se perante o Senhor, e Ele o exaltará:
Mas ele nos concede graça maior. Por
isso diz a Escritura: "Deus se opõe aos
orgulhosos, mas concede graça aos
humildes". Portanto, submetam-se a
Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá
de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele
se aproximará de vocês! Pecadores,
limpem as mãos, e vocês, que têm a
mente dividida, purifiquem o coração.
Entristeçam-se, lamentem e chorem.
Troquem o riso por lamento e a alegria
por tristeza. Humilhem-se diante do
Senhor, e ele os exaltará.
(Tiago 4:6-10)
Se você se humilhar e deixar Deus 'ser Deus' e
obedecê-lo, ele o exaltará no tempo devido.
E é exatamente disso que o povo de
Deus precisa. Deus quer exaltar o povo - o seu
povo. E todo o resto vem do diabo. Deus quer
que sejamos o número um. Nem arrogante, nem
orgulhoso. Não! Deus quer que sejamos o
número um diante dEle em humildade e O
glorifiquemos. Deus quer isso. E Ele quer usar
você. A necessidade de excelência e qualidade
vem de Deus! O orgulho muitas vezes
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associado a Ele vem do diabo! Mas o desejo por
bondade, qualidade e excelência vêm de Deus.
Deus quer que seu povo seja o número um!
Infelizmente, os cristãos frequentemente estão
em último lugar em sua contribuição para a
sociedade. Deus quer nos trazer de volta e
tornar seu povo o número um novamente;
quando você se humilha, arrepende-se e ora.
Acho que somos como a igreja em
Laodicéia hoje:
Você diz: Estou rico, adquiri riquezas
e não preciso de nada. Não reconhece,
porém, que é miserável, digno de
compaixão, pobre, cego e que está nu.
(Apocalipse 3:17)
Você
está
familiarizado
com
Alguns cristãos
têm
muito
isso? Nossa igreja
orgulho de suas
tem
a
melhor
liturgias e traditeologia. Em nossa
ções centenárias,
comunidade, todas as
mas não podem
saias têm o mesmo
falar do que são
comprimento! Temos
com Deus hoje.
o melhor coral da
cidade! Em nossa
igreja, a tecnologia custou muitos milhares.
Estamos cheios, somos ricos, estamos bem. E
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ainda assim eles são muito pobres. Temos
teólogos educados, temos a maior liturgia.
Alguns cristãos têm muito orgulho de sua
liturgia e tradição centenárias, mas não podem
contar o que experimentaram com Deus hoje.
Deus quer limpar o espírito religioso!
Eu sou rico, você diz, e Deus diz: Você não
percebe que é miserável e patético, pobre, cego
e nu! Deus tem um padrão diferente. Ele não
mede as igrejas pelo número de membros, nem
pela potência das caixas na igreja, nem pelo
volume da equipe de adoração. Deus mede de
forma diferente! Deus olha nos corações. Você
pode enganar as pessoas. Você pode se enganar,
mas não a Deus! É hora de parar de colocar
nossas saias de domingo todo domingo, colocar
nossa gravata de domingo - domingo é dia de
gravata - por cima o paletó e depois ir para a
igreja. E por dentro tudo está fervendo e
fervendo. Eu brigo com Deus. Na verdade,
odeio á Deus. Mas eu tenho que ir à igreja. Pare
de fazer joguinhos. Apenas seja honesto com
Deus.
Houve momentos em minha vida em
que reclamei com Deus. Nós estamos
autorizados a fazê-lo. Deus permite que
façamos isso! Sinta-se à vontade para reclamar
com Ele. Diga a Ele que você não O entende.
Ele vai explicar para você. Mas, por favor, seja
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honesto. Seja honesto com Deus. Humilhe-se
diante Dele.
O mundo ocidental se considera rico.
Também pensei o mesmo e, anos atrás, voei
para a África pela primeira vez. Eu vim para
Gana em 2001 como um alemão rico e parecia
muito pobre. Acordei de manhã e pela janela
ouvi uma mulher varrendo o quintal e cantando
- cantando para Deus! E de repente uma
mudança de paradigma! Então o que é isso?
Eles têm muito menos do que nós na Alemanha,
mas a mulher está cheia de alegria no Senhor
enquanto varre o quintal empoeirado.
Sim, o mundo ocidental é rico em
termos de riqueza. Mas o Terceiro Mundo é
frequentemente muito mais rico, medindo por
suas experiências com Deus. E ainda achamos
que sabemos para onde ir. Caso você ainda não
saiba: a África está passando por um
avivamento, incluindo a Ásia. Os cristãos
devem ser um exemplo para nós.
O pastor David Oyedepo mandou
construir a maior igreja do mundo; na Nigéria.
O prédio tem capacidade para 50.000 visitantes
por serviço. São dimensões que não são
conhecidas na Europa. É isso que Deus está
fazendo na “pobre” África. Você sabe por quê?
Porque os cristãos lá são ricos em Deus. Porque
eles conhecem seu Deus. Porque eles conhecem
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o Espírito Santo. Porque eles têm comunhão
com o Espírito Santo! Deus quer que nos
humilhemos diante Dele. Então ele nos exaltará
no devido tempo.

Ore!
Pessoas humildes oram. Pessoas que se
preocupam consigo mesmas pensam que têm
tudo sob controle.
Pessoas orgulhosas
Ore até sentir o
acreditam que podem
chão ficar frio e
fazer tudo sozinhas,
quente de novo!
Ore na presença
então orar parece uma
de Deus e sua
perda de tempo para
oração mudará o
elas. Mas, mais cedo
mundo.
ou mais tarde, eles
também terão que
enfrentar a realidade de que não são nem um
super-homem nem uma supermulher. Pessoas
humildes, por outro lado, conhecem suas
limitações e fraquezas. Portanto, eles confiam
totalmente no poder de Deus e passam muito
tempo de joelhos buscando a ajuda de Deus.
Cada movimento de avivamento foi
preparado e acompanhado por intensa oração.
Comece a orar hoje! Sua oração pode abrir o
céu hoje! Está funcionando! Ore!
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Muitas pessoas pensam que a oração é
antiquada. Em vez disso, eles têm um momento
de paz e tranquilidade. Algo assim: Você abre
sua Bíblia de manhã, lê rapidamente um texto
do dia - no máximo quinze minutos.
Rapidamente mais algumas orações de bênção
cheias de "eu, meu, eu". E então já diz:
Obrigado Jesus! Adeus Jesus, até amanhã.
Continue orando até que você realmente
ore. Ore até sentir frio no chão e que o chão
volte novamente a ficar quente! Ore na
presença de Deus e sua oração mudará o
mundo.
Alguns cristãos acreditam que não
importa se você ora ou não. Deus faça o que ele
quiser de qualquer maneira. E muitos oram de
acordo. Isso não faz sentido! Deus não faz o que
quer. Deus faz o que nós queremos quando o
que queremos é de Sua vontade.
Eu quero explicar isso. Quando Deus
criou o mundo, ele criou o mundo com muito
potencial e disse: Queridos, Adão e Eva, o
mundo é seu agora. Você é bem vindo! A partir
de hoje você tem que cultivar a terra. Você deve
expandir o Paraíso. Subjugar a terra. A terra é
sua. Se precisar de ajuda, estarei aí. Me
chamem e eu virei. Mas a terra é sua. Ela é sua!
E é por isso que a oração faz sentido. Deus diz:
vou interferir no seu convite.
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O salmista percebe: Os mais altos céus
pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou
ao homem. (Salmos 115:16). E é exatamente
por isso que oramos ao nosso Pai: venha o Teu
reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra
como no céu. Com isso dizemos: Deus, que
desça aqui o avivamento que já está no céu!
Isso é oração. Você sabe qual é a vontade de
Deus e a expressa. Então Deus faz o que você
orou e você liberou Sua vontade. É assim que
Deus realiza Sua vontade por meio de sua
oração. É por isso que João também diz:
Esta é a confiança que temos ao nos
aproximarmos de Deus: se pedirmos
alguma coisa de acordo com a sua
vontade, ele nos ouve. E se sabemos
que ele nos ouve em tudo o que
pedimos, sabemos que temos o que dele
pedimos. (1 João 5:14-15)
Muito fácil! Descubra qual é a vontade de Deus
e então ore de acordo com a vontade de Deus e
isso acontecerá. Aleluia! E o avivamento é a
vontade de Deus! Temos que orar a vontade de
Deus até que o céu se abra. Tiago já sabia disso
quando escreveu:
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Portanto, confessem os seus pecados
uns aos outros e orem uns pelos outros
para serem curados. A oração de um
justo é poderosa e eficaz. Elias era
humano como nós. Ele orou
fervorosamente para que não chovesse,
e não choveu sobre a terra durante três
anos e meio. Orou outra vez, e o céu
enviou chuva, e a terra produziu os
seus frutos.
(Tiago 5:16-18)
No tempo de Elias, a chuva estava lá - em algum
lugar - mas não sobre Israel. A chuva ainda
existia como tal, mas não choveu em Israel.
Muitas áreas chuvosas podem ter se deslocado
sobre Israel. O potencial estava lá, mas não
choveu em Israel por três anos e meio. E quando
Elias orou com fé, quando ele orou
fervorosamente, a chuva veio de lá para cá, de
algum lugar para Israel.
E é exatamente isso que pode acontecer
quando você começa a orar hoje, orando com
seriedade. A chuva já está aqui. O avivamento
está aqui, mas não aqui ainda. Sua oração pode
rasgar o céu. O céu pode tocar a terra hoje por
meio de suas orações. Agora é possível!
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Busque a Sua face!
Mas não deve parar na oração. A oração é
apenas o começo. Da oração, devemos passar
para "buscar a Deus". Temos que procurá-lo
com toda a nossa vida. Talvez você agora esteja
dizendo: 'Já nasci de novo. Já estou cheio do
Espírito. Eu tenho o pacote completo E ainda
assim você deve continuar procurando por
Deus.
Porque ainda há graça após graça, após
graça, após graça, após graça! Então Deus diz
que devemos ir de glória em glória, de glória,
para glória. Se você pensa que conhece a Deus,
você não o conhece! Deus quer conduzi-lo mais
profundamente em sua presença. Deus não quer
apenas pessoas que oram a Ele. Ele quer
pessoas que sejam seus amigos.
Certas denominações nos ensinaram
que nascer de novo é tudo o que precisamos de
Deus. Se você nasceu de novo, eles afirmam,
você tem o pacote completo. É isso aí, você
chegou lá. Nem mesmo perto! Outras igrejas
afirmam que há outro, um segundo pacote após
o nascimento de novo - a saber, o batismo no
Espírito Santo. E então você chegou. Nem
mesmo perto!
Não fique satisfeito com isso. Há a
terceira experiência, a quarta e outras
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quinhentas e quarenta e seis! Não há fim à vista.
Porque Deus é um Deus grandioso! E você
nunca pode exaurir á Deus, você só pode ir de
glória em glória.
Talvez você pense que agora realmente
conhece a Deus, e Deus diz: vai lá. Continue
procurando mais além! O jogo de ¨escondeesconde Santo¨. Você conhece isso? Deus gosta
de brincar de “esconde-esconde” conosco.
Você está aqui e diz: Deus, agora eu Te
conheço. Você é tão bom. Maravilha! E de
repente você percebe que a proximidade com
Deus não é mais tão forte como antes. Em
seguida, faça uma pesquisa. Deus quer se
revelar a você de uma nova maneira. Procure
por Ele! Deus espera ser encontrado. Ele é feliz
como um pai que brinca de esconde-esconde
com seus filhos. Deus fica feliz quando seu
filho ou filha o reencontra e passa a conhecê-lo
de uma nova maneira. Então você começa a
elogiá-lo. Você fica feliz em conhecer o outro
lado de Deus. E assim Deus o conduz a cada vez
mais comunhão com Ele. Ele só se “esconde”
para ser encontrado, para se revelar por um
novo lado.
Os cristãos que buscam a Deus sabem
que já estão salvos e que têm vida eterna. Você
já conhece a presença de Deus. Mas, ao mesmo
tempo, sentem essa necessidade de conhecer
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ainda melhor a Deus, de buscá-lo ainda mais.
Esses cristãos vão além e não medem esforços
para buscar a Deus ainda mais. Você
experimentará como Deus se revela repetidas
vezes em uma glória nova e maior. Comece
hoje e nunca pare de procurá-lo! Continue
procurando por Ele!
Ninguém pode exaurir Deus. Há tanta
glória! Buscar a Deus é a maior aventura. Tome
seu tempo para buscar a Deus. Passe algum
tempo com Ele no "quartinho silencioso". Às
vezes, o "quartinho
silencioso" torna-se
Buscar a Deus é a
um
"quartinho
maior aventura.
arulhento". O que
pode acontecer na
presença de Deus! De repente, você pode
dançar na presença de Deus. De repente você
pode chorar diante de Deus! Ou uma risada
maravilhosa vem sobre você! Deus é tão
revigorantemente
diferente
ao
que
frequentemente imaginamos!
Comece a buscar a Deus intensamente
hoje e você o experimentará de novo. Basta
entrar na sua presença e dizer-lhe: Deus, eu já
te conheço, mas quero conhecê-lo ainda mais.
Eu quero entender você ainda mais. Eu quero
entender seu coração Eu quero saber o que
acontece depois. Deus fale comigo! Permaneça
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faminto! Não diga: eu tenho bastante. Eu estou
cheio. Humilhe-se diante de Deus e depois
busque-o.
Busque o seu rosto, não as suas mãos.
As mãos de Deus estão aí para dar. Ele também
gosta de fazer isso. Mas Deus quer que
continuemos mais além. Ele quer que
venhamos a Ele, não apenas porque precisamos
de algo Dele, mas simplesmente porque
queremos ter comunhão com Ele. É por isso que
Ele diz: busque meu rosto. Associamos
personalidade ao rosto. Deus quer mais do que
ser pedido. Deus deseja estar com você.
Por que você está vindo para a igreja?
Por que você participa de conferências cristãs?
Você quer algo de Deus? Ou você quer Deus você o quer? Essa é a diferença. Comece a
procurar por Deus hoje e nunca pare. Deus está
cheio de amor, cheio de graça e gosta de ser
encontrado. Você já está na Busca?
O rei Davi era um verdadeiro buscador
de Deus. Ele passou muitas horas em adoração
a Deus enquanto cuidava das ovelhas de seu
pai. Mesmo como rei, ele buscou a Deus. Um
dia ele escreveu:
A minha alma tem sede de Deus, do
Deus vivo. Quando poderei entrar para
apresentar-me a Deus?
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Minhas lágrimas
têm sido o meu alimento de dia e de
noite, pois me perguntam o tempo todo:
"Onde está o seu Deus?”
(Salmos 42:2-3)
Davi diz: Deus, quero conhecê-lo ainda mais
pessoalmente! Esta fome nunca deve morrer,
caso contrário, como um cristão murcha e
morre. Deus quer que você o busque cada vez
mais no fundo do seu coração.
O apóstolo Paulo também buscava a
Deus. Ele foi um dos maiores, talvez até o
maior, missionário de seu tempo. E até ele
escreve que deseja conhecer a Cristo.
... Quero conhecer a Cristo, ao poder
da sua ressurreição e à participação
em seus sofrimentos, tornando-me
como ele em sua morte.
(Filipenses 3:10)
Paulo, pensei que você tivesse chegado há
muito tempo. Você escreveu algumas cartas
que estão no Novo Testamento. Paulo, você é o
grande herói! Mas Paulo diz: Não, eu quero
conhecê-lo! Eu não me importo com mais nada.
Se nós, como cristãos, voltássemos ao
fato de que não estamos mais preocupados com
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títulos, cargos ou hierarquias, ou se a irmã
Maria disse olá ou não no domingo de manhã.
Se viéssemos buscar a face de Deus com todo
nosso coração, com toda nossa alma, com tudo
o que somos, então Deus faria algo! Deus quer!
Você crê nisso?

Afaste-se de seus maus caminhos!
Pessoas que se humilham, oram e buscam a face
de Deus logo se dão conta de suas imperfeições.
Eles não têm nenhum problema com uma
indicação direta de Deus sobre a sua natureza
pecaminosa, porque sabem que o amor de Deus
está por trás disso. O Senhor diz muito
claramente: saia de seus caminhos perversos!
Arrependa-se! Larguem suas máscaras!
João Batista, que preparou o caminho
para Jesus e para o avivamento, ele disse:
Dêem frutos que mostrem o
arrependimento. E não comecem a
dizer a si mesmos: ‘Abraão é nosso
pai’. Pois eu lhes digo que destas
pedras Deus pode fazer surgir filhos a
Abraão. O machado já está posto à
raiz das árvores, e toda árvore que não
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der bom fruto será cortada e lançada
ao fogo.
(Lucas 3: 8-9)
O arrependimento não deve permanecer falado,
mas deve levar a mudanças concretas. E somos
avisados para não dizer: Eu tenho Abraão como
pai. Eu tenho um certificado de batismo. Eu sou
um membro do coro de trombone. Isso não nos
torna automaticamente filhos de Deus. João
Batista não deixa dúvidas sobre isso. Ele
ressalta: Deus pode criar filhos para Abraão a
partir dessas pedras.
Deus diz: se você não se arrepender,
encontrarei outros que se arrependerão. Aí
você diz: Sim, mas vou dar o dízimo! Eu oferto
todos os domingos. Eu sirvo na igreja. Estou
envolvido na igreja. Maravilhoso, mas Deus
diz: Afaste-se de seus maus caminhos! Não
confie em quem foi seu pai, ou que você veio
de uma família cristã, que vai à igreja, lê a
Bíblia ou da o dízimo. Nada disso conta se a
pessoa continua a viver em rebelião contra a
vontade de Deus. O anúncio de Deus é
inconfundível: Afaste-se de seus maus
caminhos! Deus está insatisfeito com a
superficialidade nas igrejas. Deus quer ser um
verdadeiro cristão. Deus quer pessoas que vão
à igreja porque querem conhecê-lo.
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A palavra de Deus e os padrões de Deus ainda
são relevantes hoje. A palavra de Deus ainda é
mais verdadeira do que a realidade. É verdade!
E se você viver de acordo com a palavra de
Deus, você terá vitória. Se você acreditar na
palavra de Deus hoje e se arrepender; se você
viver de acordo com a Palavra, algo acontecerá.
Muitos pecados são minimizados hoje
ou interpretados fora da Bíblia. Algumas
pessoas se preocupam mais com o que fulano
disse do que com o que Deus disse. Um
argumento comum é que vivemos no século
XXI,
no
pósmodernismo. Deus
Arrependa-se de
não se importa se
seus
pecados!
Deixe
o
Avivavocê
vive
pósmento vir.
moderno ou se é um
homem iluminado.
Sua palavra é o padrão! Tudo o que não está de
acordo com a Palavra é pecado. É triste que até
mesmo muitos cristãos hoje não estejam mais
cientes desse fato.
Os cristãos de hoje devem se arrepender
de novo, e fazer isso de coração. Nós sabemos
muito mais do que agimos. O Espírito Santo
fala conosco e nos avisa sobre o pecado. Se
você decidir contra a voz do Espírito Santo,
você pecará. Hoje Deus te chama: afaste-se de
seus pecados! Deixe o avivamento vir!
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DEUS FARÁ ALGO
D EUS NÃO É SURDO
Deus não tem problemas de audição. Ele quer
ouvir-nos desde o céu. O céu é o lugar onde a
glória de Deus está, é o lugar onde o
avivamento já está acontecendo, é o lugar onde
existe poder. O céu é onde Deus habita com
todo o seu potencial e todo o seu poder. Ele diz:
Vou ouvir do céu e farei algo. Todo o poder está
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à sua disposição; e Ele gostaria de usá-lo basta
apenas que nos arrependamos.
Se nós cristãos, nos humilharmos, se
orarmos, Deus ouvirá. E talvez fazendo isso eu
destrua seu conceito de avivamento. Na
verdade, espero que sim, e digo isso
enfaticamente: Se o avivamento não vier, não é
por causa de Deus! Que imagem perversa de
Deus alguns cristãos se permitem: Deus tem o
avivamento no céu, mas não nos quer dar nada.
Misericordioso Deus! Mas não depende de
Deus. Depende de nós. Deus não tem
dificuldade para ouvir!

Ele perdoará os seus pecados
Deus promete chegar à raiz do problema. Ele
promete:
Eu
perdoarei
seus
Se o avivamento
pecados. Isto é o
não vier não é
Evangelho!
Jesus
responsabilidade
perdoa! Jesus ainda
de Deus!
perdoa hoje porque
seu sangue ainda tem
poder. A última vez que reivindiquei o sangue,
ainda funcionou! Funciona ainda hoje. Você
tem apenas que confessar seus pecados e o
sangue de Jesus o limpará. Tão simples assim!
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Uma confissão de pecado - e há perdão; e o
relacionamento quebrado com Deus é
restaurado.
Vejam! O braço do Senhor não está tão
curto que não possa salvar, e o seu
ouvido tão surdo que não possa
ouvir. Mas
as
suas
maldades
separaram vocês do seu Deus; os seus
pecados esconderam de vocês o rosto
dele, e por isso ele não os ouvirá.
(Isaias 59: 1-2)
Deus não quer separação! Ele diz: Vocês
separaram-se de mim! Deus não é o culpado,
mas sim os erros, os pecados de seu povo. Os
pecados interferem na comunicação, mas Jesus
removeu esse obstáculo. E isso me leva ao
melhor tópico: Jesus
Cristo! Sem Jesus eu
Esta é a melhor
mensagem: Jesus
poderia estar em
Cristo perdoa.
reabilitação
em
algum lugar ou na
sarjeta hoje. Mas porque Jesus foi pendurado na
cruz, morreu e pagou pelos meus pecados, é por
isso que sou quem sou hoje. Esta é a melhor
mensagem: Jesus Cristo perdoa. Talvez você
diga: Meus pecados são tão grandes, estou tão
envergonhado. Mesmo assim, Deus perdoa! Ele
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é cheio de graça. Ele quer perdoar! Ele quer
limpar você.
Seja honesto consigo mesmo hoje e
peça perdão. Ele pagou por todos os pecados.
Quando Jesus estava pendurado na cruz e o
sangue derramado, ele disse: Está consumado!
E com isso Ele quebrou todo pecado, quebrou
toda maldição, quebrou todo jugo, perdoou todo
pecado. Os pecados do passado estão todos
pagos. Mesmo os pecados do futuro - acredite
ou não - Jesus pagou.
A propósito: Seus pecados eram todos
pecados que ainda estavam no futuro na época
da expiação. Todos foram pagos naquela época!
Hoje você pode vir a Ele e dizer: Pai, pequei
contra Ti, por favor, me perdoe. Deus vai te
perdoar! Deus não julga você. Ele quer perdoar!

Ele sarará a sua terra
Deus não apenas perdoa, mas também cura.
Depois de perdoar seu povo, ele sarará a terra.
Sim, claro que os tomates, as batatas, os
pássaros e os peixes também devem ser
curados. O despertar tem efeitos reais na
vegetação. Mas esse não é o ponto. Deus quer
curar o país: a política, a economia, toda a
sociedade. Restaurando famílias, comunidades,
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relacionamentos. Onde quer que Deus apareça,
aonde quer que Jesus venha, há cura, há
salvação! Seu nome é Jesus, e Jesus é chamado
de Salvador! Onde quer que ele apareça,
milagres acontecem.
Ele quer salvar seus filhos, seu
casamento, sua igreja, suas finanças, seus
negócios. Jesus é o Salvador. Aleluia! Ele
pagou por tudo, todos os pecados e todas as
doenças, para que toda a glória finalmente
viesse para ele. Pois dele, por ele e para ele são
todas as coisas. A ele seja a glória para
sempre! Amém. (Romanos 11:36)
Você pode começar a provocar um
avivamento hoje. Humilhe-se diante de Deus,
arrependa-se, busque a face Dele. Arrependa-se
de seus caminhos perversos. Deus perdoará
seus pecados e começará a curar a terra. Isso
também inclui a cura física. Ele vai curar seus
ossos, seu pâncreas, sua orelha direita ou seu
joelho esquerdo. Se Deus cura a terra e sua
presença retorna, os gafanhotos devem
queimar! Então a praga tem que ceder porque a
cura é desencadeada. Então a chuva de Deus
cai! Então o Espírito Santo virá com nova força
e nova glória! Você está pronto?
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ENCERRAMENTO
Agora cabe a você colocar em prática o que leu
e provocar o avivamento ao seu redor. Se você
se humilhar perante Deus hoje, orar, buscar a
face Dele e abandonar seus maus caminhos,
Deus trará avivamento em você e nas pessoas
ao seu redor. Ele curará doenças, expulsará
demônios e enviará refrigério. Tudo isso está
disponível para você hoje:
Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será
dado; busquem, e encontrarão; batam,
e a porta lhes será aberta.
(Lucas 11:9)
Agora você talvez diga: É fácil para você
pregar. Já tentei isso muitas vezes. Eu orei e
nada aconteceu. Bati, mas ninguém respondeu.
Se você estiver sendo honesto, já houve
momentos como este em sua vida.
Mas esta promessa de Deus não é uma
promessa geral. Como se alguém pudesse pedir
qualquer coisa imaginável e recebê-la. Não,
esta é uma promessa específica de Deus para
algo muito específico. E se isso é exatamente o
que você pede a Deus hoje, Ele responderá a
você. Deus limita esse desejo livre a algo muito
específico e sempre promete responder. Então,
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o que essa promessa de Deus envolve? Jesus
diz:
Qual pai, entre vocês, se o filho lhe
pedir um peixe, em lugar disso lhe dará
uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe
dará um escorpião? (Lucas 11:11-12)
Nenhum pai faria isso.
Se vocês, apesar de serem maus, sabem
dar boas coisas aos seus filhos, quanto
mais o Pai que está no céu dará o
Espírito Santo a quem o pedir!
(Lucas 11:13).
Deus nos promete dar o Espírito Santo se
pedirmos! E a oração pelo Espírito Santo é
sempre atendida.
No texto básico, o versículo 13 diz:
Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito
Santo àqueles que lhe pedirem. Portanto, não
estamos falando sobre receber o Espírito Santo
uma única vez, mas sobre receber o Espírito
Santo. Portanto, não se trata de receber o
Espírito Santo como pessoa, como acontece
quando você nasce de novo. Então o Espírito
Santo entra em você. Não, Deus também
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promete dar o Espírito Santo repetidamente se
você pedir a Ele.
O apóstolo Paulo também escreveu:
Não se embriaguem com vinho, que leva à
libertinagem, mas deixem-se encher pelo
Espírito (Efésios 5:18). O texto grego básico
deixa claro que o que está em jogo aqui é um
cumprimento constante e contínuo. Em outras
palavras, Paulo diz: deixe-se encher do Espírito
Santo continuamente. Portanto, se você pedir
mais Espírito Santo hoje, Deus lhe dará mais
Espírito Santo. Deus sempre responderá ao
pedido do Espírito Santo. E isso vale para todos,
incluindo você – cada vez, agora!
Quando as chuvas, sim os rios do
Espírito Santo vierem, você será curado e
libertado dos demônios. A cura da terra
começou com você!
O Senhor lhe apareceu de noite e disse:
“Ouvi sua oração, e escolhi este lugar
para mim, como um templo para
sacrifícios.
Se eu fechar o céu para que não chova
ou mandar que os gafanhotos devorem
o país ou sobre o meu povo enviar uma
praga,
se o meu povo, que se chama pelo meu
nome, se humilhar e orar, buscar a
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minha face e se afastar dos seus maus
caminhos, dos céus o ouvirei,
perdoarei o seu pecado e curarei a sua
terra.”
De hoje em diante os meus olhos
estarão abertos e os meus ouvidos
atentos às orações feitas neste lugar.
Escolhi e consagrei este templo para
que o meu nome esteja nele para
sempre. Meus olhos e meu coração nele
sempre estarão. (2 Crônicas 7:12-16)
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Somos todos filhos do nosso tempo, quer queiramos
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pensamentos se solidificam e se tornam atitudes em
relação à vida sem conscientemente “pensar nos
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seguem o humanismo, o justificam e até o defendem.
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(Disponível apenas no idioma alemão)

F ENÔMENOS
( P HÄNOME NE )
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sobrenatural de Deus em situações especiais e que
pensam sobre o que vivenciaram muitas vezes procuram
o Deus da Bíblia. Eles fazem perguntas honestas sobre
fenômenos associados à obra de Deus.
O evangelista Daniel Schott dá respostas surpreendentes
e bíblicas a perguntas sobre fenômenos sobrenaturais e
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até hoje.
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