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1) O Senhor começa pelo templo. Ezequiel 1: 1 e 2
Tudo começa no templo. É do templo que saem as águas.
A Água freqüentemente significa a bênção e o refrigério espiritual outorgados por Deus. Salmos 23:2; Isaías 32:2; Isaías 35:6,7;
Isaías 41:18. E o anseio pelas águas indica a necessidade espiritual do que a deseja. Significa também purificação. Os sacerdotes
eram lavados por ocasião de sua consagração. Êxodo 29:4.
A visão de Ezequiel é, certamente e sem a menor dúvida, o que Deus está querendo realizar e vai realizar no meio do seu povo.
Deus quer nos abençoar, mas é fundamental que entendamos que o Senhor quer que nos purifiquemos. Isto é SANTIDADE.
Há dois tipos de pecado que precisamos enfrentar como igreja:
A hipocrisia (mentir aos outros) e a duplicidade (mentir a nós mesmos).
Precisamos emendar nossos caminhos. Jeremias 7
Há muitas palavras na Bíblia que traduzem a idéia de pecado. O que é pecado na Bíblia?
1) Conversa vã é pecado. Provérbios 10:19
8) Omissão. Tiago 4:17
2) Desprezo ao próximo é pecado. Provérbios 14:21
9) Mentira. João 8:48
3) Pensamentos tolos. Provérbios 24:9
10) Ódio. Levítico 19:17
4) Rebelião. I Samuel 15:23
11) Falsidade é pecado. Isaías 5:18
5) Idolatria. Jeremias 16:10
12) Desobediência. Hebreus 4:11
6) Incredulidade. Romanos 14:23
13) Fofoca é pecado. I Coríntios 6:9
7) Injustiça. I João 5:17
14) Glutonaria é pecado. I Pedro 4:3

2) Avivamento é gradual
“Vocês nunca verão um caso, não importa que histórias leiam em que a igreja subitamente passa de um estado de pecado ou
fracasso, a um de poderoso avivamento. Há passos intermediários, e é importante que entendamos quais são...” D.M. Lloyd-Jones.
Não há atalhos.
Primeiros as águas atingiam os artelhos, depois os joelhos, os lombos e por fim só à nado. Como as águas foram aumentando aos
poucos, assim também é o avivamento. Não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem retorno à Palavra de Deus.
Nunca, como em tempos de avivamento, o povo tem mais sede de ouvir a Palavra de Deus.
Oração e a Palavra são o combustível que provoca e alimenta o avivamento.
Há coisas que não entendemos, mas temos a certeza de que o Senhor, que é Senhor da história e das nossas vidas, tem o comando
das coisas. Ele sempre opera de forma sábia.

3) Avivamento produz frutos. Ezequiel 1: 8 e 9
O Mar Morto, também conhecido como lago Asfaltite, situa-se no Oriente Médio, na região interior da Palestina, banhando a
Jordânia, Israel e Cisjordânia. É alimentado pelo rio Jordão. Do ponto de vista climático e geográfico, esta região
apresenta clima subtropical e semi-árido, com verões de altas temperaturas e muito seco. A região é praticamente desértica.
Mar Morto é um lago de formato estreito e alongado, possuindo 82 quilômetros de comprimento e 18 quilômetros de largura. Ele está
a 392 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo (é o ponto mais baixo do planeta Terra).
A visão de Ezequiel é de um rio que nasce no templo e desagua no Mar Morto.
Mar Morto - 385 m abaixo do nível do mar. No verão chega à temperatura de 42,5º. Sua densidade de sal é tanta que não há
possibilidade de vida.
Conclusão:
Na visão de Ezequiel o rio, gradualmente, leva consigo a saúde, a vida a prosperidade. Assim também é o avivamento.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Avivamento gera busca de santidade.
Avivamento gera quebrantamento.
Avivamento gera retorno à Palavra de Deus.
Avivamento gera uma nova perspectiva de oração.
Avivamento gera preocupação social.
Avivamento gera consciência missionária.

O verdadeiro avivamento abençoa a Família, a Cidade, o Estado, o País e o Mundo.
“Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto”.
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Vamos nos empenhar em convidar pessoas para participar da nossa célula.
Lembre-se que uma célula sem visitantes é uma célula que está fadada a morrer,
pois deixa de ser célula (não cresce e não se multiplica)
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