
 
 

1. ASSUNTO DA SEMANA: CORAÇÕES AVIVADOS 

Curitiba, 07 de novembro de 2021 

 
Objetivo do encontro: Mostrar que precisamos de um Avivamento, mas que esse avivamento não 
virá enquanto nossa identidade estiver desconfigurada e perdemos o foco para o qual fomos 
criados. Mas Deus vem em nosso auxilio para recuperar a nossa identidade em Cristo, para sermos 
transformados e para transformar.  
 
Para o líder: O avivamento começa dentro do coração de cada um, através de várias ações que nos 
levam a uma vida de santidade e obediência a Deus. Estamos num tempo importante de reflexões e 
mudanças e, sua vida deve ser exemplo para seus liderados, buscando arrependimento e comunhão 
com Deus. O líder é como um pai de família, que é observado e um exemplo a ser seguido. Que sua 
vida seja cheia da presença do Espirito Santo e os padrões do mundo, contrários a palavra de Deus, 
sejam sempre refutados dos seus pensamentos e atitudes. 

Quebra Gelo 
CONHECENDO UM POUCO DOS IRMÃOS 
Líder peça que cada participante da sua célula fale o dom que Deus lhe deu e como esse dom edifica 
a vida de cada uma das pessoas com quem vive. Lembrando que é dado a cada um de nós ao menos 
um dom espiritual.  
 

 
20 Minutos 

1. Louvor - Quebrantado - https://youtu.be/QbnmpJo3DiI 
2. Leiam Efésios 3:7-12 - Escolha um versículo e, se você fosse Paulo, o que estaria tentando 

dizer aos efésios.  
3. Orações de exaltação e gratidão pelas bênçãos da semana.  
4. Louvor - Águas Purificadoras - https://youtu.be/Mvrieamvzmw 

RESUMO DA MENSAGEM – CORAÇÕES AVIVADOS – Juízes 6:7-16 

Ministra Mara Ribeiro 
INTRODUÇÃO  

Gideão nos mostra sobre os grandes contrastes da fé, que tem como cerne a entrega total 
de nossas vidas ao Senhor e que andar com Jesus é muito mais do que emoção ou crença. 
Precisamos experimentar um avivamento em nosso coração, mas para que isso aconteça, 
precisamos tomar algumas medidas: 

https://youtu.be/QbnmpJo3DiI
https://youtu.be/Mvrieamvzmw


 
 

I- O AVIVAMENTO NÃO VIRÁ ENQUANTO NOSSA IDENTIDADE ESTIVER DESCONFIGURADA (v.1) 
Os filhos de Israel fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor e, como esse povo, 

continuamos a fazer a mesma coisa. E isso acontece porque não há avivamento em nós. Se não 
mostrarmos os princípios do Reino, nosso coração não será avivado e não influenciaremos outras 
pessoas e, os ambientes não serão transformados. Precisamos de uma genuína experiência com 
Deus. Gideão fez muitas provas, ele queria ter certeza de que contava com o favor de Deus.  
Compartilhe experiências que você tem vivido por conhecer alguém avivado ou experiências que 
você mesmo tem vivido a partir do teu avivamento na tua comunidade. 
 
II- O AVIVAMENTO COMEÇA COM ATOS DE PURIFICAÇÃO PESSOAL E FAMILIAR (v -25-32)  

A ordem é a mesma ainda hoje, a de destruir o altar dos nossos ídolos, aqueles deuses a 
quem nós prestamos culto. Talvez seja o dinheiro, a posição social, o físico, a esposa, o marido, os 
filhos, a carreira, as ideologias, a moda, o mundo, os prazeres carnais, os pecados de estimação. É 
preciso derrubar os altares dentro da nossa casa, os altares do ódio, da amargura, da violência, da 
falta de perdão, da falta de diálogo, da aceitação da entrada do mundo, da pornografia, do egoísmo. 
Enquanto não edificarmos um altar no nosso coração à Deus, o avivamento não virá.  
Deixar os ídolos pessoais e os altares a Baal só depende de nós. As batalhas são grandes e diárias, 
mas temos um ajudador que é o Espirito Santo. Como você acha que podemos deixar o nosso “eu” 
e agir conforme a vontade de Deus? Compartilhe como tua vida foi transformada pelo poder de 
Deus.  
 
III- O AVIVAMENTO É AÇÃO DE DEUS QUANDO ENTRAMOS EM AÇÃO (v-11-24)  

O avivamento não tem a ver com nossos esforços, com nossa performance, mas tem a ver 
com a decisão de mudança, de arrependimento, de alinhar nosso coração ao coração de Deus e 
permitir sermos usados. Os grandes avivalistas eram homens comuns como eu e você, que 
permitiram ter um coração avivado.  
Compartilhe com o grupo momentos na tua vida em que você entrou em ação para viver o 
avivamento de Deus. Como a tua transformação de vida alcançou os que estavam à tua volta? 
 
CHECAGEM: Sua vida precisa de mudanças para o avivamento acontecer? O que precisa ser feito? 
Faça uma lista do que percebeu que está errado e comece a executar as mudanças em sua vida. 
CONCLUSÃO: Deus nos convida a decidir por uma mudança de vida. Que possamos reunir a família e 
declarar um tempo novo, uma rotina diferente onde a oração, a leitura da palavra, os momentos 
devocionais estejam presentes, onde os altares de Baal sejam substituídos por um altar ao Senhor. 

O declínio espiritual nem sempre é refletido numericamente e pode até mesmo acontecer 
em tempos de aumento numérico. A solução para tal situação é o avivamento espiritual. Precisamos 
urgentemente de um avivamento! Esse será produzido por Deus, mas deverá ser buscado pela 
igreja, através da oração. “Oração é evangelismo”. Deus quer começar o avivamento, Ele quer 
promover uma revolução espiritual onde as hostes do inferno sejam banidas e vidas seja 
transformada por este poder. Você precisa deixar sua mente e seu coração receptivos a esse 
chamado, o que está impedindo esta revolução acontecer? Se você e sua célula não tem vivido 
movimentos de evangelismo, orem e busquem ao Senhor e façam alguma ação de evangelismo 
ainda nessa semana.  

 

 
Oremos: Vamos clamar a Deus pelo avivamento em cada um de nós. Apresentem também os 
pedidos individuais, orem também pela igreja de Jesus, pelas crianças e jovens, e que o Evangelho 



 
 

seja fonte de alegria e inspiração de vida. Orem pelo pastor Paulo Davi e sua saúde. Orem pelos 
pedidos da sua célula.  
 

 
 
Abaixo favor preencher o formulário de confirmação de presença no Culto e café. 
Link: https://bit.ly/3mHbdal  

https://bit.ly/3mHbdal

