
 
 

Criando filhos e filhas para o Reino.   

“Sejam os nossos filhos, na sua mocidade, como plantas bem desenvolvidas, e as 
nossas filhas como pedras angulares lavradas, como as de um palácio”. Salmo 144.12 

 
2019 - Geração Avivada 

Estudo 4 - Avivamento de Josafá - 2Cr 20.3-7 
 

Apresentação: 

Josafá no desejo de resolver as coisas na sua força e vontade, talvez tenha sido 

“inocente” em algumas oportunidades e tenha sofrido as consequências disso. Porém 

numa nova situação ele assume uma postura diferente: “Então, Josafá teve medo e se 

pôs a buscar ao Senhor; e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para 

pedir socorro ao Senhor; também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar 

ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na Casa do 

Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah! Senhor, Deus de nossos pais, porventura, 

não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na 

tua mão, está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. (2Cr 20.3-7)  

 

Compartilhar: 

Entendo que Josafá passa a buscar uma nova experiência com o Senhor (embora já 

tivesse tido outras oportunidades e foi testemunha do agir de Deus), mas agora deseja 

algo novo, e vê nesta nova situação uma maneira de viver dessa intimidade com o 

Senhor, não só de ouvir falar, mas de com Ele caminhar. Fazendo assim com que aquilo 

que poderia estar apagado ou adormecido em seu coração, ganhasse vida – 

avivamento. 

 

Aplicação: 

Os avivamentos ocorridos na história não começaram grandes, mas tiveram inícios 

semelhantes, pequenos. Assim creio e convido que cada um/a busque o avivamento – 

a começar em mim – E assim procedeu Josafá, diante do povo reunido, ele se dirige a 

Deus em oração, demonstrando sua dependência. (a começar em mim). Todo povo ali 

reunido estava ali por uma convocação. Muitos/as pessoas hoje estão reunidos/as em 

suas igrejas e esperando algo acontecer, porém esperam que alguém faça alguma 

coisa. Comece você a clamar a buscar e a vivenciar uma nova experiência com o 

Senhor, Ele está pronto para lutar com você, por você e através de você. A luta passa 

a ser Dele, e com certeza a vitória será sua. 

 

 



Dinâmica: 

A sugestão para este mês é que você busque um avivamento. Avivamento não é 

somente manifestações exteriores. O verdadeira avivamento começa dentro do seu 

coração, avivar é dar tornar mais vivo algo dentro de você. A dica é: observe que 

“exército´ tem se colocado em posição de ataque contra você. Consegui identificar isso? 

Agora busque ao Senhor em jejum e oração, pois a “guerra/luta” passa a ser Dele. Creia!  

Pr Henrique Leal 

 

 

 


