
   50 dias por avivamento 

DEVOCIONAL 4 
     

E no mesmo dia ofereceram sacrifícios ao 
Senhor... E entraram na aliança para buscarem o 
Senhor Deus de seus pais, com todo o seu 
coração, e com toda a sua alma; (2 Crônicas 
15:11a,12) 
 

Asa reinou em Judá e durante parte do seu reinado, 
dedicou grande energia em fazer com que a nação 
voltasse para Deus (nos reinados anteriores à nação 
havia se desviado). Removeu os altares dedicados 
aos ídolos e conduziu a nação para que cultuasse a 
Deus no templo conforme Ele ordenará. 
Quando Deus clama por ARREPENDIMENTO e o 
povo se recusa a se arrepender, ao contrário de 
avivamento, bate à nossa porta o juízo. Israel não só 
não experimentou avivamento como foi levado ao 
cativeiro, jamais retornando como um todo de lá. 
 
Após ter orado e confiado em Deus, Asa 
experimentou surpreendente vitória sobre um 
imenso exército que havia invadido Judá. Asa e seu 
exército retornaram a Jerusalém com grande 



rebanho e riquezas capturadas de seus inimigos. 
Quando chegaram, Deus levantou um profeta que 
sob o Espírito Santo clamou: “Ouvi-me Asa... o 
Senhor está conosco, enquanto estais com Ele; se o 
buscardes, o achareis; mas se o deixardes, Ele vos 
deixará (...) mas esforçai-vos, e não enfraqueçam as 
vossas mãos; porque a vossa obra terá 
recompensa.”  (2 Cr. 15:2-7) 
 
Deus recompensa e manda avivamento aos que o 
buscam. Encorajado pela grande vitória que Deus 
lhe dera e pela profecia, Asa renovou seus esforços 
por avivamento. Assim, Asa ajuntou o povo de toda 
a nação para um culto ao Senhor. Convocou todos a 
reconsagrar a vida ao Senhor renovando a aliança 
com Deus. Assim se posicionaram diante do Senhor, 
clamando em voz alta, gritando de alegria e 
tocando trombetas. Foi um poderoso avivamento. 
 
- O verdadeiro avivamento pode ocorrer quando 
nos dispomos a nos posicionar diante de Deus, 
ainda que isso nos custe grandes renúncias. 
 
- Como está o seu posicionamento? Está disposto a 
buscar o Senhor com todo o coração e alma? 
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