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Em 2Cr 15 temos o relato de um tempo de avivamento que o reino de
Judá viveu sob a liderança do rei Asa. Alguém pode questionar o que uma
história ocorrida a tanto tempo pode ter de relevante para nós. Há muita
relevância porque o Caráter de Deus não muda. Isto é bem demonstrado
nas palavras do profeta Azarias endereçadas a Asa e ao povo de Judá,
relatadas em 2Cr 15.2 e 4: Sempre que O buscarem, O encontrarão... No
entanto, sempre que se viram em dificuldade e se voltaram para o Senhor, o
Deus de Israel, e o buscaram, eles O encontraram. 

Sempre que buscamos ao nosso Deus da forma correta, Ele se deixa
encontrar, sempre! Ele é assim, setecentos anos antes de Cristo ou dois
mil anos depois de Cristo. Deus não mudou! E isto independe de
circunstâncias. O avivamento descrito neste capítulo das Escrituras
aconteceu numa época muito difícil para o Povo de Deus. Nos versos 5 a
7, o profeta Azarias faz um resumo: Naquele tempo não era seguro viajar.
Problemas afligiam os habitantes de todas as terras. Uma nação lutava conta
outra, pois Deus os afligia com todo tipo de angústia. Quanto a vocês,
porém... sejam fortes e corajosos, pois seu trabalho será recompensado. 

CHAMADOS PARA SERMOS UM POVO DIFERENTE
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A expressão "quanto a vocês, porém" que o profeta usou ressalta o
aspecto de sermos um povo diferente de todos os povos da Terra. O que
nos torna diferentes é o PACTO que temos com Deus, a aliança que
firmamos com Ele. Este pacto ou aliança foi firmado através de Jesus
Cristo e por Ele nos tornamos propriedade exclusiva do nosso Senhor e
Pai. 

Os versos 12 a 15 de 2Cr 15 ressaltam a aliança que Asa e seu povo
fizeram em prol do avivamento: Então fizeram um acordo de buscar o
Senhor, o Deus de seus antepassados, de todo o coração e de toda a alma...
Fizeram este juramento de lealdade ao Senhor em alta voz, ao som de
trombetas e clarins. E todo Judá se alegrou com esse acordo, pois o fizeram
de todo o coração. Buscaram o Senhor com sinceridade e O encontraram. 

Observe o final do verso 15: o resultado desta aliança foi que
encontraram ao Senhor! A melhor definição do que é avivamento de uma
Igreja é esta: quando a Presença de Deus é real junto ao Seu Povo. 

FORTES E CORAJOSOS

No verso 7, o profeta ordenou: sejam fortes e corajosos! Somos um Povo
diferenciado porque somos fortes e corajosos em Deus. Infelizmente há
pessoas que fazem aliança com a dor, com a desculpa, com a fraqueza.
Pode parecer um exagero, mas garanto que não é. A fraqueza ou a
incapacidade é uma desculpa para muitos que não querem buscar a
Presença do Senhor nem se envolver com Seus Propósitos.

Eu não posso, eu não consigo, eu não consigo... Se queremos viver um
avivamento legítimo precisamos abolir este discurso dos nossos lábios.
Tudo posso naquele que me fortalece! Este é o discurso que combina
com os lábios de quem tem uma aliança com o Deus Vivo, o Deus de
Israel.

A Bíblia descreve em 2Cr 15. 8 e 16 que Asa se encheu de coragem e
força para combater a idolatria que havia contaminado até o templo em
Jerusalém. Asa precisou de muita coragem para destituir sua avó do
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posto de "rainha mãe" e destruir o poste de Aserá, um "objeto obsceno"
de culto profano. A tradução NVT da Bíblia usa os termos "poste obsceno"
para descrever a espécie de obelisco que era utilizada no culto profano à
falsa deusa da fertilidade. 

A força e a coragem de Asa e de seus liderados lhes permitiu também
restaurarem o altar do Senhor e a adoração a Ele no templo em
Jerusalém (2Cr 15.8 e 11 ). Tão logo o altar foi restaurado, um culto mais
do que especial marcou esta mudança e ofertas extravagantes foram
feitas em honra ao Senhor: 700 bois e 7 mil ovelhas!

Idolatria e falsa adoração a Deus são coisas que afastam o Senhor da
Igreja no século XXI. O pacto pelo Avivamento nos levará a restaurar e
zelar pela adoração legítima ao Senhor. 

AS RECOMPENSAS

O verso 15 narra que Deus deu ao Seu povo "descanso de todos os
lados". O verso 5 descreve as tribulações e angústias que as nações em
geral atravessavam, mas o Povo aliançado com o Senhor ganhou a
bênção do descanso por todos os lados.

O que é o descanso de Deus? É a consequência da Presença do Senhor
junto de nós. E a Presença do Senhor é a maior recompensa que Ele pode
nos oferecer. Em Mt 11.28, Jesus oferece Presença e descanso para
nossas almas. Em Ex 33.12-14, Moisés ouve do Senhor uma promessa
maravilhosa: Acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. 

O que mais ganhamos quando firmamos um pacto pelo Avivamento? Em
2Cr 15.9, lemos que a partir da restauração do culto ao Senhor, a notícia
de que Deus estava com Seu Povo atravessou as fronteiras de Judá. Muita
gente passou a buscar Jerusalém e Judá por saber que Deus estava
novamente com Seu Povo.

Muita gente se uniu a Judá. Muita gente há de procurar nossas Igrejas
quando sentir o cheiro do pão. Como aconteceu no tempo de Rute em
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relação a Belém, que em hebraico significa "casa do pão". A notícia
chegou a Moabe de que havia novamente pão em Belém. 

Tão absurdo quanto Belém não ter pão é uma Igreja com placa de
avivada, apostólica ou pentecostal não ter a Presença de Deus. Mas um
pacto pelo Avivamento fará o "cheiro de pão" ser sentido até longe. E
muita gente virá ser beneficiada pela legítima manifestação da Presença
do Senhor, o nosso Deus. 

4/4


	UM PACTO PELO AVIVAMENTO

