CONHECENDO O TEMPO
TEXTO: Romano 13:11
INTRODUÇÃO
• Todas às vezes em que a Bíblia fala sobre avivamento e despertamento espiritual,
observamos algo relacionado ao tempo.
• Pedro disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do Seu Espírito sobre toda a
carne (Atos 2:17)
• Quero falar sobre o tempo em que estamos inseridos.
1. VIVEMOS TEMPOS DIFÍCEIS
• Isso foi exatamente o que disse Paulo em 2 Timóteo 3.1 – “Saiba disto: nos últimos
dias sobrevirão tempos terríveis.”
• Podemos destacar três fatos que acontecerão nesses últimos dias. O tempo será
difícil, por causa:
1. Da ridicularizarão de valores morais, éticos e cristãos;
2. Coisificação e vulgarização do ser humano; e
3. Da libertinagem e incredulidade
Estatística
• No brasil em 2016 morreram 61.619 assassinadas (7 pessoas por hora).
• Está em 5º lugar de mortes no trânsito no mundo.
• 5 vezes mais mortes por armas de fogo do os USA.
• No Brasil é feito 525.600 abortos por ano (1 a cada minuto).
• 3ª maior população carcerária do mundo com 726 mil detentos.
• Há quinze anos, a sociedade contestava a homossexualidade. Porém, se hoje
alguém falar contra essa conduta pecaminosa, poderá ser processado.
• Na Suécia, o berço do cristianismo, alguns segmentos da população não acham
nada demais um pai ter relações com a filha, apesar de ser proibido por lei. Caso
o mundo continue nesse ritmo desenfreado, demolindo os valores, o Brasil em
breve estará defendendo a pedofilia.
2. VIVEMOS TEMPOS DE APOSTASIA
• Apostasia é negar os fundamentos da fé.
• Além de não acreditar em Deus, o apóstata atribui a outros aquilo que Deus faz.
• Foi o que aconteceu a Israel, que adorou o bezerro de ouro (Êxo. 32:4).
• Paulo também disse que muitos apostatariam da fé dando ouvidos a doutrinas de
demônios (1 Tim. 4:1).
• Muitas pessoas hoje não conseguem dar explicações sobre a sua própria fé.
• Não conseguem dizer:
1. O que creem;
2. Em quem creem e;
3. Porque creem.
• Muitos estão frios na fé.
• Muitos cristãos hoje permanecem indiferentes ao que Deus está fazendo.

• Estão indiferentes às necessidades do Reino, às necessidades dos irmãos e ao
clamor dos pecadores.
• Há falta de compromisso e superficialidade espiritual.
• Muitos valorizam algo que não tem valor.
• Não param para ouvir a Palavra, invertem as prioridades e perderam o temor de
Deus.
• O salmista diz: “Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor” (SaI. 112:1).
• E Paulo diz: “Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus” (Heb. 4:13).
3. VIVEMOS TEMPOS DE BUSCAR A DEUS
• Em Habacuque 3.2, o profeta clamou ao Senhor, pedindo avivamento no meio dos
anos, a fim de não nos desvanecermos na caminhada.
• Precisamos de avivamento para ter uma nova visão missionária.
• Precisamos levantar os olhos para ver os campos (João 4:35).
• Este é o tempo de dedicarmo-nos mais ao Senhor; de buscá-lo enquanto o achamos
(Isa. 55:6).
CONCLUSÃO
• Não façamos parte do grupo dos cristãos apóstatas, espiritualmente frios.
• Vivamos o tempo de avivamento de busca por Deus, sabendo que, quanto ao
avivamento, o Espírito atua em três áreas:
1. Salvação em grande escala (Atos 2:41);
2. Manifestação de dons espirituais (1 Cor. 12:7-11);
3. Batismo no Espírito Santo (Luc. 24:49; 1 Cor. 12:13).
• Rogamos a Deus que sejam cheios do Espírito Santo.

