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Todos nós queremos as bênçãos e a graça de Deus sobre nós e 
nossas famílias, pois, nenhuma pessoa viverá feliz se estiver 
enfrentando constantemente problemas financeiros e enfermidades. 
 
Nesse texto, Deus fala com Salomão e deixa claro que é Seu prazer 
abençoar o Seu povo. É prazeroso para Deus responder as nossas 
orações. Deus tem prazer em nos ver felizes e prósperos! 
 
No entanto, por causa de nossos próprios pecados e rebeldia, 
acabamos abrindo portas de maldições sobre nossa própria vida e 
família. 
 
- Foi assim com Davi, quando escolheu adulterar com Beteseba e 
depois, matar Urias – Sua família foi destruída. 
 
- Foi assim com Isaque e Raquel, quando escolheram cada um 
amar a um dos seus filhos, ao invés de amar a ambos com a 
mesma intensidade – Seus filhos tornaram-se rivais. 
 
- Foi assim com Noé, quando embriagou-se com o vinho da 
primeira colheita de uvas após o dilúvio – Canaã foi amaldiçoado. 
 
- Foi assim com Miriã, que escolheu rebelar-se contra a autoridade 
de Moisés e ainda levou seu irmão, Arão, junto – Ficou leprosa. 
 
Todas essas pessoas pecaram e atraíram situações de maldição 
sobre e si e sobre os seus. Viveram um período de profunda 
tristeza, enfermidades e opressão espiritual. Davi diz no Salmo 
32.3,4 - Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus 
ossos pelo meu bramido durante o dia todo.4 Porque de dia e 
de noite a tua mão pesava sobre mim; o meu humor se tornou 
em sequidão de estio. 
 
Porém, Deus nunca os abandonou. Deus nunca nos abandonará! 
 
Ainda que Ele mesmo permita que soframos as consequências de 
nossos pecados, Ele mesmo estabelece 4 condições para que 
sejamos novamente ouvidos, perdoados e sarados:“... então eu 
ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua 
terra...” 

 
Condições para o Avivamento Espiritual 
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2 Crônicas 7.11-16 
Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei; tudo 

quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua 
própria casa, ele o realizou com êxito.12 E o Senhor apareceu 
de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi 
para mim este lugar para casa de sacrifício.13 Se eu cerrar o 

céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos 
gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o 
meu povo;14e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, 
se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos 

seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os 
seus pecados, e sararei a sua terra.15 Agora estarão abertos os 

meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer 
neste lugar.16 Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para 
que nela esteja o meu nome para sempre; e nela estarão fixos 

os meus olhos e o meu coração perpetuamente. 
 

 
I - “...e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, SE 
HUMILHAR...” 
 
Todo o processo de restauração em nossa vida, começa quando 
reconhecemos os nossos pecados e os nossos erros, decidindo não 
mais comete-los e sim, fazermos a vontade de Deus. 
 
Humilhar-se a Deus implica em reconhecermos nossa pobreza 
espiritual, com profunda tristeza em nosso coraçãoe declararmos a 
Ele que dependemos de sua Palavra e do Seu Espírito, em todas as 
áreas de nossa vida.1Pe 5.6,7 - Humilhai-vos, pois, debaixo da 
potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte;7 
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem 
cuidado de vós. 
 
Também implica em sermos humildes diante dos nossos irmãos, 
reconhecendo quando erramos, pedirmos perdão quando 
ofendemos ou ferimos alguém e perdoarmos aqueles que nos 
ofenderem ou ferirem. Mt 11.29 - Tomai sobre vós o meu jugo, e 
aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; e 
achareis descanso para as vossas almas. 
 

1Pe 5.5 - Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos 
aos mais velhos. E cingi-vos todos de humildade uns para com 
os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça 
aos humildes. 
 
II – “...E ORAR...” 
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A solução para a degradação moral em nossas famílias e em nossa 
nação não está no governo, mas, na oração da Igreja. 
 
Existem muitas coisas que podemos fazer depois de orarmos, mas, 
não há nada que possamos fazer sem antes orarmos ao Senhor 
nosso Deus. 
 
Oração constante e com intensidade é um estilo de vida. Quem nos 
deixou esse exemplo foi nosso Senhor Jesus Cristo. Lc 6.12,13 - 
Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar; e passou a 
noite toda em oração a Deus.13 Depois do amanhecer, chamou 
seus discípulos, e escolheu doze dentre eles, aos quais deu 
também o nome de apóstolos. 
Jesus orou primeiro, antes de escolher aqueles que dariam 
continuidade à Sua obra. 
 
Nossa oração deve expressar nossa dependência total no poder de 
Deus e nossa confiança inabalável em sua intervenção. 
 
Muitas coisas concorrerão durante o dia para nos impedir de orar. 
Pequenas coisas podem nos roubar do nosso lugar de oração. Por 
isso, temos que estabelecer um horário específico para nele, 
darmos prioridade à oração. 
 
Toda oração que será respondida sempre começa quando, 
humildemente reconhecemos que precisamos de Deus, mais do 
que tudo. Foi assim com Davi, quando quis trazer de volta para 
Israel a Arca da Aliança –1 Cr 13.12 - Temeu Davi a Deus naquele 
dia, e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? 
 
III – “... E BUSCAR A MINHA FACE” 
 
Buscar a face de Deus implica em desejarmos de todo o nosso 
coração conhecer a Sua vontade.  
 
Não se trata de querermos a presença de Deus só para livrar-nos 
das adversidades, mas, pelo desejo sincero de agradá-lo fazendo 
tudo o que Ele quer.II Cr 7.17 - E, quanto a ti, se andares diante 
de mim como andou Davi, teu pai, fazendo conforme tudo o 
que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas 
ordenanças,18 então confirmarei o trono do teu reino, 
conforme o pacto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te 
faltará varão que governe em Israel. 
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Davi foi chamado por Deus de “Um homem segundo o meu 
coração” porque sempre preocupava-se em agradá-lo em tudo o 
que fazia. Por isso Deus fez a aliança de que um dia restabelecerá 
o Tabernáculo caído de Davi. Ele não disse isso sobre a tenda do 
Concerto de Moisés, nem sobre o magnífico Templo de Salomão.At 
15.16 - Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o 
tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas 
restaurá-lo-ei. 
 
 
VI – “...E SE CONVERTER DOS SEUS MAUS CAMINHOS...” 
 
Converter-nos dos nossos maus caminhos é, profundamente 
arrependidos, abandonarmos a prática de pecados específicos que 
aprisionam nossa vida. 
 
Trata-se de buscarmos manter o nosso coração puro e sincero 
diante de Deus e dos homens. 
 
Não se trata de tornar-se uma pessoa religiosa, mas, de 
abandonarmos toda forma de idolatria.Trata-sede nos recusarmos a 
ser moldados de novo pelo sistema mundano. 
 
Converter-se aos caminhos de Deus é lutarmosde todo o nosso 
coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento 
para que a vontade de Deus, revelada em Sua palavra, seja 
cumprida em nossas vidas.Mt 22.33-37 - E as multidões, ouvindo 
isso, se maravilhavam da sua doutrina.34 Os fariseus, quando 
souberam, que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se 
todos;35 e um deles, doutor da lei, para o experimentar, 
interrogou-o, dizendo:36 Mestre, qual é o grande mandamento 
na lei?37 Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de 
todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu 
entendimento. 
 
 
Conclusão: “...então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus 
pecados, e sararei a sua terra...” 
 
– Toda oração será respondida 
- A paz será estabelecida em nosso coração 
- A prosperidade será sobre nóse a nossa nação, em tudo o que 
fizermos. 
 


