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AVIVAMENTO PESSOAL 

Isaías 6.1-8 
SENTIR 
 
Dias atrás, assistindo TV, deparei-me com um especialista no cuidado de 
plantas, e me chamou a atenção a forma apaixonada em que o homem 
explicava o processo de crescimento e desenvolvimento de uma planta. 
 
Ele dizia que a estrutura de uma planta funciona de forma harmônica e 
sincronizada, os nutrientes são distribuídos de forma igualitária e o 
crescimento ocorre de acordo com fatores externos, como a posição dos 
galhos e a direção através da qual a luz atinge a planta. Contudo, quando 
a planta não é podada regularmente, a distribuição de nutrientes começa 
a ser prejudicada pela irregularidade do fluxo de seiva. 
 
Muitos podem pensar, o homem explicava, que enganam-se aqueles que 
acreditam que podar uma planta é um processo simples e sem critérios. 
Para que a planta cresça perfeitamente é necessário saber qual tipo de 
poda a mesma necessita, e como fazê-la sem prejudicar o 
desenvolvimento dos demais galhos.  
 
E ouvir isso me levou a refletir sobre como nosso Pai trabalha em nós o 
caráter e a santidade, para que possamos crescer, passar por um 
avivamento e dar frutos doces para o Senhor. 
APRENDER 
 
O texto de Isaías fala sobre a poda, sabia? O profeta estava passando 
por uma experiência de avivamento pessoal. Sabia que o maior problema 
era o pecado, claramente expresso na sociedade do seu tempo, e que 
Deus trataria isso de forma clara. Como? Com a poda. Uma poda que 
levaria ao renovo. 
 

Israel estava vivendo um tempo de pecado e frieza espiritual. O próprio 
profeta também era afetado por isso. E é aí então que acontece a 
intervenção de Deus. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, Deus 
está movendo o seu Espírito a fim de restaurar sua Igreja. 
 
Um avivamento espiritual muda a nossa vida e gera santidade e frutos 
para Deus. E uma vida de santidade e compromisso com Deus é muito 
mais do que vir à igreja no domingo e cumprir algumas obrigações 
religiosas. Isso está aquém de onde deveríamos estar. Por isso, 
precisamos refletir sobre um assunto em particular: O que você acha que 
o Senhor ainda precisa podar em seu coração para que você possa 
experimentar um avivamento pessoal? 
REFLETIR 
 
Você acha que a frieza espiritual está presente nas nossas igrejas hoje? 
Por que? O que é necessário para mudar essa situação? 
 
Por que Deus tratou com o profeta e não diretamente com o povo? 
 
Já sentiu vergonha de estar diante de Deus? O que isso provocou no seu 
coração? Afastamento de Deus ou aproximação?  
 
Ao sentir vergonha, já pensou que a melhor saída é se afastar dos irmãos 
da igreja ou se aproximar deles? Por que? 
 
Reconhecer nossos pecados é humildade ou fraqueza? É necessário 
admitir e confessar nossos pecados? Por que? 
 
Será que seríamos capazes de declarar o mesmo que Isaías? 
APLICAR 
 
Precisamos entender e ter humildade para reconhecer que há uma parte 
que cabe a nós que, enquanto não a fizermos, impedirá que a obra esteja 
pronta. 
 
Somos discípulos para fazermos discípulos. Mas ninguém consegue ser 
discípulo sem a poda e sem aprender a podar nesse processo. Nós só 
poderemos dizer “eis-me aqui” se passarmos pelo mesmo processo de 
Isaías. E isso só vem com um coração contrito e quebrantado. 
 
 


