
ESTUDO 04 
 
 

PASSOS PARA A RESTITUIÇÃO 
 
 
TEXTO: 2 Crônicas 7:14 
 
INTRODUÇÃO 

• Este é o Ano da Restituição. A grande pergunta é o que precisamos fazer para girar a 
chave e dar a partida na restituição em nossas vidas e igreja.  

• Evidentemente, a restituição envolve todas as áreas de nossa vida, mas precisa estar 
de acordo com a vontade soberana de Deus. 

• E ela é desencadeada como uma resposta de Deus a ações específicas da parte dos 
homens. 

• Com base no texto do estudo de 2 Crônicas 7:14, iremos tratar hoje sobre alguns passos 
que precisamos dar: 

 
1. HUMILHAR-SE 

• “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar.” 

• A humilhação e a humildade andam de mãos dadas. 

• Na verdade, a humilhação pode ser o caminho para a humildade, quando se tem orgulho 
no coração. 

• Para alcançar a humildade, o coração orgulhoso deve ser quebrantado. 

• Para Deus, a humildade é uma característica indispensável para aqueles que o buscam. 
(Tia. 4.6-10). 

• Veja também 1 Pedro 5:5-6 – “Sejam todos humildes uns para com os outros, porque 
“Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-
se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido.” 

• No Antigo Testamento, uma das formas de uma pessoa se humilhar diante de Deus era 
através do jejum.  

• Inclusive, uma das palavras hebraicas traduzidas por “jejum” pode também ser traduzida 
por “humilhação”.  

• Que tal se você separar um tempo de humilhação diante do Senhor se comprometendo 
com o jejum. 

 
2. ORAR 

• “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, (...) orar.” 

• Não há restauração sem oração. 

• A oração, aliás, é a chave para todo na vida do cristão. 

• O saudoso Pr. Paul Yonggi Cho disse em seu livro: “Se nós realmente acreditássemos 
no poder da oração, nós oraríamos mais.” 

• Separe um momento diário de oração. Tenha um local específico para falar com seu 
pai. 

• Mateus 6:6 – “Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu 
Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará.” 

 
3. BUSCAR A FACE DE DEUS 

• “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, (...) buscar a minha face.” 

• Qual a diferença entre orar e buscar a face de Deus? 



• A oração pode ser limitada a uma lista de pedidos que fazemos a Deus. Nesse caso, 
buscamos as suas mãos, o que ele pode fazer por nós. Buscar a face de Deus, como 
as próprias palavras já transmitem, vai muito além de uma lista de pedidos. 

• Quem busca a face de Deus tem o seu foco em Deus mesmo, em sua pessoa, em 
intimidade com ele.  

• Aliás, na medida em que amadurecemos na oração, nossas petições diminuem e nosso 
anseio pela face de Deus aumenta. Experimentar de sua glória é o nosso alvo maior! 

 
4. AFASTAR-SE DOS MAUS CAMINHOS 

• “Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, (...) se afastar dos seus maus 
caminhos.” 

• Afastar-se dos maus caminhos tem a ver com arrependimento. 

• Não haverá restituição sem quebrantamento, oração, busca a Deus e arrependimento.  

• Afastar-se dos maus caminhos é um chamado de Deus para levarmos o pecado a sério.  

• Afinal de contas, as nossas maldades nos separam de Deus (Isaías 59:2), o salário do 
pecado é a morte (Romanos 6:23) e Deus nos chamou para sermos santos como Ele é 
Santo (1 Pedro 1:15-16). 

• Quanto a levar o pecado a sério, a Bíblia nos dá dois exemplos divergentes.  

• De um lado, o bom exemplo de José que, ao ser assediado pela mulher de seu patrão, 
Potifar, não deu bobeira e fugiu (Gênesis 39). 

• Do outro lado, o péssimo exemplo de Sansão que, ao ser assediado por Dalila, se deixou 
envolver e, aos poucos, foi entregando o segredo de sua força até ser dominado por ela 
e pelos filisteus (Juízes 16:1-22). 

• José levou o pecado a sério e colheu as boas consequências disso, mesmo que, a 
princípio, tenha ido para a prisão injustamente.  

• Já Sansão brincou o pecado e acabou preso e humilhado. 

• Para nos afastarmos de nossos maus caminhos, precisamos discernir quais são os 
caminhos bons e os caminhos maus de nossas vidas. Como fazer isso? Através da 
Palavra de Deus. 

 
CONCLUSÃO 

• As chaves do avivamento, de acordo com 1 Crônicas 7:14, são: humilhação, oração, 
busca da face da Deus e arrependimento.  

• Se agirmos assim, o Senhor irá ouvir as nossas orações, perdoar os nossos pecados e 
sarar a nossa terra. Isso é Restituição! 


