Reina uma confusão tremenda entre os cristãos da atualidade
a respeito da natureza do Deus trino e da ação das Pessoas da
Trindade. Ainda que a Trindade seja, de fato, um mistério, ignorar
o que foi revelado por Deus na Escritura a respeito do assunto só
nos impede de conhecer mais profundamente Deus, a oração e a
verdadeira necessidade que temos de um avivamento. Nessa obra,
Franklin busca de forma objetiva e muito prática trazer a boa luz
da Palavra e do Espírito para que o povo do Deus trino saiba viver
de forma agradável e Deus e para a glória do Senhor: a vida no
Espírito! Sua vida espiritual será enriquecida pela leitura desse livro
e pelos desafios por ele apresentados.
Mauro Meister, diretor do Centro de Pós-Gradução Andrew
Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Lembro-me da primeira vez, na 23.ª Conferência Fiel para Pastores
e Líderes, que ouvi meu ex-professor e hoje querido amigo Franklin
Ferreira falar sobre avivamento. Suas palestras despertaram em mim
algo muito especial, trazendo juntamente com esse despertamento
um verdadeiro alerta quanto ao modo negligente em que eu estava
vivendo nessa área. Fico muito feliz por saber que o que ouvi foi agora ampliado nesse livro, sendo maravilhosamente disponibilizado a
um número muito maior de pessoas. Essa obra é mais que um alerta
aos cristãos de nosso tempo; é um dom de Deus à igreja, uma advertência amorosa de nosso Criador no que se refere ao arrependimento
e à santidade que ele espera de todos nós.
Wilson Porte Jr., professor de Bíblia, Grego e Hebraico
no Seminário Martin Bucer e pastor da Igreja
Batista Liberdade, em Araraquara, SP
Avivamento para a igreja é um dos melhores livros sobre o
tema já publicados no Brasil. Com o brilhantismo de sempre,
Franklin Ferreira brinda a igreja brasileira com um texto rico,
profícuo e extremamente edificante. Essa obra veio no momento
certo, e acredito que ajudará pastores e líderes, bem como a igreja
desta nação, a entender, à luz das Escrituras, o significado e o papel
do genuíno avivamento. Recomendo a leitura!
Renato Vargens, escritor e pastor da
Igreja Cristã da Aliança, em Niterói

