
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
1. Reavivamento: Nossa Grande Necessidade 
Material bíblico: Ap. 3:14–21, Heb. 12:7–11, Mt. 25:1–13, Zc. 3:1–5, Ct. 5:2–5. 
 
Citações 

• Acenda a luz e a escuridão desaparecerá sozinha. Desidério Erasmo 

• Um verdadeiro reavivamento não significa nada menos do que uma revolução, 
expelindo o espírito de mundanismo e egoísmo, e fazendo com que Deus e Seu amor 
triunfem no coração e vida. Andrew Murray 

• O reavivamento não pode ser organizado, mas nós podemos levantar nossas velas 
para que alcancem o vento do céu, quando Deus decidir soprá-lo sobre Seu povo mais 
uma vez. G. Campbell Morgan 

• O reavivamento começa no coração do indivíduo. Que comece com você em seu 
momento a sós com Deus. Abandone todo pecado que o possa atrapalhar. Revigore-se 
para uma nova devoção ao Salvador. Lee Roberson 

• Não vejo a esperança de um reavivamento hoje entre o povo de Deus. As pessoas 
encontram-se tão apaixonadas por Hollywood e tão desnorteadas pelos jornais, 
revistas, festas, jogos de boliche, viagens de lazer e todas essas coisas! Como será 
possível que fiquem paradas tempo suficiente para que tenham um vislumbre de 
Deus? Lester Roloff 

• Se o reavivamento está sendo retido de nós, é porque algum ídolo continua 
entronizado em nosso coração; porque ainda insistimos em colocar nossa confiança 
em esquemas humanos; porque ainda nos recusamos a encarar a imutável verdade de 
que, “não é por força, mas pelo Meu Espírito”. Jonathan Goforth 

 
Perguntas 
 Como definimos “reavivamento”? Quais são os perigos de repetir frases do passado? 
Como podemos alcançar aquilo de que mais necessitamos? Deus está buscando as mesmas 
coisas que nós? Como poderemos orquestrar um reavivamento? Como ele é medido—será 
que devíamos mesmo medi-lo? O que, de fato, estava errado com a igreja de Laodiceia? 
Como Deus vê tudo isso? 
 
Resumo bíblico 

A natureza morna da igreja é bem descrita na imagem de Laodiceia em Ap. 3:14–21. 
Heb. 12:7-11 fala da disciplina de Deus. Mt. 25:1-13 conta a história das dez virgens que 
esperavam pelo noivo. O relato da purificação do sumo sacerdote Josué é dado em Zc. 3:1-5. 
Ct. 5:2-5 nos adverte acerca da resposta urgente à inesperada vinda do noivo. 
 
Comentário   

Vemos que nossa vida não é o que gostaríamos que fosse, espiritualmente falando. 
Reconhecemos que estamos em necessidade. Precisamos ser “reavivados”—trazidos de volta 
à vida! mas como isso pode ser feito de modo mais satisfatório? Embora apreciemos o zelo 
dos administradores da igreja e seu desejo de “reavivamento e reforma,” em realidade isso é 
obra do Espírito, e não pode ser transformada em um “programa” da igreja. 

Quando consideramos a comissão do evangelho que somos chamados a cumprir, 
perguntamos: “ela deve ser um testemunho débil, temeroso e frágil?” Certamente que não! 
Nosso evangelismo deve ser “valente,” uma vez que seu centro é a esperança que nos foi 
dada por Deus e que compartilhamos com as pessoas. Somos uma comunidade de esperança. 
Nós nos tornamos herdeiros da esperança da vida eterna. Como podemos reter uma esperança 
assim, conservando-a exclusivamente para nós mesmos? Somos, portanto, compelidos a 
partilhá-la! 



Durante este trimestre, veremos como um relacionamento vivo com Deus inspira 
esperança que, por sua vez, podemos compartilhar com outros. O conhecimento de Jesus e de 
Seu breve retorno sempre foi uma vibrante fonte de força para a missão. À medida que a 
esperança na confiabilidade de nosso amorável Deus fica em evidência, à medida que a 
colocamos na vanguarda de nossa mensagem ao mundo, então nós podemos estar certos de 
que Deus garantirá que Suas promessas sejam compreendidas. “Venham,” convida o Senhor. 
E, quando vierem, devemos estar prontos para compartilhar nossa esperança, sincera e 
carinhosamente, a fim de que o amor de Deus possa brilhar através de nós e seja visto por 
aqueles que necessitam dele tão desesperadamente. 

Como uma comunidade de fé, podemos até ser “jarros de barro,” mas temos o tesouro 
inestimável da fé e da esperança que nos foram dadas. Não para que o guardemos e o 
acumulemos, como fazem algumas pessoas viciadas em guardar todo tipo de quinquilharia 
nos dias de hoje, mas para distribuí-lo para qualquer um que deseje recebê-lo. Somos 
encorajados a falar palavras de encorajamento a todas as pessoas que encontremos pelo 
caminho. 

Numa igreja local da qual fui pastor, a esperança tinha quase se esgotado. 
Reestudamos, então, as “promessas de esperança” da Bíblia e a verdade sobre o caráter de 
Deus. Além de experimentar reavivamento e reforma individuais, aquela igreja se tornou 
vibrante e viva. A esperança e a confiança em Deus foram restauradas e isso trouxe um brilho 
glorioso à mensagem, com o resultado de que muitos encontraram a esperança da vida eterna. 
O segredo: redescobrir o Deus da esperança e compartilhar essa esperança com os que estão 
ao nosso redor. “O evangelho não passa de um bem alienado a menos que seja passado a 
outros,” escreveu J. B. Phillips, um tradutor da Bíblia. Precisamos reconhecer a verdade e nos 
ocupar da transmissão da esperança! 
 
Comentários de Ellen White 

Nossa maior necessidade é de fé em Deus. {Testemunhos para a igreja, v. 7, p. 
211} 

O Espírito de Deus, quando entra no coração pela fé, é o início da vida eterna. Que 
promessa é menos cumprida na igreja do que a da concessão do Espírito Santo? Aí jaz nossa 
maior necessidade. Que o espírito de controvérsia seja posto de lado e que busquemos o 
testemunho vivo do Espírito de Deus. {Review & Herald, 9 de fevereiro de 1892} 

Jesus… mostrou a Nicodemos que sua primeira necessidade era a de humildade de 
coração, um espírito sensível a Seus ensinos, um novo coração; que, se desejasse entrar no 
reino de Deus, ele deveria nascer de novo. {Conselhos sobre a obra da Escola Sabatina, p. 
65} 
 O resultado de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, é manifesto na 
experiência de todo homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força à qual, 
sem auxílio, não poderá ele resistir. Para opor resistência a esta força, para atingir aquele 
ideal que no íntimo de sua alma ele aceita como único digno, não pode encontrar auxílio 
senão em um poder. Esse poder é Cristo. A cooperação com esse poder é a maior necessidade 
do homem {Educação, p. 29} 
 O maior dom de Deus foi concedido a fim de satisfazer a maior necessidade do 
homem. A luz apareceu quando as trevas do mundo eram mais intensas. Por meio dos 
ftambéms ensinos, a mente dos homens por muito tempo andara desviada de Deus… Cristo 
veio para restaurar este conhecimento. Veio para remover o ftambém ensino pelo qual os que 
pretendiam conhecer a Deus O haviam representado de uma maneira errônea. {Educação, 
p.74-6}   
 Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas 
as nossas necessidades. Buscar isso deveria ser nossa primeira obra. {Review & Herald, 22 
de março de 1887} 
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