
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
10. Reforma: vontade de crescer e mudar  
 
Material bíblico: 1 João 2:1–9, Fil. 2:12–14, Mt. 26:31–35, João 20:24–29, Lucas 15:11–21, João 
5:1–14; Tiago 4:6, 7. 
 
Citações 
• A reforma termina não em contemplação, mas em ação. George Gillespie  
• O arrependimento pode começar instantaneamente, mas a reforma sempre exige um ciclo de anos. 
Henry Ward Beecher 
• Com respeito a nossa libertação no passado e nosso perigo atual e futuro, olhemos para Deus, e 
que cada homem emende Seus próprios caminhos. Francis Bacon 

• A reforma, como a caridade, deve começar em casa. Uma vez bem estabelecida em casa, ela há de 
irradiar, irreprimível, para tudo o que tocarmos, segurarmos, falarmos ou realizarmos, acendendo uma 
luz sempre nova por meio de contágio incalculável, espalhando-se, em razão geométrica, por toda 
parte, fazendo apenas o bem aonde quer que ela se espalha, e não o mal. Thomas Carlyle  
• O foco e sumário do arrependimento é uma mudança de vida… Angústia e terror devem 
naturalmente preceder a reforma: pois que outra causa pode produzi-lo?  Samuel Johnson 
• A reforma é uma obra do tempo. Joshua Reynolds 

• Nunca conheci uma pessoa, e não interessa sua condição, em quem eu não pudesse ver 
possibilidades. Não interessa o quanto um homem pode se considerar um fracasso, eu acredito nele, 
pois ele pode mudar aquilo que está errado em sua vida no momento em que se sentir preparado e 
pronto para fazê-lo. Sempre que ele desenvolve o desejo, ele pode tirar de sua vida aquele obstáculo 
que o está derrotando. A capacidade de reforma e de transformação está dentro de todos nós. Preston 

Bradley 
 
Perguntas 
 Como podemos nos tornar agentes de mudança? Com quais questões deveríamos lidar? 
Como podemos ter certeza de que nós não pensamos que isso só se aplica aos outros, esquecendo-nos 
de nós mesmos? Tanto o crescimento quanto as mudanças podem ser desconfortáveis, então como é 
que vamos lidar com esse desconforto? O que acontece quando não crescemos e mudamos? 
 
Resumo bíblico 
  João nos lembra: "Se acontecer que alguém peque, temos Alguém que nos defende diante 
do Pai, Jesus Cristo, que é perfeitamente justo. Por meio dEle, os nossos pecados são perdoados e não 
apenas os nossos pecados, mas os de todo mundo ("1 João 2:1, 2 FBV). Paulo diz aos filipenses: "É 
Deus quem está operando em vocês, criando a vontade e a capacidade de fazer o que Ele quer que 
vocês façam" (Fil. 2:12 FBV). Em Mat. 26:31-35, Jesus prediz a negação de Pedro, que, 
naturalmente, Pedro não aceita ... Tomé se recusa a acreditar no Senhor ressuscitado, a menos que 
Lhe toque as feridas (João 20:24-29). Os outros discípulos também são mencionados pois eles tinham 
suas próprias falhas e deficiências. A história do pai amoroso e do filho arrependido é contada em 
Lucas 15:11-21. Nossa necessidade de cura e nossa incapacidade de resolver nossos próprios 
problemas são retratadas na história do paralítico em João 5:1-14. Deus é quem nos dá graça 
(vontade-conhecimento-força-poder) para resistir ao diabo (Tiago 4:6, 7) 
 
Comentário  
  A lição cita a experiência dos diferentes discípulos para mostrar como eles cresceram e mudaram 
sob a direção do Espírito Santo. Também somos direcionados para a história do filho pródigo como 



outro exemplo. O ponto essencial em todos os casos foi a vontade de fazer uma escolha, querer ser 
mudado. Os discípulos tiveram que querer crescer na graça, de ter seus defeitos corrigidos. O filho 
pródigo teve que querer sair do chiqueiro e ir para casa! Este é o cerne da reforma: a vontade de 
mudar para melhor. 
 Tentamos fazer isso "de cima para baixo" no passado, com muito pouco resultado aparente. Um 
presidente da Associação Geral foi impressionado a produzir um documento intitulado 
"Compromisso total com Deus" que, embora louvável, não forneceu os resultados desejados. Será que 
a atual promoção da frase "Reavivamento e Reforma" pode ter o mesmo destino? 
 Seja qual for o caso, é uma verdade inevitável que "o reavivamento começa comigo". O novo 
nascimento e a mudança espiritual não vêm de um fiat (“faça-se”, em latim) administrativo nem da 
lavagem cerebral no seminário! 
 O ingrediente essencial é a vontade de crescer e mudar. Isso é muitas vezes doloroso e 
problemático, mas a outra opção inclui a estase e a estagnação, uma receita certa para a morte 
espiritual. Precisamos estar continuamente fazendo a pergunta: como posso crescer? Que nova 
experiência pode me ajudar a mudar? Sem gastar muito tempo nos concentrando em nossos defeitos, 
precisamos reconhecer nossas deficiências e pedir que o Senhor nos cure e nos transforme.  
 Acredito que o crescimento é a palavra-chave aqui. Precisamos estar crescendo cada vez mais em 
direção a Deus, como os girassóis se voltam em direção ao sol. Deus dá os nutrientes, a chuva e a luz 
do sol para que possamos crescer, mas ainda precisamos querer crescer, voltar-nos para o Sol. 
 Às vezes, começamos a pensar que não nos resta outra opção senão nos forçar a mudar. Assim, 
tentamos atacar o mal diretamente e ficamos focados nele. Em vez disso, permita que o Senhor opere 
em você, vencendo o mal com o bem. Dessa forma, o foco está em Deus e em Sua bondade 
transformadora, e não nos problemas de pecado que você enfrenta. Em vez de introspecção, tente o 
contrário. Concentre-se no outro; ajude aqueles que estão em necessidade, pense no que você pode 
fazer para trazer encorajamento às pessoas... Desta forma positiva, Deus nos recria como seres que 
não são centrados em si mesmos, que querem viver a vida como Jesus, para o benefício daqueles que 
nos rodeiam. 
  
Comentários de Ellen White 
  Somente o Senhor Jesus pode moldar e transformar o caráter. {Fundamentos da educação 
cristã, p. 279} 
  O Mestre do céu, ninguém menos do que o Filho de Deus, veio ao mundo para revelar o 
caráter do Pai aos homens, para que pudessem adorá-Lo em espírito e em verdade .... Nisto estava Ele 
revelando-lhes o caráter do Pai, que é longânimo, misericordioso e clemente, tardio em irar-se, e 
cheio de bondade e verdade…{Educação cristã, p. 74} 
  Eu lhes recomendo o amor de Cristo para ser tomado em grandes doses e ele operará uma 
grande mudança, pois tem propriedades curativas maravilhosas.  {Este dia com Deus, p. 121} 
  O Senhor vê que estamos em perigo de nos enganar a nós mesmos, e que uma mudança 
deve ser provocada em nossa vida ou morte espiritual será a consequência... Ele gostaria que os 
agentes humanos se familiarizassem com o grande Médico e que percebessem que cura existe no 
bálsamo de Gileade. Ele gostaria de desviar a mente dos assuntos terrenos. Ele gostaria de Se revelar, 
em toda aflição humana, como Consolador.  {Signs of the Times, 15 de agosto de 1895} 
  Cristo veio como o Grande Médico para curar as feridas que o pecado fez na família 
humana, e Seu Espírito, trabalhando através de Seus servos, concede aos seres humanos, sofredores e 
enfermos pelo pecado, um poderoso meio de cura que é eficaz para o corpo e a alma. {Conselhos 
sobre saúde, p. 209} 
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