
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
13. Reavivamento Prometido: Missão Cumprida 
 
Material bíblico: Mt. 28:18–20; Tiago 5:7, 8; Zc. 10:1; Mt.3:11; Ap. 18:1; 19:11–16. 
 
Citações 

• O evangelho começa e termina com o que Deus é, e não com o que desejamos ou pensamos 
que precisamos. Tom Houston 
• O pensamento teológico não deveria ser deixado apenas a mestres ardilosos. Rik Torfs 
• A crença de que o grande Jeová se sentiu ofendido por Suas criaturas de tal maneira, que nada 
mais do que a morte de Cristo ou a miséria sem fim da humanidade poderiam aplacar Sua ira, é 
uma idéia que tem feito mais danos à religião cristã do que os escritos de todos os seus opositores 
em todos os séculos… Hosea Ballou  
• Por uma espécie de ficção legal, Jesus foi tratado como o que não era, de forma que 
pudéssemos ser tratados como o que não somos. Este é o melhor dispositivo, de acordo com a 
teologia vigente, que o Deus da verdade, o Deus de misericórdia, cuja glória reside em perdoar os 
pecados dos homens, podia usar para salvar Suas criaturas! George MacDonald 

• Amigo ou inimigo? Temos uma escorregadia percepção de Deus… A maioria de nós já 
descobriu que nossa percepção de Deus vacila consideravelmente. M. Blaine Smith 

• O tema central da expiação é o caráter de Deus. Todas as doutrinas, bem entendidas, são janelas 
de acesso ao Seu caráter. Elas reforçam, assim, a nossa confiança e amor nEle por meio de sua 
contribuição para a nossa compreensão de Seu caráter. Deste modo, toda doutrina traz algo 
importante para a nossa compreensão do tema central da expiação. Portanto, inserimos a cruz em 
tudo o que nós ensinamos. Glenn Ruminson 

 
 
Perguntas 
 Quais são as boas novas da perspectiva do universo? O que queremos dizer quando 
falamos sobre a "chuva serôdia"? Qual é o significado de "batismo com fogo"? Como é que 
terminou o Grande Conflito? Quais foram as questões que precisavam ser resolvidas, e como isso 
aconteceu? Qual é o veredicto e como se mede a "vitória"? 
 
 
Resumo bíblico 
 A comissão evangélica, com a promessa de Sua presença até o final, é dada por Jesus a todos 
os Seus seguidores em Mat. 28:18-20. Tiago (5:7, 8) pede paciência enquanto esperamos pela 
volta de Jesus. A promessa de chuva é dada para aqueles que imploram por ela (Zacarias 10:1). 
João Batista prometeu a vinda dAquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo (Mat. 3: 
11). A queda da Babilônia é prometida em Apocalipse 18:1, enquanto que a vinda daquele que 
cavalga o cavalo branco é prometida em 19:11-16. São tantas as promessas! 
 
 
Comentário 1 
 Qual é a missão de Deus? Embora o que mais importa para nós seja a nossa salvação, a missão 
principal de Deus é responder às acusações do diabo e vindicar a verdade. 
 À medida que nos posicionamos do lado de Deus, testemunhando de Seu amor salvífico e de 
Sua graça, ajudamos a responder àquelas acusações. Somos um espetáculo aos anjos e aos 
homens; nós somos Seus embaixadores. Mas, às vezes, nos esquecemos e caímos na letargia. É, 
por isso, que precisamos voltar a ser despertos, sendo revividos e restaurados. Nós todos podemos 
admitir nossos erros e defeitos, reconhecendo que estamos longe de ser os verdadeiros filhos de 



Deus que queremos ser. A promessa de Deus é estar lá para nos ajudar, para consertar os danos 
causados pelo pecado à medida que oramos a esse respeito, e nos transformar no tipo de seres que 
fomos originalmente destinados a ser.  
 Por que Jesus veio? "Eu vim como uma luz que brilha em todo o mundo, então se vocês 
confiarem em mim, vocês não vão ficar no escuro." "Vocês conhecerão a verdade, e a verdade os 
libertará" (João 12:46, 8:32 FBV). Cristo veio para mostrar como Deus era realmente (João 14:9) e 
para nos libertar dos falsos conceitos de Deus promovidos pelo diabo. Nesse sentido, Jesus estava 
principalmente preocupado com a liberdade e com a libertação da humanidade da escravidão do 
pecado e das falsas ideias sobre Deus. Na verdade, essa é a declaração de abertura de Cristo em seu 
manifesto, citando Isaías 61: "proclamar a libertação aos cativos" (Lucas 4:18 NVI). 
 “E, se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres”, diz Jesus em João 8:36. Livres do 
quê e para quê? Livres da compulsão, uma vez que o pecado é a força que o diabo usa em seu 
programa de mentiras e enganos. Livres desta maneira egoísta de viver, o que é, na realidade, uma 
forma de morrer. Livres de nós mesmos, o nosso pior inimigo. "Cristo nos libertou para que 
pudéssemos ter a verdadeira liberdade" (Gálatas 5:1 FBV). 
 Livres para escolher, para escolher o Deus que não valoriza nada mais do que a liberdade dos 
seres que criou. Livres para seguir o melhor conselho, o conselho de nosso Criador, Aquele que 
sabemos que é verdadeiro e confiável. Livres para amar a Deus, o que não podemos fazer enquanto 
estivermos ocupados amando a nós mesmos, livres para amar com o coração aberto e sincero que 
voluntária e livremente aceita que Deus é verdadeiramente justo. 
 A escolha não é motivada pelo espírito de "Faça o que eu digo ou, então, você vai ver!" Em vez 
disso, é um apelo de um coração de amor que se recusa a interferir em nossa liberdade de escolha, 
dizendo: "Olhe para as provas. Acredite no que eu digo a você, porque você pode ver que é verdade. 
Venha a mim e encontre cura para o pecado, conforto para sua dor e vida eterna junto comigo. 
Venha! Pois, se você não fizer isso, eu não poderei ajudá-lo e, tragicamente, você vai experimentar 
o que o pecado faz com as pessoas: autodestruição". 
 Os princípios do governo de Deus são baseados nos conceitos fundamentais da escolha e do 
livre arbítrio, da abnegação e do amor ao próximo. Sem esses princípios, o universo de Deus não 
pode existir. É, por isso, que Ele gastou tanto tempo, com tão grande custo para Si mesmo, a fim de 
demonstrar estes princípios fundamentais, que são muito estranhos para nós como seres pecadores.  
 Deus quer nos libertar do nosso egoísmo e nos transformar no tipo de pessoas com quem será 
seguro ter Seu universo altruísta. Ele nos quer dar a liberdade para que possamos escolher o que é 
bom, verdadeiro e justo, em vez de ser escravizados pela nossa natureza humana pecaminosa. Esta é 
a verdadeira liberdade, pois em nosso estado atual, temos uma inclinação para o mal. Nós pensamos 
que somos livres, mas só Deus pode nos libertar! Esta é a liberdade que dura para sempre, a 
liberdade que é limitada por nossa escolha, enquanto reconhecemos que o caminho escolhido por 
Lúcifer nunca poderá levar à verdadeira felicidade e realização individual. 
 É assim que Deus consegue a reconciliação. Pois nós permaneceremos livres para fazer nossas 
próprias escolhas por toda a eternidade, mas nós nunca vamos escolher o mal porque sabemos 
aonde isso iria nos levar. Esta é a razão para a experiência atual: esta é a evidência que vai manter o 
universo seguro para sempre. 
 A última promessa de Deus é que vamos passar a eternidade em Sua presença (Ap. 21: 3). Este 
é o lugar para onde todos os verdadeiros reavivamentos nos levam; à cura definitiva dos estragos 
causados pelo pecado, a fim de que passemos toda a eternidade nos braços do nosso amado Senhor. 
 
 
 Comentário 2 
"Na cruz, temos uma gloriosa revelação do coração de Deus. Nela, porém, Satanás conseguiu 
cegar o homem, mais uma vez, quanto ao verdadeiro caráter de Deus. Na mente de muitas 
pessoas, ele conseguiu fazer com que Deus Se parecesse com um tirano sedento de sangue, 



exigindo a vida do pecador. Se não fosse, então, por Jesus Cristo, não haveria esperança para a 
raça humana. No entanto, a cruz não é uma imagem de Deus exigindo um sacrifício de 
apaziguamento. Em vez disso, a cruz é a imagem de um Deus e Pai amoroso dando-Se, por 
intermédio de Seu Filho, como sacrifício de reconciliação". Paulo Heubach, God and Human 
Suffering, Los Angeles, CA: The Voice of Prophecy, 1956. p. 20. Disponível em: 
http://www.vop.com/site/1/e-books_posted/Suffering-ebook.pdf 
 
 
Comentários de Ellen White 

 Cristo exaltou o caráter de Deus, atribuindo-Lhe glória e dando-Lhe crédito por todo o 
propósito de Sua missão na Terra, isto é, deixar as coisas claras para os homens mediante a 
revelação de Deus. Em Cristo se patenteou diante dos homens a graça paternal e a incomparável 
perfeição do Pai. Em Sua oração pouco antes de Sua crucifixão, Ele declarou: "Manifestei o teu 
nome". "Eu Te glorifiquei na Terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer". Quando o 
objetivo de Sua missão foi alcançado, isto é, a revelação de Deus para o mundo, o Filho de Deus 
anunciou que o Seu trabalho estava realizado e que o caráter do Pai estava manifesto aos homens. 
{Signs of the Times, 20 de janeiro de 1890} 

 Não faz parte da missão de Cristo compelir as pessoas a recebê-Lo. É Satanás, e os 
homens manejados por seu espírito, que procuram forçar a consciência. Sob pretenso zelo pela 
justiça, homens confederados com anjos maus levam, algumas vezes, o sofrimento a seus 
semelhantes para convertê-los a suas ideias de religião; mas Cristo está sempre mostrando 
misericórdia, sempre procurando salvar pela revelação de Seu amor. Ele não admite rival no 
coração, nem aceita serviço parcial; deseja somente serviço voluntário, voluntária entrega do 
coração constrangido pelo amor.  {Atos dos apóstolos, p. 541} 

 O plano da redenção, porém, tinha propósito ainda mais amplo e profundo que a 
salvação do homem. Não foi apenas para isto que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para 
que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ser 
considerada. Foi para reivindicar o caráter de Deus perante o Universo. {Patriarcas e profetas, p. 
68} 

 A missão de Cristo era revelar aos homens que Deus não é um déspota, mas um Pai, 
cheio de misericórdia e amor para com Seus filhos. Jesus chamava a Deus pelo nome carinhoso de 
"Pai"{Signs of the Times, 23 de setembro de 1908} 

 Era a missão de Jesus reconciliar os homens com Deus e, assim, uns com os outros. 
{O grande conflito, p. 46} 

 O Filho de Deus veio do céu para tornar o Pai manifesto. {Serviço cristão, p. 11} 
 Cristo veio do céu para dar ao mundo uma correta representação do Pai. {Bible 

Training School, 1 de janeiro 1 de 1909} 
 Cristo declara ter sido enviado ao mundo como representante do Pai. Em Sua nobreza 

de caráter, em Sua misericórdia e terna piedade, em Seu amor e bondade, Ele está diante de nós 
como a encarnação da perfeição divina, a imagem do Deus invisível.  {Testemunhos para a 
igreja, v. 5, p. 739} 

 Somente Cristo pode representar o Pai para a humanidade.  {Conflito e coragem, p. 
320} 
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