
Terceiro Trimestre 2013—Reavivamento e Reforma 
9. Reforma: Consequência do Reavivamento  
 
Material bíblico: 2 Crôn. 20:17–20; 1 Cor. 6:19, 20; Ap. 2:1–6; Rom. 1:16, 17; Ap. 14:6, 7, 12; 
Hebreus 2:11. 
 
Citações 

• Esperar pelo reavivamento geral não é desculpa para não buscar o reavivamento pessoal. 
Stephen Olford 

• O reavivamento é uma série de novos inícios. David McKee 

• Reavivamento não é descer a rua com um grande tambor; é subir o Calvário com um 
grande soluço. Roy Hession 

• Tudo o que está deformado, precisa ser reformado. Apenas a Palavra de Deus nos ensina o 
que deve ser reformado e toda reforma efetuada de outra forma é vã. Francis Lambert 

• O reavivamento faz duas coisas. Primeiro, ele recupera a Igreja de sua apostasia e, 
segundo, ele produz a conversão de homens e mulheres; e ele sempre inclui a convicção do 
pecado por parte da igreja. Que feitiço pôs o diabo na Igreja hoje! Billy Sunday  

• A reforma, como a educação, é uma jornada, não um destino. Mary Harris Jones 

• Foi o livro de Deuteronômio que causou a histórica reforma liderada por Josias. Julius 

Wellhausen 

 
Perguntas 
 Como o reavivamento e a reforma "funcionam"? Qual é a nossa parte? Qual é o significado de o 
nosso corpo ser o templo do Espírito Santo? De que forma Deus habita em nós e como isso nos 
transforma? Em vez de nos concentrar no que fazemos, por que não nos concentramos em quem 
somos? Como podemos destacar que Deus é um agente de cura em nossas vidas? 
 
Resumo bíblico 
 O rei Josafá exortou Israel a manter seu foco em Deus, seguindo as palavras do profeta (ver 2 
Crônicas 20:17-20.). Paulo lembrou aos coríntios que ficassem longe do pecado, dizendo-lhes: 
"Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que está dentro de vocês, que vocês 
receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, um preço foi pago por vocês! Então, 
glorifiquem a Deus em seu corpo ("1 Coríntios 6:19, 20 FBV). A passagem de Ap. 2:1-6 é dirigida 
à igreja de Éfeso e é um convite para que os crentes voltem ao primeiro amor. Dizem que Lutero se 
impressionou muito com o livro de Romanos, pois cita versos como "Eu certamente não me 
envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que confiam nEle, o povo 
judeu primeiro e, depois, também todos os outros. Pois, no evangelho, Deus se revela como bom e 
justo, confiável do início ao fim" (Romanos 1:16, 17 FBV). As três mensagens angélicas de 
Apocalipse 14 são um chamado para o retorno à adoração do Deus verdadeiro e à rejeição das falsas 
ideias promovidas pelo diabo. Hebreus 2:11 nos diz que, como somos santificados, Jesus nos chama 
de sua família. 
  
Comentário   
 “O termo reforma simplesmente se refere a um ‘crescimento na graça’” (Lição de sábado à 
tarde). Da mesma forma que Lutero começou a Reforma como uma nova ênfase nas verdades do 
evangelho, assim também nós devemos voltar para Deus e, mais uma vez, experimentar o amor que 
cura e transforma vidas, enquanto Ele recupera nossa confiança nEle. Sim, precisamos de perdão. 



Sim, precisamos de reforma. Mas é Deus que opera em nós para nos transformar, para nos fazer, de 
novo, à sua imagem a fim de que nos tornemos seus amigos de verdade, amigos de confiança. 
 Quando voltamos para Deus (renascimento), nossa vida é transformada (reforma). Essa é a 
simples verdade deste princípio espiritual. Não somos deixados como estamos, pois, pela 
contemplação de Jesus, somos transformados. 
 Às vezes, tentamos transformar isso em algum tipo de programa, ou até mesmo algo que 
fazemos a nós mesmos. Vamos nos lembrar, porém, que o reavivamento vem de fora. Somos 
“reavivados” (significando “trazidos de volta à vida”) por Deus. Sim, precisamos querer isso. Deus 
não vai nos reavivar sem o nosso consentimento. Mas este não é um processo espiritual que nós 
controlamos. É Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Nem uma mudança em 
nossa capacidade de amar vem de qualquer poder que temos. Nós não nos reformamos a nós 
mesmos, somos reformados por Deus. Somos "formados novamente" à Sua imagem, somos refeitos 
por Ele para sermos como Ele, mais uma vez, em nossas escolhas, para que queiramos seguir o que 
é bom e justo. 
 Sem tentar transformar esta discussão em outra iniciativa de autoajuda, vamos admitir que 
estamos perdidos e voltar para o único que tem o poder de nos curar, de nos salvar de nossa doença 
fatal chamada pecado. Somos chamados a ser templos do Espírito Santo. O que torna templo um 
templo é a presença de Deus. O templo não é santo em si mesmo. É somente quando Deus habita 
em nós pelo Seu Espírito que temos eficácia e uso. 2 Coríntios 4 nos diz que somos "vasos de 
barro". Potes de barro não têm muito valor. Nós, panelas de barro, temos valor apenas quando Deus 
coloca Seu tesouro em nós. Somos recipientes da glória e da graça de Deus e, se isso não é um 
conceito surpreendente, o que é, então?!  
 Ao buscarmos reavivamento e reforma, aproximemo-nos de Deus, com toda a humildade, 
pedindo-Lhe salvação e cura, orando para que encontremos “graça para nos ajudar no momento da 
necessidade” (Heb. 4:16 KJV). 
 
Comentários de Ellen White 
 Os assuntos favoritos de Cristo eram o caráter paternal de Deus e Seu abundante amor. A 
maldição de todas as igrejas de hoje é que os homens não adotam os métodos de Cristo. Eles acham 
que podem melhorar as regras estabelecidas no evangelho e, por isso, se sentem livres para defini-
las, esperando, com isso, reformar as igrejas e os obreiros. Que Deus seja o nosso único Mestre, 
nosso único Senhor, cheio de bondade, compaixão e amor. {Testemunhos para ministros e 
obreiros evangélicos, p. 192-193} 
 Os escribas e os fariseus sentiam que detinham o favor de Deus e que, por isso, não 
tinham necessidade de reforma, mas Jesus apresentou parábolas para lhes mostrar a deformidade de 
sua justiça própria, e Se revelou como o Grande Médico para aqueles que sentiam a necessidade de 
cura. Ele olhou com piedade às pessoas comuns, aos publicanos e pecadores, que Lhe solicitavam 
que lhes ensinasse o que deviam fazer para ser salvos. Ele puxou de lado o véu e apontou o mundo 
mais nobre, a sociedade do céu, que eles haviam perdido de vista. Ele trouxe as coisas celestes para 
dentro da faixa de sua visão... Ele desejava apresentar perante os escribas e fariseus, diante dos 
judeus e dos gentios, grandes coisas de interesse eterno, a fim de que pudesse quebrar o feitiço da 
paixão que estava sobre eles e, assim, resgatá-los do engano que colocava suas almas em perigo. 
Ele lhes revelou quão vãs eram as atividades nas quais se envolviam, a importância de cada 
momento da vida, e lhes incutiu, como incute em nós, a necessidade de dar o seu melhor para Deus 
e de dedicar suas faculdades ao Seu serviço, para que pudessem produzir fruto precioso para a 
glória de Deus. {Review & Herald, 10 de março de 1896} 
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