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PREFÁCIO

Prefaciar a obra literária do Pastor Elinaldo Renovato é, sem
dúvida, um privilégio para mim. Somos amigos há muitos anos por
partilharmos a mesma visão teológica, mas o que nos aproximou, de
fato, foi o encontro que a CPAD, através da Coordenação da área
de Educação Cristã, do Pastor Antonio Gilberto da Silva, propiciou
aos comentadores das Revistas de EBD. Desde de então, o Pastor
Elinaldo Renovato é um escritor e comentador de revistas da EBD.
O mesmo é possuidor de uma bagagem bíblica como teólogo que é
e pela história de seu ministério pastoral nas Assembleias de Deus
do Rio Grande do Norte.

O Pastor Elinaldo Renovato tem várias obras editadas pela CPAD,
entre as quais: A Família Cristã, Livro de Neemias, Dons Espirituais
e ministeriais, O Final de todas as Coisas, As ordenanças de Cristo
nas Cartas Pastorais e outras obras mais.

Dentre os muitos temas desenvolvidos pelo ilustre pastor, lança
agora, o livro que acompanha a Revista de EBD, sobre
AVIVAMENTO ESPIRITUAL. Nada mais propício para o atual
momento falar e escrever sobre Avivamento Espiritual.

No início do movimento pentecostal no inicio do século 20,
“avivamento” fazia parte da vida cotidiana das igrejas pentecostais.
Hoje, há uma intensificação pela súplica por um avivamento.
Sempre que uma igreja ou individuo sente insatisfação com o seu
nível de espiritualidade, busca a renovação espiritual.



Lamentavelmente, sente-se na atualidade o mesmo sentimento que
o Senhor teve em relação à igreja de Laodiceia, que não era “nem
quente nem fria” (Ap 3.15,16). Sabemos que é o baixo nível de
espiritualidade de um líder ou de uma igreja que cria “a aparência de
piedade, mas nega o seu poder” (2 Tm 3.5). Existe uma dicotomia
na igreja atual que separa “a fala e a prática”.

Na história dos grandes avivamentos, o autor se volta para a
Bíblia para dar destaque aos avivamentos, no tempo de Moisés; no
tempo Samuel, “o último dos juízes e o primeiro entre os profetas”;
no tempo do rei Josias, quando, temente a Deus, despertou um
novo sentimento no coração do povo de Israel. O avivamento no
coração de Neemias por ver a situação do seu povo exilado na
Pérsia, o fez chorar, jejuar e orar por seu povo, para que houvesse
um novo sentimento de arrependimento e confissão de pecados,
voltando-se para “o Deus de Israel”( Ne 1.1,4). Foi, de fato, um
avivamento pela descoberta da importância das Escrituras, a
Palavra de Deus.

No Novo Testamento, o autor destaca que o avivamento teve
início, de fato, com Jesus. Sua presença, como o Verbo divino
encarnado, revolucionou o mundo dos judeus, com a mensagem da
chegada do “reino dos céus” (Mt 4.13-17). Especialmente, no
Evangelho de João,, o autor destaca a abordagem que João faz
acerca de Cristo e sua dupla natureza, a divina e a humana. A
presença e a mensagem de Jesus avivaram no coração do povo
judeu a esperança do Messias

Nos Atos dos Apóstolos, o avivamento espiritual começa em
Jerusalém, com o cumprimento da promessa da vinda do Espirito
Santo sobre os discípulos. A partir de então, esse avivamento do



Espirito no Dia de Pentecostes foi se dimensionando através de
ministérios distintos como o de Pedro, Estevão e Paulo.

No capítulo 9 desse livro, o autor trata sobre o avivamento
espiritual no Brasil,, o qual trouxe informações históricas,
especialmente, com a chegada de Gunnar Vingren e Daniel Berg
em 1910, em Belém do Pará. Três das principais mensagens desses
pioneiros era a salvação em Cristo, o batismo com o Espirito Santo
e a Cura divina. O autor escreveu que o “avivamento espiritual não
permite a inação, a letargia ou o comodismo eclesiástico ou
ministerial. É como “um vento impetuoso” sobre a calmaria das
doutrinas cessacionistas nas igrejas históricas”.

O primeiro grande avivamento, depois do Pentecostes, aconteceu
na Idade Média, através de Martinho Lutero, propondo a Reforma
Protestante sobre os descaminhos doutrinários da igreja romana.
Porém, as igrejas da pós reforma enrijeceram doutrinariamente e a
doutrina do Espirito Santo havia sido relegada a um segundo plano
na época da Reforma. Então, nos séculos 17,18 e 19, o Espirito
Santo voltou a soprar “um novo vento” e, no final do século 19 e no
inicio do século 20, “o vento soprou sobre a chama imersa em
cinzas e um novo fogo voltou a acender.

Esta obra do Pr Elinaldo Renovato, vem em tempo próprio quando
o avivamento experimentado 1911 começou a esfriar. Nossas
igrejas tornaram-se muito institucionalizadas e perderam o seu
vínculo com o seu início. A história nos mostra que “os avivamentos
tem vida limitada; alguns duram décadas e outros, semanas ou
apenas dias”, escreveu Russell Shedd. Na história das igrejas do NT
constatamos o que aconteceu com igrejas como a igreja de Éfeso, a
igreja de Corinto e a igreja de Laodiceia. Algumas décadas depois



do Pentecostes, a igreja de Éfeso que despontava como igreja
avivada e que praticava o “o primeiro amor” (ano 96 d.C.) é acusada
pelo próprio Senhor de que havia “perdido o primeiro amor” (Ap 2.4).
Sem dúvida, vivemos hoje um movimento que se parece com o
avivamento original, mas que, de fato, nossas igrejas estão
enrijecidas espiritualmente. Nesta obra, o autor, procura despertar o
desejo por um novo avivamento que resgate as origens do Dia de
pentecostes.

Ouvi certo pregador que declarou em sua mensagem: “Todo
avivamento genuíno é, por assim dizer, pentecostal. No entanto,
nem todo pentecostalismo é avivado ou resultado de avivamento
genuíno. O genuíno movimento pentecostal é sempre obra do
Espirito. Já o pentecostalismo é quase sempre resultado de
manipulação humana”. É lamentável que tenhamos líderes que se
dizem pentecostais, mas que agem com atitude arrogante e querem
controlar as manifestações do Espirito na igreja. Então, entendemos
a diferença entre o genuíno avivamento e o simulado avivamento
manipulado por homens. Queremos que os ranços de um
pentecostalismo institucionalizado sejam diluídos e um novo
avivamento nos traga de volta o genuíno avivamento pentecostal.
Precisamos de um avivamento em que o Espirito intervenha na
história da igreja e na vida pessoal dos nossos líderes e crentes.

Por isso, cremos que, a leitura desse livro e a meditação sobre as
verdades reveladas ao autor, irão contribuir para o avivamento que
desejamos.

Pastor Elienai Cabral
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Capítulo 1

Avivamento Espiritual

os dias presentes, mais do que nunca, a Igreja de nosso
Senhor Jesus Cristo necessita de avivamento espiritual. Em

muitos lugares no Brasil e no mundo, tem-se a impressão de que
uma “frente fria” tem passado por muitas igrejas. As chamadas
igrejas históricas, oriundas da Reforma Protestante do século XVI,
de modo geral, nunca buscaram um avivamento com poder de Deus
por intermédio do Espírito Santo. A Reforma foi um movimento
extraordinário promovido por Deus para sacudir as bases das
igrejas consideradas cristãs, que se haviam acomodado ao
formalismo religioso. De modo especial, o Senhor levantou homens
e mulheres, inclusive no seio da igreja católica, para promover
mudanças marcantes na estrutura religiosa daquela igreja, que se
dizia cristã, mas que se afastara da ortodoxia neotestamentária.

As igrejas oriundas da Reforma tornaram-se formalistas e
academicistas por terem ignorado ou se esquecido do papel
maravilhoso do Espírito Santo. As proposições básicas e
fundamentais da Reforma adotaram as expressões latinas para
indicar o seu corolário de fé. Tais proposições foram denominadas
Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus, Sola Scriptura e Soli Deo
Gloria. Vê-se que tais declarações de fé honraram o Pai, o Filho, a
Palavra, a fé e a graça, só que os reformadores esqueceram-se de



um “Sola” tão importante quanto as outras. Esqueceram-se do Solus
Spiritus! Não queremos dizer que eles não conheciam o Espírito
Santo, mas, sim, que se esqueceram de contemplar e valorizar a
sua pessoa no meio das proposições características da fé dos
reformadores.

O resultado dessa omissão ao valor, à necessidade e à
importância do Espírito Santo para a Igreja do Senhor Jesus foi que,
durante cerca de duzentos anos, as igrejas que adotaram os
princípios da Reforma foram dominadas por um formalismo tal,
misturado com academicismo teológico, que se tornaram formalistas
e sem poder. As discussões teológicas causaram grande
acirramento nas percepções que os reformadores tinham da Palavra
de Deus. Divisões e fragmentação das igrejas causaram profundas
diferenças no contexto eclesiástico pós-reforma na Europa e no
mundo. Esse formalismo tem atravessado os séculos e manifesta-se
até os dias atuais, causando frieza ou mornidão no meio de muitas
denominações.

Antes da Reforma, o Senhor Deus levantou homens que se
comprometeram com a fidelidade à sua Palavra, que levantaram a
voz contra o formalismo religioso, sem graça e sem poder para
provocar mudanças na realidade espiritual das nações e das
pessoas. Deus chamou homens inconformados com a letargia
espiritual, que foi provocada pelo catolicismo romano, para
promover mudanças na vida dos que se diziam cristãos. Dentre
esses homens, em 1315, destacou-se Jan Huss (1369–1415), um
professor da Universidade de Praga, homem cheio de fé e amor ao
evangelho de Cristo, que condenou os desvios e a apostasia da
igreja católica. Como resultado, Huss foi preso e lançado na



fogueira, deixando, porém, muitas almas salvas por Cristo e com a
chama do avivamento nos corações.

Entre 1330 e 1384, Deus levantou outra testemunha poderosa,
cheia do Espírito Santo, para despertar os cristãos contra os
ensinos heréticos do catolicismo romano. Esse homem foi John
Wycliffe (1328–1384), que proclamou que a sua fé baseava-se no
que está escrito na Palavra de Deus e na obediência aos ensinos de
Cristo, nos Evangelhos, e dos seus apóstolos, nos Atos e nas
epístolas. Depois de Wycliffe, Deus levantou Girolamo Savonarola
(1452–1498), homem culto, Superior do Convento, que, conhecendo
a Bíblia, protestou contra os desmandos, a corrupção e as orgias
promovidas pelo clero desviado. Ele foi excomungado pelo Papa
Alexandre VI e, em 1498, foi queimado vivo na fogueira, mas o seu
testemunho não morreu, está queimando até hoje nas consciências
dos que desejam ver a Igreja de Jesus no centro da sua santa
vontade.

A Reforma Protestante não atingiu a igreja cristã. Pode até
parecer impertinência de nossa parte afirmar isso, mas a Igreja de
Jesus nunca precisou de reforma alguma. Ela sempre existiu desde
a Igreja Primitiva, como vemos em Atos dos Apóstolos e nas
epístolas. Deus, todavia, levantou homens cristãos, como Martinho
Lutero (1483–1546), Ulrico Zuínglio (1484–1531), João Calvino
(1509–1564) e outros, para promover o movimento contra os
desmandos e apostasias da igreja deformada — esta, sim, precisou
de reforma. A Reforma trouxe grande contribuição a todos os que
desejavam uma mudança real nos rumos da igreja católica, mas
depois se tornou mais um movimento político do que espiritual. O
formalismo e a frieza tomaram conta das igrejas que aceitaram o



movimento reformista. Diante daquela realidade espiritual das
igrejas reformadas, houve uma reação à frieza e ao conformismo
dominante no seio das diversas denominações. Séculos mais tarde,
com o movimento pentecostal, o Senhor Deus soprou o vento do
Espírito Santo para promover o avivamento no meio do seu povo.

Neste comentário, nossa atenção estará em parte voltada ao texto
de Ageu 2.1-9, que registra um período de grande frieza espiritual
no meio do povo de Israel. O próprio Deus cobrou do seu povo a
reconstrução do Templo, que fora destruído como consequência da
desobediência aos seus mandamentos. O Senhor deu um grande
incentivo ao povo quando este se pôs a trabalhar com afinco para a
reconstrução do santuário. E Deus deu uma promessa gloriosa de
avivamento para o seu povo: “Minha é a prata, e meu é o ouro,
disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior
do que a da primeira, diz o Senhor Exércitos, e neste lugar darei a
paz, diz o Senhor dos Exércitos” (Ag 2.8,9).

I – O QUE É AVIVAMENTO ESPIRITUAL

1. O que É Avivamento

Na maioria dos dicionários bíblicos,não há definição para essa
palavra. Todavia, certamente a encontramos em dicionários
diversos. “Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar
mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um
termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período
de renovação espiritual.”1

2. Avivamento Espiritual



Pode haver avivamento em âmbito não espiritual, por exemplo:
avivamento nas artes, na cultura e em outras áreas, embora o termo
não seja usual nesse sentido. Avivamento espiritual é, porém, uma
intervenção de Deus que só tem lugar quando o Espírito Santo
encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma
cidade ou de uma nação e, mais ainda, quando uma igreja volta-se
para Deus, buscando a sua presença de maneira intensa e
profunda, visando alcançar mudanças e transformações na
realidade espiritual. Quando o avivamento cessa depois de algum
tempo, faz-se necessário nova busca pelo poder de Deus,
provocando o que podemos chamar de reavivamento espiritual.

3. Pré-Condição para o Avivamento: a Existência de uma
Situação Indesejável

Deus disse a Salomão: “Se eu cerrar os céus, e não houver
chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se
enviar a peste entre o meu povo” (2 Cr 7.13). Esses acontecimentos
trágicos sempre aconteceram, perturbando Israel por causa do
pecado e da desobediência aos mandamentos de Deus, o Senhor.
Numa perspectiva espiritual, uma situação calamitosa leva a
situações caóticas em termos humanos, morais e físicos, afetando
todas as áreas na vida de um povo, de uma nação ou de uma igreja.
Geralmente, é uma pré-condição para que haja um avivamento.

4. As Condições para que o Avivamento Aconteça (2 Cr 7.13-
17)

O avivamento não acontece “de qualquer maneira” e nem por
qualquer movimento avivalista promovido por pregadores,



mensageiros ou representantes de igrejas ou grupos ditos
espirituais. Ninguém, por mais santo que seja, produz um
avivamento espiritual. O avivamento vem de cima, dos céus e é
produzido por Deus pelo seu Espírito Santo. Charles Finney (1792–
1875) disse sobre isso: “O avivamento é o uso correto dos meios
adequados. Os meios que Deus prescreveu [...] produzem
avivamento. Caso contrário, Deus não os teria prescrito.”2 Que
meios são esses? São condições indispensáveis propiciadas por
quem busca o avivamento segundo os princípios de Deus. Não se
trata de técnica, nem de método, muito menos de estratégias
humanas. Podemos tomar a promessa de Deus por ocasião da
inauguração do Templo construído por Salomão em Jerusalém
cerca de 1004 anos a.C., conforme registra 2 Crônicas, como
referência ou requisitos para essas condições: “E se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha
face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos
céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra” (2 Cr
7.14). Nesse texto, vemos alguns aspectos importantes que
antecedem um avivamento espiritual.

Humilhação diante de Deus

Diante de uma situação espiritual decadente, de um estado de
frieza e letargia espiritual que clama por soluções efetivas, humilhar-
se é a primeira condição para o avivamento: “E se o meu povo, que
se chama pelo meu nome se humilhar [...].” Deus é soberano,
altíssimo, onipotente, onisciente e onipresente. São atributos
absolutos ou intransferíveis do seu Ser. Diante da sua grandeza e
majestade, todos os seres do Universo, tanto nos céus quanto na



terra, sejam anjos, sejam homens, todos devem encurvar-se aos
seus pés e, prostrados, adorarem-no. “E, quando outra vez introduz
no mundo o Primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem”
(Hb 1.6; Sl 149.1,2). Na terra, todos são exortados a prostrarem-se
diante do Deus Todo-poderoso: “Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e
prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque ele é santo” (Sl
99.5). Sempre que Israel humilhou-se e obedeceu ao Senhor,
estando quebrantado na sua misericórdia, o Senhor abençoou-o,
restaurou-o e deu vitória, mandando avivamento para o seu povo.
Essa pré-condição não era requisito apenas para Israel; é pré-
requisito para hoje, para todas as igrejas que sentem a necessidade
de avivamento e desejam vê-lo acontecer nesses dias tão
trabalhosos, como profetizou o apóstolo Paulo (2 Tm 3.1).

Oração: “e orar [...]”

A oração é a maneira mais comum de alguém se comunicar com
Deus. Um velho ditado entre crentes antigos dizia: “Muita oração,
muito poder; pouca oração, pouco poder; nenhuma oração, nenhum
poder”. Jamais haverá avivamento sem oração. Se, para Israel, a
oração era o meio pelo qual o povo, humilhado e quebrantado
diante de Deus, podia dirigir-se a Ele, suplicando a sua bênção e o
seu perdão para resolver crises espirituais e morais que afligiam o
seu povo, imaginem nos dias atuais quando grande parte dos que
se dizem cristãos não dão valor à vida de oração e preferem ocupar
o tempo precioso com coisas supérfluas, como entretenimentos,
redes sociais, que, além de não ter valor para a vida cristã, são
armadilhas para o seu afastamento da presença de Deus. A Bíblia
diz: “remindo o tempo, porquanto os dias são maus” (Ef 5.16) e



“Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o
tempo” (Cl 4.5).

Está muito difícil haver avivamento em muitas igrejas hoje em dia.
A maioria dos crentes, mesmo os pentecostais, não gosta de orar.
Os cultos de festas, de eventos e comemorações especiais são
superlotados, mas a frequência é bastante reduzida nos cultos de
oração — com raras exceções, claro. Sem dúvida alguma, podemos
dizer que essa é uma das razões mais fortes pelas quais Deus não
manda um avivamento no seio das igrejas evangélicas.

Buscar a face do Senhor: “[...] e buscar a minha face”

No item anterior, temos o requisito da oração como indispensável
para que haja avivamento. Nesta terceira condição, a estrutura
gramatical da oração é diferente. É algo mais profundo. Orar pode
ser tão somente expressar o que se quer obter de Deus por meio de
palavras ditas com os lábios. O salmista orava a Deus: “Ó Senhor,
ouve a minha oração! Inclina os ouvidos às minhas súplicas; escuta-
me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça” (Sl 143.1; 84.8).
Buscar a face do Senhor indica, porém, uma atitude mais profunda.
O suplicante, além de orar, esforça-se mais para alcançar o que
deseja. Desse modo, o avivamento requer oração e busca pela face
de Deus, ou pela sua presença, de forma mais intensa.

Conversão sincera dos pecados: “Se o meu povo [...] se
converter dos seus maus caminhos”

Como dissemos acima, para que o avivamento seja enviado por
Deus, há uma pré-condição, que é a existência de uma situação
indesejável, uma realidade que indica a ausência de comunhão com



Deus, de afastamento dEle, de desobediência a Ele, como
aconteceu várias vezes com o povo eleito — e tem acontecido ao
longo da história com muitas igrejas em todos os lugares. Os
avivamentos no Antigo e no Novo Testamento sempre foram
antecedidos de um estado espiritual decadente, pecaminoso e até
de afronta contra o Senhor. Para que haja o avivamento espiritual, é
indispensável que as pessoas reconheçam que estão vivendo de
maneira errada e aceitem a submissão à Palavra de Deus: “E te
darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para
que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te
chama pelo teu nome” (Is 45.3).

Uma vez despertados à nossa necessidade, precisamos fazer alguma
coisa. A convicção do pecado leva ao arrependimento. Não pode haver
avivamento antes que confessemos os nossos pecados, deixemos
nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus: “Se eu
atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá” (Sl
66.18).3

Quando alguém ou um povo está desviado da vontade de Deus, é
dominado pelas “obras da carne”, há necessidade de um
avivamento:

Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações,
iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro,
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o
Reino de Deus. (Gl 5.19-21)



5. Resultados do Avivamento

Depois que Deus encontra lugar no coração das pessoas, de um
povo ou de uma igreja que experimentou o estado de frieza,
mornidão ou decadência espiritual e essas pessoas atendem às
condições previstas pelo Senhor, o avivamento manifesta-se de
maneira efusiva. Depois que Deus falou a Salomão sobre as
condições para derramar as suas bênçãos sobre a nação israelita,
Ele disse:

e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e
buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu
ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. (2 Cr
7.14 – grifo acrescido)

O texto termina com essas três promessas de Deus para o povo
que se arrepende dos “seus maus caminhos”.

Deus ouve o clamor do povo arrependido: “[...] então, eu
ouvirei dos céus”

Que maravilha! Quando tudo está perdido por causa do desvio, da
apostasia e das afrontas à santidade de Deus, não adianta buscar
soluções nos homens. Ninguém na terra pode mudar a realidade
espiritual em decadência. Pelo contrário, todas as coisas contribuem
para piorar a situação moral e espiritual de um povo caído; todavia,
quando há conscientização do pecado, da hipocrisia e do
afastamento da vontade e da Palavra de Deus, então o Senhor ouve
“dos céus”, de cima, do seu alto e sublime trono. Avivamento
espiritual é como a chuva: jamais ela sairá debaixo da terra.



Em 2 Crônicas, vemos outra ocasião. Desta vez, foi no reinado de
Ezequias em que o avivamento espiritual caiu sobre o povo:

Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e
Zebulom, se não tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não
como está escrito; porém Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor, que
é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para
buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja
purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a
Ezequias e sarou o povo. (2 Cr 30.18-20)

Essa intervenção de Deus na realidade de um povo arrependido é
avivamento espiritual, que é vindo dos céus.

Deus perdoa os pecados do povo:“ [...] e perdoarei os seus
pecados”

Pecado é toda atitude, ato e ação que provoca o rompimento
entre o pecador e Deus (Is 59.2). Quando se trata de pecados de
um povo, de um grupo ou de uma igreja, trata-se de pecados
coletivos. Ao longo da história do povo de Israel, no livro de Juízes e
na maior parte dos Profetas, percebemos quanto aquele povo, não
obstante ter sido escolhido por Deus, foi abençoado por Ele de
forma jamais vista em qualquer outro povo; um povo que viu os
sinais, os prodígios e as maravilhas operadas pelo Senhor no Egito,
na libertação com Moisés, nos 40 anos pelo deserto abrasador,
onde eles viram o Senhor fazer jorrar água da rocha, enviar pão dos
céus e tantas outras maravilhas na entrada em Canaã, na tomada
das nações, de forma milagrosa; ainda assim, infelizmente foi o



povo que mais se esqueceu de Deus e que mais pecou de forma
absurda e incompreensível.

Sempre que Israel experimentava períodos diversos de
pecaminosidade, afrontava ao Senhor Jeová e voltava-se para
outros deuses, sofria as consequências da sua desobediência.
Depois da morte de Moisés, o Senhor designou Josué para liderar o
povo na entrada à Terra Prometida. Josué, orientado por Deus,
conquistou a grande cidade de Jericó sem lançar uma flecha sequer,
apenas obedecendo à estratégia dada pelo Senhor (Js 6). Logo
depois, o povo foi derrotado pelos habitantes de uma pequenina
cidade chamada “Ai”. Até o seu nome era pequeno. Porém, por
causa do pecado de um só homem, Acã, Israel sofreu uma derrota
humilhante (Js 7). Somente após a condenação e morte do
transgressor, o Senhor Deus deu vitória ao seu povo.

Depois da morte de Josué, o povo de Israel ficou sem liderança.
Levantou-se “outra geração [...] que não conhecia o Senhor [...].
Então, fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do
Senhor; e serviram aos baalins” (Jz 2.10,11). Durante 400 anos, o
povo de Israel alternou períodos de pecaminosidade, sofrimento,
derrotas e destruições e períodos de arrependimento, humilhação,
confissão de pecados e busca pela misericórdia de Deus. Foram 12
os juízes usados pelo Senhor para cuidar do povo naquele período
turbulento da sua história; mas sempre que o povo voltava-se para
Deus, Ele perdoava os seus pecados e mandava períodos mais ou
menos longos de avivamento espiritual.

Deus sara a terra: “[...] e sararei a sua terra”



Quando um povo descuida-se de cumprir a vontade de Deus e
passa a viver na pecaminosidade, na corrupção e, principalmente,
na idolatria, é visto por Ele como um povo doente, acometido por
enfermidades espirituais que precisam de tratamento e cura. E a
cura só vem quando todos atendem às condições para ser
recuperado por Deus, por meio da sua misericórdia e amor. Depois
que o povo atende aos requisitos divinos, além de ouvir as suas
orações e perdoar os seus pecados, o Senhor também sara a sua
terra, ou seja, remove as consequências da “doença” espiritual e
promove uma “cura” completa na nação, a começar pelos seus
líderes.

Essa referência bíblica diz respeito ao povo de Israel, mas pode
ser aplicada em todos os seus aspectos ao povo de Deus, à sua
Igreja, que se identifica como todos os crentes que se unem e que
se reúnem nas igrejas cristãs. Há casos em que os desvios
espirituais, morais e doutrinários são tão grandes que igrejas inteiras
tornam-se doentes espiritualmente. E a terapia de Deus é a mesma.
Ele só sara os crentes, os pastores e o ministério quando há
arrependimento, confissão de pecados com sinceridade. Nos dias
presentes, há nações que, outrora, foram exemplos para o mundo e
conhecidas como povo abençoado por Deus, com prosperidade
espiritual e material. Os Estados Unidos da América, por exemplo,
foram uma nação com esse perfil; nação que nasceu debaixo da
proteção de Deus quando os “peregrinos” fugiram da Inglaterra para
escapar da perseguição religiosa. Tendo chegado à nova terra,
fundaram uma nação com base na Palavra de Deus. Até mesmo a
sua Constituição tomou como parâmetros princípios bíblicos a ser
observados pelo seu povo. Deus operou maravilhosamente.



A nação americana tornou-se a maior nação do mundo em termos
espirituais, econômicos, financeiros e em todas as áreas.
Infelizmente, porém, a riqueza material tomou o primeiro lugar nos
corações do seu povo. Os seus líderes, eleitos, tornaram-se
incrédulos e materialistas. As escolas expulsaram Deus do seu
meio. O judiciário tornou-se a vanguarda na elaboração de leis
contrárias à Lei de Deus. Como resultado, hoje a América não é
mais uma nação cristã. Há poucas décadas, os evangélicos eram
60% da população; hoje são apenas 40%, com tendência a diminuir
esse percentual. O fechamento de igrejas acentua-se. A grande
nação do Norte está doente de enfermidade crônica em termos
espirituais e morais. As abominações a Deus — o aborto, o
casamento homoafetivo, a famigerada ideologia de gênero, as
prostituições e tudo o que fere a Lei de Deus — são aprovadas ali.
Oremos para que haja um reavivamento na grande nação, que já
deu tantos missionários para o mundo, e que ela seja sarada pelo
Médico Divino.

II – O AVIVAMENTO NO TEMPO DE AGEU

1. A Situação Espiritual de Judá

Ageu foi um profeta pós-exílico contemporâneo de Esdras e
Zacarias. A situação espiritual do Reino do Sul, sede em Judá, não
estava nada boa. Por causa da sua desobediência nacional ao
Senhor, profetas alertavam para a sua destruição, ainda que com
previsão da misericórdia do Senhor (Am 2.5; 3.6; Is 6.11; 8.7). Pela
falta de temor de Deus, o povo continuou ignorando os alertas
amorosos do Senhor. O resultado não poderia ser diferente, pois o



Senhor vela pela sua Palavra para cumpri-la (Jr 1.12). O povo
desprezou a eleição de Deus e os privilégios decorrentes dessa
escolha e foi derrotado sucessivamente após cada desprezo a
Deus, passando por dois grandes cativeiros: Judá, Reino do Sul,
passou pelo cativeiro babilônico em 609 a.C., quando o Templo foi
saqueado, e, em 587 a.C., houve nova deportação para aquele
reino, e o Templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos.

O Templo estava destruído

O Templo em Jerusalém não era somente um santuário de culto e
adoração a Deus, o Senhor. Era o centro espiritual, moral e social
da nação. Não havia outro lugar para oferecer sacrifícios. Quando
ele fora construído e inaugurado com grande solenidade no ano
1004 a.C., Deus mandou um grande avivamento no meio do povo
com a oração de Salomão (2 Cr 6.1-3). O Senhor fez promessas
grandiosas a Salomão se o povo “se [humilhasse], e [orasse], e
[buscasse] a [sua] face, e se [convertesse] dos seus maus
caminhos” (2 Cr 7.14). Como o povo não ouviu a voz do Senhor, o
castigo veio dos céus, e o povo foi para o cativeiro, e o Templo foi
destruído: “Um terço do povo morreu de fome e de peste, ao passo
que outro terço foi morto pela espada (Ez 5.12; ver também 24.1,2;
Jr 38.17-19; 39.1; 52.4;)”.4

Deus reclama da omissão do povo

A situação espiritual do povo estava tão decaída que eles não
sentiam falta de um lugar de reunião para adorar a Deus, o Senhor:



Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio
ainda o tempo, o tempo em que a Casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, dizendo:
É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa
há de ficar deserta? [...] Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso
coração aos vossos caminhos. Subi o monte, e trazei madeira, e edificai a
casa; e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes
para muito, mas eis que alcançastes pouco; e esse pouco, quando o
trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? — disse o Senhor dos
Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós
corre à sua própria casa. (Ag 1.2,7,8,9)

Deus levanta homens para realizar a Obra

O povo estava descuidado, sem dar valor à Casa do Senhor.
Depois da repreensão dada por Deus, Ele resolveu levantar homens
fiéis para reconstruírem o Templo:

Então, ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jozadaque,
sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as
palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado; e
temeu o povo diante do Senhor. (Ag 1.12)

Deus tocou no coração de Zorobabel, de Josué e de todo o povo
para ouvir a voz do Senhor e as palavras de Ageu, profeta do
Senhor:

Então, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a
mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o
Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de
Judá, e o espírito de Josué, filho de Jozadaque, sumo sacerdote, e o



espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na Casa do
Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês, no
segundo ano do rei Dario. (Ag 1.13-15)

Ao ouvir a voz do Senhor e do seu profeta, Ageu, o “resto de todo
o povo” começou a obra da reconstrução do segundo Templo. Este
já era o prenúncio do avivamento espiritual.

Deus promete estar com os que trabalham

O Senhor deu graças aos homens chamados por Ele para cuidar
da construção do segundo Templo:

No sétimo mês, ao vigésimo primeiro do mês, veio a palavra do Senhor
pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de
Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jozadaque, sumo
sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo
ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não
é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois,
esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de
Jozadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o
Senhor, e trabalhai; porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. (Ag
2.1-4 – grifo acrescido)

Era o chamado de Deus aos líderes e a todo o povo para
esforçarem-se em prol da obra do Senhor.

O Desejado de todas as nações e a glória da segunda casa

Conclamando o povo a levantar-se para construir o segundo
Templo, Deus prometeu e descreveu como seria o avivamento:



Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda uma vez, daqui a pouco,
e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca; e farei tremer
todas as nações, e virá o Desejado de todas as nações, e encherei esta
casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro,
disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que
a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o
Senhor dos Exércitos. (Ag 2.6-9 – grifo acrescido)

2. Deus Usa Ciro para Libertar Israel do Cativeiro

Ciro não era filho de Israel e nem servo de Deus em termos
espirituais. Ele era rei da Pérsia (550–530 a.C.), mas foi chamado
pelo Senhor para cumprir os planos dEle em relação ao povo de
Israel, que se achava cativo em Babilônia.

Promessas de Deus a Ciro

Foi tão importante o papel de Ciro que Deus chamou-o de “seu
ungido”. O Senhor fez-lhe promessas tão grandes à sua pessoa que
só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados
para realizar os seus divinos propósitos:

Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão
direita, para abater as nações diante de sua face; eu soltarei os lombos
dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu
irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos; quebrarei as portas de
bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das
escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou
o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. (Is 45.1-3)

Por amor de Israel



Ciro, rei persa, jamais imaginaria ser chamado pelo Senhor, o
Deus de Israel, o criador dos céus e da terra, com tamanha
deferência e propósito. E não o chamou por amor ao seu povo, os
persas, mas por amor a Israel. O amor de Deus é inigualável, “de tal
maneira”, indefinido, incompreensível na sua dimensão divina e
além da percepção da mente limitada do homem. Além de chamar
Ciro por amor de Israel, Deus diz que chamaria o monarca persa
pelo seu nome e pôs-lhe o sobrenome, mesmo sem Ciro ter
conhecimento de Deus! Isso foi algo completamente fora da
racionalidade ou lógica humanas:

Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei
pelo teu nome; pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses.
Eu sou o Senhor, e não há outro; fora de mim, não há deus; eu te cingirei,
ainda que tu me não conheças. Para que se saiba desde o nascente do
sol e desde o poente que fora de mim não há outro; eu sou o Senhor, e
não há outro. (Is 45.4-6)

Ciro liberta Israel do cativeiro

Ciro conquistou a Babilônia no ano 539 a.C., fundou o Império
Persa, que teve a duração de 200 anos. E, logo no início do seu
reinado, ouviu o chamado do Deus que ele não conhecia, mas que o
escolheu para a grande missão de libertar Israel em cumprimento às
profecias que anunciavam o fim do cativeiro (Jr 25.12; 29.10). No
ano primeiro de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que o Senhor colocara
no seu coração:



Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os
reinos da terra; e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em
Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja
seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a Casa
do Senhor, Deus de Israel; ele é o Deus que habita em Jerusalém. (Ed
1.2,3)

O Templo foi concluído

Com a graça de Deus e por intermédio de Ciro, levas de israelitas
voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o Templo. Tempos
depois, porém, a reconstrução do Templo foi parada por oposição
dos inimigos de Israel (Ed 4.1-5), e, em 520 a.C., o Templo
encontrava-se em ruínas. Esse período foi registrado pelo profeta
Ageu, que é o ponto central deste comentário. É em Ageu que
encontramos a promessa de Deus de que, apesar dos insucessos e
apesar das oposições aos seus planos, “a glória desta última casa”,
o segundo Templo, seria “maior do que a da primeira”. A construção
foi questionada por inimigos da obra. O rei Dario, entretanto,
consultando os registros do reino, autorizou o seu prosseguimento,
proibiu que os judeus fossem importunados e mandou ajuda para a
construção (Ed 5.6,7; 12) — prova de que, quando Deus abre a
porta, ninguém a fecha (Ap 3.7). Com a bênção de Deus, o segundo
Templo — “a última casa” — foi concluído em 516 a.C. A construção
do Templo provocou tanta alegria no coração do povo que este
voltou a realizar o culto a Deus no seu lugar, consagrado ao Senhor.
Houve um grande avivamento como consequência da intervenção
de Deus na história de Israel.



III – A NECESSIDADE DO AVIVAMENTO
ESPIRITUAL

Uma vez sabendo o que significa o avivamento espiritual,
podemos concluir que é um movimento espiritual, que vem do alto e
sublime trono de Deus mediante o Espírito Santo, para abalar,
sacudir e mudar a realidade espiritual de pessoas, de grupos ou de
igrejas que estão paralisadas na letargia e inanição espiritual. Essa
necessidade pode ser resumida em alguns pontos.

1. Só com o Avivamento, ou Reavivamento, a Inércia das
Igrejas Pode Ser Abalada

Há uma tendência natural e histórica em relação a igrejas que se
deixam dominar pela letargia espiritual. A decadência espiritual tem-
se tornado cada vez mais evidente, quando a frieza ou a mornidão
espiritual domina o coração de um povo ou de uma igreja.
Lembremo-nos do exemplo dos Estados Unidos. Há poucas
décadas, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos
últimos dez anos, esse percentual caiu para 40%. O fechamento de
igrejas continua ocorrendo. Quase não há abertura de novas igrejas
cristãs. Sem dúvida alguma, essa situação só poderá ser revertida
caso haja um reavivamento espiritual no seio da grande nação
americana, que já deu tantos missionários para o mundo. Oremos
por essa grande nação amiga.

2. Só o Avivamento ou o Reavivamento Pode Superar a Visão
e o Foco das Igrejas

A História da Igreja registra diversos movimentos em todo o
mundo com características pentecostais. Tanto na Europa como nos



Estados Unidos, grupos de cristãos passaram a ansiar por uma
mudança de caráter espiritual no seio das igrejas, ora em face da
decadência doutrinária e comportamental, que as avassalava, ora
pelo intenso desejo de ver o poder de Deus sendo operado de modo
marcante e maravilhoso ante o formalismo e o liberalismo religiosos.
Os relatos históricos demonstram quais eram as características que
se verificaram nessa busca:
1.  Um intenso desejo de buscar a presença de Deus;
2. Fervor na evangelização;
3. Retorno aos princípios bíblicos que norteiam a igreja cristã;
4. A busca dos dons espirituais, incluindo o de curar e o de

operação de maravilhas;
5. A busca do batismo no Espírito Santo, com línguas estranhas;
6. A preocupação com a santidade em face da iminente vinda do

Senhor Jesus.

3. Só o Avivamento ou o Reavivamento Podem Enfrentar as
“Portas do Inferno”

Sem o avivamento espiritual ou um reavivamento dessa natureza,
“as portas do inferno”, ainda que não prevaleçam, como disse Jesus
em Mateus 16.18, causam grande prejuízo à Igreja do Senhor. No
tempo da Europa cristã, as igrejas acomodaram-se com o seu
crescimento numérico, com as suas catedrais grandes e suntuosas,
e descuidaram-se da busca permanente pelo poder de Deus. As
“portas do inferno” atacaram as bases espirituais com as doutrinas
materialistas, como o evolucionismo, e as novas gerações não
estavam preparadas para confrontar a guerra espiritual contra as
igrejas. Os pais descuidaram-se de criar os filhos “na doutrina e



admoestação do Senhor” (Ef 6.4) e foram passando, e os filhos
foram derrotados pelas “portas do inferno”. A situação da Europa
pós-cristã é tão grave, mas tão grave, que só um poderoso
reavivamento pode diminuir os efeitos da mortalidade espiritual
naquele continente. Oremos para que o Senhor Deus intervenha na
Europa e salve milhões de pessoas para o seu Reino.

1Significado de avivamento. O que é o avivamento. Disponível em: significados.com.br.
Acesso em 4 de março de 2022.
2COLEMAN, Robert. A chegada do avivamento mundial, p. 37.
3COLEMAN, Robert. A chegada do avivamento mundial, p. 40.
4Bíblia de Estudo Pentecostal, Rio de Janeiro: CPAD, p. 614.
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Capítulo 2

O Avivamento no Antigo
Testamento

o Antigo Testamento, temos diversos avivamentos e
reavivamentos ocorridos em ocasiões diferentes. De modo

geral, esses movimentos eram provocados por Deus em resposta
aos que a Ele clamavam por mudanças em situações de frieza
espiritual, de pecaminosidade acentuada, ou de rebelião contra
Deus, pela prática de atos contrários à sua Lei ou aos seus
mandamentos. Podemos refletir sobre alguns desses momentos
especiais em que a nação israelita deixou-se dominar por posturas
estranhas que provocaram a ira de Deus e os seus castigos.
Quando tudo parecia não ter saída ou solução, houve alguém com
fé que, com humildade e quebrantamento, buscou a Deus, fazendo
confissão pelos pecados do povo, e o Senhor ouviu as orações e
enviou do Céu um avivamento como uma chuva serôdia. Vejamos
alguns desses avivamentos na antiga aliança.

I – PANORAMA DE AVIVAMENTOS NO ANTIGO
TESTAMENTO

O Antigo Testamento é rico em períodos de avivamento e
reavivamento entre o povo de Israel. Nada menos de doze eventos



dessa natureza podem ser encontrados no tempo da antiga aliança
em ocasiões e situações diferentes. Podemos constatar que houve
avivamento no reinado de Davi (2 Sm 6–7); no reino de Asa (2 Cr
14.1-16); com Josafá (2 Cr 17–20); no tempo de Joiada (2 Cr 23–
24); no reinado de Ezequias (2 Cr 29–32); com Zorobabel (Ed 1–6);
no reino de Josias (2 Cr 34–35); no ministério de Esdras (Ed 1.7-
10); e também com Neemias (Ne 1–13); com Esdras (Ed 7–10) e
por meio de Joel (1–2).

Neste estudo, escolhemos alguns desses avivamentos como
representativos do que o Senhor fez no Antigo Testamento, segundo
os seus planos e propósitos. Veremos que, em todos eles, o padrão
para o avivamento sempre foi, com algumas variações, uma
sequência dada pelo Senhor: (1) uma grande crise, com decadência
espiritual e moral; (2) o reconhecimento dos pecados contra Deus; e
(3) a humilhação e o quebrantamento para orar e buscar a face do
Senhor. Como resultado, Deus, no seu imenso amor, envia o
perdão, a graça e a misericórdia a quem se arrepende e busca o
seu favor: “Misericordioso e piedoso é o Senhor; longânimo e
grande em benignidade” (Sl 103.8).

1. Avivamento no Tempo de Moisés

O sofrimento de Israel no Egito

Deus nunca se viu sem uma testemunha dos seus divinos
propósitos ou dos seus planos para um povo, uma nação ou uma
igreja. Moisés aparece quando o povo de Israel estava escravizado
no Egito pouco tempo depois do falecimento de José, quando se
levantou “um rei, que não conhecia José” (At 7.18). Enquanto José
era vivo e governava o Egito, o povo experimentou longos anos de



paz, saúde e prosperidade. No entanto, quando morreu, o povo
sofreu, foi oprimido e torturado sob o peso da tirania do Faraó que
não o conheceu e nem reconheceu os grandes benefícios que o seu
povo recebera da parte de Deus no governo de José (Êx 1.13,14; At
7.18-19).

O chamado de Moisés

Deus já o houvera escolhido para a grande missão de ser o
libertador de Israel da escravidão egípcia. O Senhor manifestou-se a
ele de forma estranha. Moisés viu uma árvore — uma sarça — que
queimava, mas não se consumia. Ao aproximar-se daquela visão, o
Senhor falou com Moisés e chamou-o para ser o libertador e tirar o
seu povo do Egito. Deus falou com Moisés, dizendo:

Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o
Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o
Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra
santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito,
e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, e enviar-te-
ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te
constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador,
pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. (At 7.32-35 – grifo
acrescido)

O avivamento do Sinai

O sofrimento de Israel tornara-se cruel e insuportável, mas o
Senhor estendeu a sua mão e, através de Moisés, operou tantos
sinais, prodígios e maravilhas na terra do Egito que Faraó apressou-
se em libertar os israelitas. Com a dureza do Faraó, o Senhor



enviou as dez pragas, incluindo a morte dos primogênitos, e o Faraó
não pôde resistir à dura mão de Deus sobre o seu reino e sobre o
seu povo. Sem dúvida alguma, a ação de Deus foi um grande
avivamento em resposta ao clamor e aos gemidos do povo. Outro
grande avivamento ocorreu quando Moisés foi chamado pelo
Senhor para receber os Dez Mandamentos.

a) A entrega dos dez mandamentos. Três meses depois da
saída do Egito, o Senhor chamou Moisés para que este subisse ao
Monte Sinai e recebesse as tábuas da Lei. Ali, Deus falou a Moisés:

E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim
falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto
o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe
a mim; agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes
o meu concerto, então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos
os povos; porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e
povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. (Êx
19.3-6 – grifo acrescido)

b) Avivamento com fogo e trovões. Antes da entrega dos Dez
Mandamentos, o Senhor mandou o avivamento com sinais
assombrosos:

E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e
relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de
buzina mui forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no
arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus; e
puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o
Senhor descera sobre ele em fogo; e a sua fumaça subia como fumaça de
um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia



crescendo em grande maneira; Moisés falava, e Deus lhe respondia em
voz alta. (Êx 19.16-19 – grifo acrescido)

c) Deus faz um pacto com Moisés e o seu povo. Enquanto
Moisés estava no monte ouvindo a voz de Deus, Arão atendeu aos
apelos do povo, que estava incomodado com a ausência de Moisés,
já há 40 dias sobre o monte, e começou a pecar fazendo um
bezerro de ouro. O Senhor mandou Moisés descer com as tábuas
da Lei, pois o povo pecara gravemente. Moisés desceu e, quando
viu o povo em volta do bezerro de ouro, irou-se sobremaneira e
quebrou as tábuas da Lei ao pé do monte (Êx 32.1-24). Moisés,
todavia, intercedeu pelo povo, e o Senhor ouviu a sua oração e fez
um pacto com ele:

Então, disse: Eis que eu faço um concerto; farei diante de todo o teu povo
maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente
alguma; de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a
obra do Senhor; porque coisa terrível é o que faço contigo. (Êx 34.10)

2. O Avivamento no Tempo de Samuel

No tempo de Samuel, o último dos juízes e o primeiro entre os
profetas, houve desvios espirituais e morais entre o povo de Israel.
O povo pecava constantemente. Diante disso, o Senhor usou o
profeta para denunciar ao povo as suas maldades, a sua apostasia
e desprezo ao seu Deus.

A trágica derrota para os filisteus



Como temos visto, antes de haver um avivamento, sempre houve
uma situação de crise espiritual e moral; sempre houve uma
decadência ou afastamento de alguém, de uma liderança, de um
povo ou de uma igreja para longe de Deus. Na época de Samuel, o
povo de Israel entrou por um caminho perigoso de desobediência. O
sacerdote Eli, homem chamado por Deus, começou bem, mas
terminou mal o seu ministério. Eli deixou-se levar pelas atitudes
pecaminosas dos filhos e não os repreendeu. Deus rejeitou-o (1 Sm
3.13,14). No seu lugar, levantou Samuel, reconhecido pelo povo
como “profeta do Senhor” (1 Sm 3.20,21). Israel foi derrotado pelos
filisteus. Os israelitas, então, levaram a Arca para o seu arraial,
imaginando que o objeto mais sagrado do santuário fosse impedir a
derrota diante dos inimigos. Não adiantou nada. A derrota foi maior,
e o pior aconteceu: a Arca foi tomada pelos filisteus na batalha, e os
sacerdotes, filhos de Eli, morreram na peleja. Ao saber da tragédia,
o sacerdote Eli morreu de forma trágica (1 Sm 4.11-22).

As condições para a vitória

Em pleno exercício do sacerdócio, Samuel diz ao povo o caminho
para a vitória:

Então, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o
vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses
estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a
ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. (1 Sm 7.3)

Ele mostrou o padrão de Deus para retornar ao centro da sua
vontade: (1) conversão de todo o coração; (2) preparar o coração



para Deus; e (3) deixar todos os ídolos e servir somente a Deus, o
Senhor. Para tanto, precisavam seguir o modelo das condições para
o avivamento de 2 Crônicas 7.14: humilhação, oração, busca da
face de Deus e conversão dos pecados.

Assim, o povo humilhou-se e agiu segundo a orientação sábia de
Samuel:

Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os baalins e os astarotes e
serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai todo o Israel em
Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram
água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e
disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de
Israel em Mispa. (1 Sm 7.4-6)

A vitória depois do arrependimento

Os inimigos filisteus arregimentaram-se mais ainda contra Israel.
Mesmo já convertidos dos seus pecados, os filhos de Israel tiveram
grande temor. Então, rogaram a Samuel que este não cessasse de
clamar ao Senhor por livramento. O profeta ofereceu sacrifício a
Deus e clamou ao Senhor, “e o Senhor lhe deu ouvidos” (1 Sm
7.9b). A vitória foi retumbante para a glória de Deus:

E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus
chegaram à peleja contra Israel; e trovejou o Senhor aquele dia com
grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo, que foram
derrotados diante dos filhos de Israel. (1 Sm 7.10)

“Ebenézer” — o avivamento chegou!



Diante de todo o povo, depois da grande vitória concedida pelo
Senhor Deus, o profeta Samuel fez um gesto de gratidão e de fé
que marcou a história de Israel e tornou-se emblemático para todos
os que servem a Deus ao longo dos séculos:

Então, tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou
o seu nome Ebenézer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os
filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel,
porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de
Samuel. (1 Sm 7.12,13)

3. O Avivamento no Tempo de Josias

Israel em decadência espiritual

O povo de Israel deixou-se levar pelas influências malignas e
voltou-se outra vez para longe dos seus santos caminhos. Em lugar
de buscar ao Senhor e agradecê-lo pelas bênçãos e livramentos
experimentados na sua história, o povo seguiu o exemplo dos seus
antecessores que, depois de prosperar, deram as costas para o
Senhor.

a) A terrível idolatria. Depois do reinado de Ezequias,
considerado um bom rei, governou o país o seu filho, Manassés,
que realizou um governo corrupto e marcado pela idolatria, a ponto
de levantar altares aos baalins e encurvar-se perante os astros.
Manassés construiu altares aos ídolos e demônios em ambos os
pátios da “Casa do Senhor” e levou o povo a fazer “pior do que as
nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel.



E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram
ouvidos” (2 Cr 33.1-10).

b) O juízo de Deus e a reconciliação. Em resposta à rebelião de
Manassés e de Israel, o Senhor mandou os exércitos da Assíria,
que o prenderam com cadeias. Diante da amarga situação,
Manassés arrependeu-se, humilhou-se e clamou ao Senhor. E Deus
ouviu a sua oração e restituiu-lhe o reino: “[...] então, reconheceu
Manassés que o Senhor é Deus”. Como consequência do seu
arrependimento, Manassés reconstruiu muros, tirou da Casa do
Senhor os deuses estranhos e reparou o altar do Senhor que estava
destruído. Ele morreu reconciliado com Deus, e o seu filho, Amom,
foi o seu sucessor. Em lugar de seguir o exemplo do pai, honrando
ao Senhor, o jovem monarca fez ainda pior do que ele. O seu
reinado durou pouco. Os seus servos mataram-no e a toda a sua
família. E fizeram Josias rei no seu lugar (2 Cr 33.11-25).

Josias – um rei usado por Deus

Josias tinha tudo para ser um mau rei. Era filho de Amom, que
fora um péssimo chefe de Estado e que se comportou de modo
reprovável diante de Deus. Todavia, colocou-se diante de Deus
como o seu servo para fazer a sua santa vontade. Assumiu o reino
ainda criança, com apenas oito anos de idade, como quase sempre
acontecia quando a norma era passar o governo de pai para filho.
Na adolescência, com 16 anos, “começou a buscar o Deus de Davi,
seu pai” e, no duodécimo ano, com vinte anos, “começou a purificar
a Judá e a Jerusalém dos altos, e dos bosques, e das imagens de
escultura e de fundição” (2 Cr 34.1-3).



a) Era o começo de um grande e poderoso avivamento. Josias
programou e realizou uma verdadeira limpeza na vida espiritual
corrompida da nação. Ele derribou altares aos demônios, destruiu
imagens de esculturas, reduzindo-as a pó, e estendeu essas
medidas saneadores da adoração a Deus em outras cidades, como
em Manassés, Efraim, Simeão e até mesmo em Naftali e os seus
arredores. Ele próprio ficou à frente dessas medidas drásticas,
porém necessárias, para levar o povo de volta aos pés do Senhor (2
Cr 34. 4-7). Além do zelo pelo lado espiritual da nação, Josias foi um
grande administrador. O Templo estava destruído, carecendo de
reforma e reconstrução. Josias buscou homens de confiança e
promoveu a reconstrução do santuário com recursos postos nas
mãos de homens hábeis e fiéis (2 Cr 34.8-14).

b) Acharam o livro da Lei. Mesmo com todo o empenho de
Josias em buscar ao Senhor com o seu povo, a situação espiritual
de Israel era tão decadente que, durante quase vinte anos, a Lei do
Senhor não tinha sido valorizada. Até o livro da Lei estava perdido.
Durante a reconstrução do Templo, liderada pelo sumo sacerdote
Hilquias, ajudado por homens que “trabalhavam fielmente na obra”,
houve uma descoberta jamais esperada em meio aos escombros do
Templo:

E, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à Casa do Senhor, Hilquias,
o sacerdote, achou o livro da Lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés.
E Hilquias respondeu e disse a Safã, o escrivão: Achei o livro da Lei na
Casa do Senhor. E Hilquias deu o livro a Safã. (2 Cr 34.14-15)



Quando Josias tomou conhecimento de que o livro da Lei, dado
por Moisés para o povo de Israel, houvera sido achado, foi grande a
sua preocupação:

Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras da Lei, rasgou as suas
vestes. E o rei deu ordem a Hilquias, e a Aicão, filho de Safã, e a Abdom,
filho de Mica, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, ministro do rei, dizendo:
Ide, consultai ao Senhor, por mim e pelos que restam em Israel e em Judá,
sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do
Senhor, que se derramou sobre nós; porquanto nossos pais não guardaram
a palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste
livro (2 Cr 34.19-21 – grifo acrescido).

c) A avivamento com juízo de Deus. O Senhor usou a profetisa
Hulda para responder ao rei que mandou consultar ao Senhor pela
gravíssima situação do povo de terem desprezado a Lei do Senhor
durante tanto tempo. Ela primeiramente falou sobre o juízo de Deus
sobre Israel e que traria todas as maldições que constavam no livro
perdido:

Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus
habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se
leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso
perante outros deuses, para me provocarem à ira com toda a obra das
suas mãos; portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se
apagará (2 Cr 34.24,25).

O rei Josias, entretanto, tinha o reconhecimento de Deus de que
era um homem sábio, humilde e santo. E, pela profetisa Hulda, o
Senhor mandou dizer a ele o seguinte:



Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe
direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que
ouviste: Como o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante
Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus
habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e
choraste perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te
ajuntarei a teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os
teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e
sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. (2 Cr
34.26-28 – grifo acrescido)

Diante da resposta de Deus, o rei Josias tomou urgentes medidas
para atender à vontade do Senhor, provocando um dos maiores
avivamentos do Antigo Testamento:

a. Convocou toda a liderança do povo (v. 29);
b. Convocou todo o povo de Judá para ir ao Templo com ele (v. 30a);
c. Ele próprio fez questão de ler o livro da Lei, no livro achado no Templo (v.

30b);
d. Ele pôs-se de pé e “fez concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor

e para guardar os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus
estatutos, com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as
palavras do concerto, que estão escritas naquele livro” (v. 31);

e. Josias eliminou todas as abominações praticadas pelo povo de Israel: “E
Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de
Israel; e a todas quantos se achara em Israel obrigou a que com tal culto
servissem ao Senhor, seu Deus; todos os seus dias não se desviaram de após
o Senhor, Deus de seus pais” (v. 33);

f. E, para concluir medidas e providências que revelavam um grande avivamento
entre o povo, Josias celebrou a Páscoa em Jerusalém, conforme todo o rito
previsto na Lei de Moisés. A Páscoa deixara de ser celebrada desde o tempo
do profeta Samuel. Dezoito anos depois, Josias restaurou essa festa
determinada por Deus: “E os filhos de Israel que ali se acharam celebraram a
Páscoa naquele tempo e a Festa dos Pães Asmos, durante sete dias. Nunca,
pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, nem



nenhuns reis de Israel celebraram tal Páscoa como a que celebrou Josias com
os sacerdotes, e levitas, e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os
habitantes de Jerusalém. No ano décimo oitavo do reinado de Josias, se
celebrou essa Páscoa” (2 Cr 35.1-18 grifo acrescido).

II – HUMILDADE, CONFISSÃO DE PECADOS E
RETORNO À PALAVRA DE DEUS

Por causa da desobediência ao Senhor, o povo de Israel, com as
suas dez tribos (Reino do Norte), foi levado cativo à Assíria, no
reinado de Peca, em 740 a.C., e o restante, em 721 a.C.;5 em 597
a.C., no reinado de Joaquim (Dn 1.1), foi a vez de Judá (Reino do
Sul) ser levado à Babilônia, por ordem de Nabucodonosor.6 Ali, os
cativos tiveram certa liberdade religiosa com Daniel, Sadraque,
Mesaque e Abede-Nego, mas o seu filho, Belsazar, orgulhou-se e
perdeu o reino para os medos e os persas (Dn 5.28-31), que foi
conquistado por Dario, o medo. Foi um tempo de grande crise
espiritual e moral para o povo de Israel.

1. Deus Chamou Neemias

O seu nome significa “Deus consola”. No momento em que se
informou da crítica situação de Jerusalém, Neemias achava-se na
função de copeiro do rei Artaxerxes, da Pérsia. Catorze anos depois
da expedição de Esdras (444 a.C), Neemias foi informado da
miséria em que se encontrava Jerusalém, mesmo depois de o
Templo já estar reconstruído (Ne 1.1.2). A missão de Neemias era
reconstruir os muros de Jerusalém que estavam fendidos “e as suas
portas, queimadas a fogo” (Ne 1.3). Já temos uma grande lição aqui.
Não adianta nada ter um templo bonito se os crentes estão em



desobediência ao Senhor Deus. O resultado é miséria espiritual, que
pode levar à ruína moral e material. Templo sem muro é igreja sem
doutrina, sem proteção. Portas queimadas são sinônimos do
liberalismo que domina muitas igrejas; são portas que permitem a
entrada do mundanismo. Por acaso, não é o que está ocorrendo
com grande parte das igrejas evangélicas em nosso país, as quais
perderam a sua identidade e os padrões norteadores da conduta
cristã?

Ele orou com lágrimas

Neemias orou durante quatro meses: “[...] assentei-me, e chorei
[...]” (Ne 1.1,4). Crise significa tanto ameaça quanto oportunidade.
Neemias era um honrado oficial do rei da Pérsia. Ao tomar
conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém, sentiu-se
tocado para fazer alguma coisa, mas, antes, orou a Deus. A sua
longa oração (Ne 1.5-10), com lágrimas, lamento, jejum, adoração,
súplica, confissão de pecados e intercessão, é um exemplo de como
um homem de Deus deve colocar-se em momentos de crise. Ele
seguiu o que o Senhor falou em 2 Crônicas 7.14. Hoje, no meio
evangélico brasileiro, há muitos pregadores, diversos cantores, mas
são poucos os que gostam de orar. Para orar, não se cobram
cachês, não se disputam lugares. Muitos falam, mas são poucos os
que se quebrantam em oração.

Ele intercedeu pelo seu povo

“Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, e os teus olhos, abertos,
para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de
dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos [...]” (Ne 1.6a).



Antes de pedir a Deus o que desejava em favor do seu povo,
Neemias suplicou que o Senhor ouvisse a oração que ele estava
começando a fazer. Neemias queria interceder por Israel. Nos
tempos presentes, há uma necessidade enorme de intercessores.
Há abundância de faladores e de murmuradores em muitas igrejas,
mas há poucos intercessores. Com a chamada “teologia da
prosperidade”, muitos aprendem a “decretar”, a “determinar” e até
mesmo a “exigir” as bênçãos de Deus!

2. Ele Fez Confissão de Pecados

“[...] e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que
pecamos contra ti; também eu e a casa de meu pai pecamos” (Ne
1.6b). Esse, certamente, foi um dos pontos altos da oração de
Neemias. Ele tinha consciência do pecado do seu povo, da sua
desobediência e rebeldia perante Deus. E, na condição de um
intercessor, ele confessou que se incluía entre os pecantes,
incluindo a casa do seu próprio pai. Nessa hora, as sementes da
vitória já estavam sendo lançadas. Neemias não orou como certos
crentes, inclusive obreiros, que encobrem os pecados do povo, da
sua família e deles próprios. Ele confessou mais: “De todo nos
corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os
estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo” (Ne
1.7).

3. O Avivamento que Veio pelo Ensino

Todos os verdadeiros avivamentos na história do povo de Israel e
no seio da Igreja ao longo dos séculos só tiveram resultados
duradouros no meio da comunidade quando começaram e



prosseguiram firmados na Palavra de Deus. Avivamentos sem a
Palavra de Deus são apenas movimentos avivados que passam
com o tempo e não deixam mudanças significativas na vida e no
comportamento das pessoas envolvidas. O avivamento no tempo de
Neemias teve a marca do ensino da Palavra de Deus.

Neemias mandou que a Palavra fosse lida de modo didático,
pausadamente, para que o povo entendesse o que o Senhor Deus
requeria dos que o serviam naquele momento crucial para a história
de Israel após anos e anos de cativeiro em terra estranha. Diz o
texto: “E leu nela, diante da praça, que está diante da Porta das
Águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens, e mulheres,
e sábios; e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da
Lei” (Ne 8.3). Além da leitura, havia a explicação do significado de
cada expressão. E o povo entendeu. Como resultado, sobreveio
poderoso avivamento entre todos. Houve quebrantamento
verdadeiro, e não simples remorso. Houve alegria, houve festas, e o
povo dispôs-se a trabalhar na reconstrução.

O texto bíblico revela-nos que houve uma fome e uma sede de
ouvir a Palavra de Deus:

E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades,
todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da Porta
das Águas; e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da Lei
de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. (Ne 8.l)

Ali, na praça principal, “diante da Porta das Águas”, iniciou-se um
poderoso avivamento na história de Jerusalém.

Como resultado do grande avivamento, o Templo foi reconstruído,
e os muros foram restaurados. Os arautos tocavam as suas



trombetas, convocando os habitantes de Jerusalém e cidades
vizinhas para um grande evento no centro da cidade. Certamente, a
praça estava arborizada. Havia um cenário apropriado para a
grande reunião festiva em que todo o povo deslocou-se dos lugares
onde habitavam para chegar ao centro de Jerusalém.7

III – O AVIVAMENTO E A PALAVRA DE DEUS

Em muitas igrejas, entende-se por avivamento a ocorrência de
movimentos avivalistas, muitos deles expressos em atitudes
exibicionistas, emocionalistas e carnais. Em várias igrejas
pentecostais e neopentecostais nos últimos anos, apareceu um
comportamento estranho em que pessoas, dizendo-se “cheias do
Espírito Santo” ou “cheias de poder”, começaram a sair correndo
dentro dos templos de um lado para outro; já outras começaram a
rodopiar diante do auditório, e até mesmo pastores e pregadores
exibiam-se de maneira esquisita, fazendo “aviãozinho”, “queda de
asa” e outras práticas totalmente sem base bíblica e nunca vistas
em qualquer denominação. Isso revela falta de doutrina da Palavra
de Deus.

1. A Palavra de Deus Corrige

O verdadeiro culto a Deus

Diante de tais exibições de falso avivamento, temos que mostrar
pela Palavra de Deus que tais práticas nada tem a ver com o culto
neotestamentário. No Novo Testamento, temos o padrão de um
culto a Deus com decência e ordem, como diz Paulo (1 Co 14.40).
Está escrito: “Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada



um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem
interpretação. Faça-se tudo para edificação” (1 Co 14.26). Num
ambiente dominado pela Palavra de Deus, com exposição de
salmos, cânticos de louvor e doutrina, que é o ensino fundamentado
nas Escrituras, o Senhor pode usar alguém com revelação, que é a
manifestação dEle por meio de um servo ou serva que tem o dom
de revelação, para mostrar a sua vontade sobre alguma área da
igreja que precisa ser revelada para a glória de Deus ou para
correção. Num culto verdadeiro, podem ocorrer línguas estranhas
como sinal do batismo no Espírito Santo, ou de dom de variedade
de línguas, desde que haja interpretação (1 Co 14.27). Em cultos
assim, o Senhor Deus pode mandar um avivamento genuíno em
resposta às orações e súplicas dos seus servos.

A Palavra de Deus deve abundar entre os salvos

Nos cultos atuais, em grande parte das igrejas, na programação
ou na liturgia quase não há espaço para a ministração da Palavra de
Deus. Os grupos de louvor — incluindo conjuntos, corais (quando
existem) e instrumentais e bandas de música — ocupam mais de
80% do tempo do culto, e o que resta para a ministração da Palavra
são poucos minutos, em que o pregador tem que resumir a
mensagem para que os crentes não saiam antes de o culto terminar.
A Bíblia exorta que devemos ter a Palavra de Deus abundante em
nossos corações:

A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria,
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e
cânticos espirituais; cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E,



quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor
Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. (Cl 3.16,17)

Com esse conjunto precioso de expressões de louvor, “cantando
ao Senhor com graça” nos corações, certamente o fazemos “em
nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai”. Quando
a igreja local, sob a direção de obreiros, homens de Deus, que têm
a unção e a sabedoria concedida por Ele, é orientada, ensinada e
exortada a comportar-se de modo sábio, elevado, ela pode
experimentar a verdadeira alegria do Espírito Santo. Esse é o
ambiente e o clima espiritual para a chegada do verdadeiro
avivamento. Não há lugar para movimentos de exibicionismo e falsa
espiritualidade.

Diz o pastor Claudionor de Andrade, teólogo, conferencista e
ensinador da Palavra de Deus:

Sim, a igreja avivada tem de ser bíblica; entranhada e essencialmente
bíblica. Fundou-a Cristo sobre os profetas e apóstolos para que outra não
fosse a sua proclamação. Se a igreja é bíblica, sua mensagem não há de
se aventurar por outras searas; irá ao encalço daqueles pastos
verdejantes e remansos de águas tranquilas. Se a multidão tem fome, a
igreja avivada multiplicará os pães na presença do Senhor; falará à rocha,
e esta não negará o frescor e o cristalino de suas águas.8

2. Cuidado com o Formalismo

Formalismo “é a característica do que é formal; observância de
regras, preceitos e métodos; rigor”. Em termos estritos, não é errado
observar regras, preceitos e métodos. O formalismo, no entanto,
assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo



que é formal supera o que é real e necessário. Nas igrejas,
formalismo é a observância de normas estatutárias ou tradicionais
com tanto exagero que não há lugar para a experiência legítima da
unção de Deus no coração e na vida das pessoas.

No que diz respeito à busca do avivamento, é interessante não
deixar que o formalismo frio, seco e sem graça impeça a busca da
presença gloriosa do Espírito Santo, que é expressa por
demonstrações equilibradas de adoração a Deus, num ambiente
onde pode haver manifestações espirituais, tais como línguas
estranhas, interpretação, curas divinas, libertação de oprimidos,
unção de enfermos, salvação de almas, tudo de forma sobrenatural.
Quando o avivamento chega, a direção divina do culto sobrepõe-se
à direção humana ou ministerial. Deus usa essa direção humana, só
que de forma espiritual, de acordo com a Palavra de Deus.

Um avivamento genuíno que afastou todo formalismo ocorreu
quando Salomão levou a “arca do concerto” para o seu lugar, ou
seja, na Casa do Senhor (2 Cr 5.2,7). A presença de Deus, com a
glória do Senhor, foi tão grande que, enquanto os levitas, os
cantores e os sacerdotes adoravam a Deus, cantando e tocando os
instrumentos de música, “[...] a casa se encheu de uma nuvem, a
saber, a Casa do Senhor” (v. 13). Houve um avivamento glorioso no
Templo na sua inauguração:

e quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para
fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando
levantavam eles a voz com trombetas, e címbalos, e outros instrumentos
músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua
benignidade durava para sempre, então, a casa se encheu de uma
nuvem, a saber, a Casa do Senhor; e não podiam os sacerdotes ter-se em



pé, para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu
a Casa de Deus. (2 Cr 5.13,14 – grifo acrescido)

Que o Senhor Deus nos abençoe e que nos cultos pentecostais
não haja desprezo à Palavra de Deus, com o excesso de cânticos e
apresentações musicais, mas que a adoração seja equilibrada, com
louvor, oração e ministração da santa Palavra de Deus.

5R. N. CHAMPLIN & J. M. BENTES. Enciclopédia de Bíblia, teologia e filosofia, p. 675.
6Ibid., p. 675.
7RENOVATO, Elinaldo. Livro de Neemias – Integridade em Tempo de Crise. Rio de
Janeiro: CPAD, pp. 17-19; 75-76.
8ANDRADE, Claudionor Corrêa de. Fundamentos Bíblicos de um Autêntico
Avivamento. Rio de Janeiro: CPAD, pp. 66-67.
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Capítulo 3

O Avivamento no Novo
Testamento

ouve muitos avivamentos no Antigo Testamento ou na antiga
aliança. Todos eles, porém, tiveram, por assim dizer, um tempo

de validade. Uns duraram mais, e outros, menos. No capítulo
anterior, vimos um resumo dos momentos em que o Senhor Deus
visitou o seu povo de forma extraordinária; sempre em resposta ao
clamor do povo, tendo à frente um líder espiritual, um profeta, ou um
rei, como foi no caso de Davi, Asa, Josafá, Josias e outros.

No Novo Testamento, todavia, podemos constatar que os
avivamentos tiveram períodos mais longos. O maior dos
avivamentos na época da Igreja foi o trazido por nosso Senhor e
salvador Jesus Cristo. Ele, sim, trouxe um avivamento não apenas
para Israel, como acontecia no Antigo Testamento, mas também um
avivamento para o mundo. Os judeus rejeitaram-no e perderam a
maior e mais preciosa oportunidade de ter a sua nação apresentada
ao mundo como o povo eleito para representá-lo em toda a terra:
“Mas, agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te
formou, ó Israel: Não temas, porque eu te remi; chamei-te pelo teu
nome; tu és meu” (Is 43.1).

O avivamento no Novo Testamento começa com Jesus, mas não
termina com Ele. A sua mensagem ultrapassa os tempos e a história



e é projetado para todos os séculos. A mensagem de Cristo não foi
para um período determinado, em resposta a uma situação
particular de um povo. A sua mensagem é a revelação de Deus para
toda a humanidade:

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que
condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele (Jo
3.16,17).

Neste capítulo, temos um panorama geral do avivamento no Novo
Testamento. Em capítulos posteriores, veremos mais
detalhadamente o avivamento trazido por Cristo, bem como
momentos especiais, quando o Senhor usou homens chamados por
Ele para proclamar a sua Palavra de salvação para Israel, para
algumas pessoas e para o mundo. Na verdade, Jesus veio ao
mundo para trazer a mensagem mais poderosa e impactante que os
homens já ouviram: a mensagem do Reino de Deus.

I – O AVIVAMENTO NOS EVANGELHOS

A palavra evangelho quer dizer “boas novas”. Cristo trouxe as
“Boas Novas de salvação”. A situação de Israel era, talvez, a das
piores na sua história. Por causa da sua desobediência ao Senhor, a
nação passou cerca de quatrocentos anos sem ouvir a sua voz por
visão, revelação ou profecia — o chamado período interbíblico. Se a
nação eleita não ouviu Deus falar, imaginemos o que acontecia com
os demais povos do mundo. Religiões falsas como o hinduísmo, que



surgiu por volta de 1500 a.C; o budismo, fundado em 528 a.C; além
do judaísmo, que surgiu, de acordo com a Bíblia, quando Deus
chamou o patriarca Abrão para sair com o seu pai e o seu sobrinho,
Ló, da sua terra, de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã,
passando por Harã.

Dali, o Senhor chamou Abrão, que estava com 75 anos de idade,
e fez-lhe promessas maravilhosas de que ele seria “uma grande
nação” e de que nele seriam abençoadas todas as nações da terra,
e Abrão entrou na terra de Canaã (Gn 11.31,32; 12.1-5).

Passados muitos anos, Abraão morreu, e Isaque e Jacó —
respectivamente o seu filho e o seu neto — continuaram a sua
missão de serviço íntegro a Jeová. Mas, por desígnio de Deus, o
povo de Israel teve de buscar refúgio no Egito e lá passou mais de
quatrocentos anos sendo duramente escravizado. O Senhor então
levantou Moisés para libertar o povo e levá-lo à Terra Prometida. Ao
longo dos séculos, o povo de Israel viveu a teocracia, o governo
humano e a monarquia até chegar à “plenitude dos tempos”, quando
Deus enviou Jesus, o seu unigênito filho, para remir os que estavam
debaixo da Lei (Gl 4.4,5).

O Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo.
É a mensagem de salvação para toda a humanidade e para Israel, o
povo escolhido. Sem dúvida alguma, é a mais graciosa e auspiciosa
mensagem para todos os homens. Meditemos um pouco sobre essa
grande verdade da parte de Deus, que trouxe o mais perfeito
avivamento para o mundo.

1. O Avivamento em Mateus

O evangelho do Reino



Mateus foi escrito cerca de 60 d.C. É considerado o Evangelho do
Reino, ou o evangelho do Rei e do Messias. A expressão “Reino
dos céus”, “Reino” ou “Reino de Deus” aparece mais de trinta vezes
no seu texto. O objetivo de Mateus é revelar, primeiramente aos
judeus e depois a todo o mundo, que Jesus é o Messias prometido
no Antigo Testamento por meio dos profetas — eles, porém, não o
receberam (Jo 1.11) — e mostrar aos homens o Reino de Deus (Is
42.1; 53). O grande “mistério” dessa revelação foi que Jesus não
veio ao mundo com pompas, nem com poder de um rei à frente de
um poderoso exército humano. Ele veio como Filho do Homem,
nascido pobre, num berço humilde, como um servo humilde,
sofredor. Os judeus jamais entenderam essa condição, e a maior
parte do mundo nunca a absorveu.

A maior revelação de Deus para a humanidade

Jesus veio trazer ao mundo a maior e mais profunda revelação da
realidade humana desde a sua origem no Éden. Ele trouxe o maior
avivamento que o mundo podia ver e vivenciar:

E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos
confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo
profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulom e a terra de Naftali, junto ao
caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que
estava assentado em trevas viu uma grande luz; e aos que estavam
assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Desde então,
começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o
Reino dos céus. (Mt 4.13-17)

2. O AVIVAMENTO EM MARCOS



O Evangelho de Marcos inclui-se entre os Evangelhos sinóticos,
semelhantes ou com a mesma visão dos fatos narrados nas
Escrituras, sobre o ministério terreno de Jesus. Foi escrito entre 55
e 65 d.C. Segundo se entende, foi dirigido aos romanos. Não traz
detalhes da vida de Jesus — a sua genealogia, o seu nascimento, a
sua infância ou juventude —, como se pode encontrar nos outros
Evangelhos. A narrativa de Marcos abrange, desde o seu início, as
atividades de Jesus, a começar com os seus milagres, sinais e
maravilhas. E rapidamente o faz, pois passa de um texto para outro
de forma bem objetiva.

Evangelho do Servo

O seu Evangelho é chamado de “o Evangelho do Servo”. Ele
mostra Jesus como o Servo de Deus que atua de forma incansável
e poderosa. Enquanto os outros Evangelhos retratam muitos
sermões de Jesus, Marcos apresenta dezoito milagres por Ele
operados, e somente quatro das suas parábolas. Desde o início, é
uma mensagem de avivamento. Os judeus estavam acostumados e
cansados de ouvir palavras vazias dos escribas, dos fariseus e
saduceus, mas a mensagem de Jesus era plena de poder e de
autoridade: “E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a
multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com
autoridade e não como os escribas” (Mt 7.28,29).

O Servo em três dimensões

Marcos apresenta no seu evangelho Jesus como Servo em três
dimensões.



a) Primeiro, ele mostra Jesus como o Servo vencedor.
Descreve, desde o início, os milagres de Jesus com incrível riqueza
de detalhes nas suas atividades à beira do mar da Galileia, nas
sinagogas ou no Templo.

Ele relata Jesus como o servo vencedor sobre as enfermidades,
curando leprosos (1.40-45), paralíticos (9 2.1-12), cegos (8.22-26;
10.46-52), deficientes (3.1-12), com hemorragia crônica (5.21-34) e
outras diversas doenças (Mc 1.40; 7.31-35).

Também mostra Jesus como o vencedor sobre os demônios. Ele
libertou o endemoninhado de Cafarnaum (1.21-28), o
endemoninhado gadareno (5.1-20), a filha da mulher cananeia
(7.24-30) e um jovem lunático de uma casta de demônios (9.14-29).

Jesus também tem poder sobre as forças da natureza. Ele
acalmou uma grande tempestade (4.35-41), andou sobre o mar e
acalmou outra tempestade (6.45-51), multiplicou pães e peixes,
alimentando cerca de cinco mil homens, além das mulheres e
crianças (6.30-44; cf. Mt 14.21) e outra vez multiplicou pães e peixes
para quatro mil pessoas. E Jesus é vencedor sobre a morte, pois
ressuscitou a filha de Jairo (Mc 5.35-43).

b) Em segundo lugar, mostra Jesus como o Servo sofredor.
Depois de só ter feito o bem, operando milagres, sinais e maravilhas
entre o povo, Jesus despertou a inveja e a maldade dos homens,
principalmente dos líderes judaicos, dos sacerdotes:

E, dali a dois dias, era a Páscoa e a Festa dos Pães Asmos; e os
principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam
com dolo e o matariam. Mas eles diziam: Não na festa, para que,
porventura, se não faça alvoroço entre o povo. (Mc 14.1,2)



Como se não bastasse a malícia dos sacerdotes judeus, Jesus foi
traído por ninguém mais do que um dos seus apóstolos. Judas foi
subornado para entregar Jesus nas mãos dos seus inimigos:

E Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais dos sacerdotes
para lho entregar. E eles, ouvindo-o, alegraram-se e prometeram dar-lhe
dinheiro; e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. (Mc
14.10,11)

Depois da última Páscoa e da Santa Ceia (Mc 14.12-26), Jesus foi
preso injustamente, pois não fizera mal algum, e foi ouvido pelo
Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Instantes depois, Pedro
negou-lhe três vezes (14.66-72). Em seguida, foi levado ao
governador romano, Pilatos, que, não vendo razão alguma para
condená-lo, quis soltá-lo, só que os sacerdotes incitaram a multidão
para pedir a morte de Jesus e a libertação de um ladrão e homicida
chamado Barrabás. Entregue aos soldados romanos, Jesus sofreu
grande humilhação, cuspiram no seu rosto, feriram-no e colocaram
uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça (15.1-20). Dali, Jesus foi
levado ao Calvário, onde o crucificaram entre dois malfeitores. Lá
Ele sentiu a mais terrível dor no seu sofrimento atroz. Jesus expirou
à hora nona, por volta das 15h no horário romano. Parecia o fim da
sua missão e da sua vida, mas os céus e a terra viram a sua grande
vitória sobre a morte.

c) Em terceiro lugar, Jesus foi o Servo triunfante! Marcos
registra que, no terceiro dia, na antemanhã do domingo, quando as
mulheres levaram unguentos para o seu corpo, tiveram a maior



surpresa das suas vidas. A pedra não estava fechando o túmulo.
Um anjo apresentou-se a elas, deixando-as muito assustadas:

Porém ele disse-lhes: Não vos assusteis; buscais a Jesus, o Nazareno,
que foi crucificado; já ressuscitou, não está aqui; eis aqui o lugar onde o
puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante
de vós para a Galileia; ali o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas
apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de
temor e assombro; e nada diziam a ninguém, porque temiam (Mc 16.6-8).

Como prometera, Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou
triunfante sobre a morte, sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o
Maligno.

3. O AVIVAMENTO EM LUCAS

O Evangelho de Lucas é considerado pelos estudiosos “o
Evangelho do Filho do Homem” (cf. Lc 19.10). Nenhum outro
evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Enquanto
Marcos começa a sua narrativa com os milagres de Jesus, e João
inicia abordando a divindade dEle, Lucas, que era “o médico amado”
(Cl 4.14), tem o interesse e o cuidado de buscar informações e
detalhes de aspectos bem humanos de Jesus:

Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que
entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os
presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me
também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo,
por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde
o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás
informado. (Lc 1.1-4 – grifos acrescidos)



Prenúncio do avivamento

Na condição de médico, exercendo a medicina do seu tempo,
Lucas mostra que teve uma sensibilidade para inteirar-se de fatos
bem característicos da humanidade de Jesus. Ele inicia narrando a
experiência do sacerdote Zacarias, que teve a revelação de que ele,
sendo avançado em idade, e a sua mulher, idosa e estéril, haveria
de gerar um filho, a quem lhe poria o nome de João. O anjo era
ninguém menos que Gabriel, assistente diante de Deus (Lc 1.5-25).
Depois de seis meses que Isabel ficou grávida, o anjo Gabriel foi
enviado a Nazaré. Ali se dirigiu a uma jovem por nome Maria, que
era noiva de um homem chamado José. A palavra do anjo Gabriel
causou impacto em Maria quando o mensageiro celestial avisou
que, mesmo virgem, seria mãe de um filho, a quem colocaria o
nome de Jesus (Lc 1.26-30).

O avivamento com júbilo nos corações

Lucas relata impressionantemente como Jesus nasceu: como uma
humilde criança num berço de palha. A partir do anúncio do
nascimento de Jesus, o avivamento começou com louvores a Deus.
Maria entoou um hino de adoração ao Senhor, chamado pela
literatura cristã de “Magnificat”. Depois do nascimento de João
Batista, o seu pai, Zacarias, também cantou um belo hino, exaltando
a Deus. Cheio do Espírito Santo, proclamou grandes verdades,
dizendo:

E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo:
Bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo! E
nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como



falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo,
para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos
aborrecem e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-
se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai,
de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, o
servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias
da nossa vida (Lc 1.67-75).

Esse trecho de Lucas define bem o que foi o avivamento mandado
por Deus mediante o nascimento de Jesus Cristo.

O avivamento com o nascimento de Jesus

Jesus nasceu em meio a uma viagem do seu pai adotivo e da sua
mãe. José teve de deslocar-se de Nazaré a Belém numa distância
de aproximadamente 150 quilômetros para alistar-se com Maria
num recenseamento decretado por César Augusto, imperador
romano, que dominava a Palestina. Nada que o Senhor Deus
programa acontece por acaso. Por não haver lugar para o casal
viajante, José teve de levar Maria para dar à luz ao seu filho numa
estrebaria:

E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela
havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em
panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na
estalagem. (Lc 2.6,7)

Naquela noite santa, um grupo de pastores estava no campo em
Belém. De repente, em plena madrugada, o anjo do Senhor veio
sobre eles e deu-lhes a maravilhosa notícia do nascimento do
Salvador do homem:



E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de
grande alegria, que será para todo o povo, pois, na cidade de Davi, vos
nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal:
achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E, no
mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos
celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na
terra, boa vontade para com os homens! (Lc 2.10-14)

Foi uma mensagem que anunciou o maior avivamento de que o
mundo teve notícias.

Seguindo a orientação dos anjos, os pastores foram a Belém e
descobriram o que nunca imaginavam:

E foram apressadamente e acharam Maria, e José, e o menino deitado
na manjedoura. E, vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino
lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os
pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas,
conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e
louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia
sido dito. (Lc 2.16-20)

Os pastores ficaram maravilhados com o que viram naquele lugar,
onde os animais alimentavam-se, e saíram divulgando o que
ouviram dos mensageiros celestiais e constatado por eles mesmos.
Era um novo tempo chegando para Israel e para o mundo. Era o
avivamento enviado dos céus. Lucas relata a infância de Jesus e os
fatos marcantes da sua vida e ministério. Quase na mesma
sequência de Marcos, ele narra as curas e milagres que Jesus
operou.

O avivamento do Salvador do Mundo



O evangelho de Lucas mostra Jesus como o grande salvador
Todo-poderoso. Ele revela aos seus seguidores que haveria de
pregar o evangelho, mas que haveria de sofrer e morrer para ser o
grande vencedor (9.22). Certamente, a mensagem de Jesus,
proferida na casa de Zaqueu, o publicano, pode resumir a sua
grande missão ao fazer-se homem e habitar entre os homens:
“Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido” (19.10). Com toda a certeza, Lucas mostra Jesus como o
Filho do Homem, mas também como o Filho de Deus, que trouxe ao
mundo a mensagem poderosa do evangelho, como disse Paulo:
“Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder
de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e
também do grego” (Rm 1.16). A mensagem de Cristo é a mensagem
do maior e mais poderoso avivamento que haveria de chegar para a
humanidade. Não é teoria, nem filosofia, nem mesmo sabedoria
humana. É salvação, cura, libertação, transformação de vidas — é
comunhão com Deus. É o maior avivamento da história!
Infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse entendimento.

4. O AVIVAMENTO EM JOÃO

O Evangelho de João, escrito entre 80 e 95 d.C., tem uma
abordagem diferente dos outros três evangelistas — daí não ser
considerado um Evangelho sinótico. Narra diversos fatos no
ministério de Jesus que não constam nos outros evangelhos.

O Evangelho do Filho de Deus

João tem narrativa um tanto distinta de Mateus, Marcos e Lucas.
Na sua narrativa, os três Evangelhos sinóticos revelam o ministério



de Jesus, enfatizando o seu Reino, os seus milagres e a sua
humanidade — como Lucas —, sem deixar de demonstrar a sua
divindade. Já o Evangelho de João destaca desde o início o aspecto
divino de Jesus, o Filho de Deus. Os versículos-chave que
expressam essa visão estão registrados em João 20.30,31:

Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos
outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram
escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para
que, crendo, tenhais vida em seu nome.

A divindade de Jesus

De modo bem profundo, João teve a revelação, dada pelo Espírito
Santo, acerca da divindade de Jesus. Ele viu a eternidade de Jesus
quando escreveu os primeiros versículos do seu livro: “No princípio,
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele
estava no princípio com Deus” (Jo 1.1,2). Outros textos bíblicos
confirmam essa conclusão do evangelho de João (Rm 9.5; Hb 1.8;
Mt 3.17 e refs). Ele tem todos os atributos absolutos de Deus:
onipresença (Mt 28.20); onisciência (Jo 2.24); onipotência (Mt
28.18); imutabilidade (Hb 13.8); eternidade (Jo 8.58; Cl 1.15-18);

Jesus, o Criador

João recebeu a revelação de que Jesus, além de ser Deus, é
também o criador de todas as coisas: “Todas as coisas foram feitas
por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele, estava a vida e
a vida era a luz dos homens” (1.3,4). Paulo corrobora a afirmação



de João “porque nele foram criadas todas as coisas que há nos
céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam
dominações, sejam principados, sejam potestades; tudo foi criado
por ele e para ele” (Cl 1.16 – grifo acrescido).

Os sinais da glória e da divindade de Jesus

Podemos resumir a mensagem de João sobre Jesus com vários
textos que indicam de forma clara e evidente a sua divindade. Com
base na Bíblia de Estudo Pentecostal, na introdução do comentário
sobre João, o texto da Bíblia apresenta “as evidências
comprobatórias” da divindade de Cristo, que incluem:

1) Sete sinais. Jesus revelou claramente a sua identidade através
destes sinais: (I) a transformação da água em vinho em Caná (2.1-
11); (II) a cura do filho de um oficial do rei (4.46-54); (III) a cura do
paralítico de Betesda, enfermo há 38 anos (5.2-15); (IV) a
multiplicação dos cinco pães e dois peixes para quase cinco mil
homens, fora mulheres e crianças (6.1-15); (V) Jesus andando
sobre o mar (6.16-21); (VI) a cura de um cego de nascença (9.1-41);
e (VII) a ressurreição de Lázaro (11.1-46).

2) Sete sermões. Jesus revelou a sua grande sabedoria através
destes sermões: (I) o sermão de Jesus a Nicodemos, em que Ele
fala sobre o grande amor de Deus pela humanidade e a salvação ou
condenação (3.1-21); (II) a pregação de Jesus à mulher de Samaria,
quando Ele revela-se como o Messias (4.4-42); (III) Jesus declara-
se Filho de Deus e igual ao Pai (5.19-47); (IV) Jesus declara-se o
pão da vida para os que nEle creem (6.22-59); (V) o ensino de
Jesus no Templo causa dissensão entre os judeus (7.37-44); (VI)



Jesus declara-se como a luz do mundo (8.12-30); e (VII) Jesus
apresenta-se como o bom Pastor (10.1-21).

3) Sete declarações “Eu sou”. Jesus revelou figuradamente
aquilo que Ele é como redentor da raça humana através destas
declarações: (I) “E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida; aquele
que vem a mim não terá fome; e quem crê em mim nunca terá sede.
(6.35); (II) Jesus declara a sua missão: “Falou-lhes, pois, Jesus
outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem me segue não
andará em trevas, mas terá a luz da vida” (Jo 8.12); (III) Jesus
declara que dá a sua vida, e ninguém a tira dEle: “Por isso, o Pai me
ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém ma
tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho poder para a dar e
poder para tornar a tomá-la [...]” (10.17,18); (IV) Jesus declara que é
o bom Pastor: “Eu sou o bom Pastor; o bom Pastor dá a sua vida
pelas ovelhas” (10.11); (V) Jesus declara que é a ressurreição e a
vida: “Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em
mim, ainda que esteja morto, viverá” (11.25); (VI) Jesus promete
“outro Consolador”: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro
Consolador, para que fique convosco para sempre” (14.16); e (VII)
Jesus declara-se “a videira verdadeira” (15.1).

4) E, por fim, este é o maior e mais maravilhoso sinal: a
ressurreição corpórea de Jesus como o sinal supremo e a prova
máxima de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus (20.31).

Diante de tantos sinais da sua divindade e missão, podemos dizer
que João registrou momentos especiais do avivamento espiritual,
trazido por Jesus ao mundo quando Ele, sendo Deus, fez-se homem
e habitou entre nós para vivenciar a realidade do ser humano sob o



domínio do pecado: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e
vimos a sua glória, como a glória do Unigênito do Pai, cheio de
graça e de verdade” (Jo 1.14). Ele é o Verbo de Deus: “No princípio,
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele
estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez” (Jo 1.1-3).

II – O AVIVAMENTO EM ATOS DOS
APÓSTOLOS

O livro de Atos dos Apóstolos também é chamado de o livro dos
Atos do Espírito Santo. Foi escrito cerca de 63 d.C. Registra a
história de Igreja Primitiva nos primeiros trinta anos do seu
desenvolvimento após a ascenção de Jesus. O livro de Atos foi
escrito por Lucas, “o médico amado” (Cl 4.14), que escreveu o
Evangelho que tem o seu nome. É uma mensagem que transcende
a história da Igreja Primitiva:

Lucas descreve, em Atos, a propagação do evangelho, partindo de
Jerusalém até Roma. Ele menciona nada menos que 32 países, 54
cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas e uma variedade
de membros e funcionários do governo com seus títulos preciosos.9

O livro mostra que a mensagem de Cristo, dirigida primeiramente
aos judeus, ultrapassou as fronteiras de Israel e chegou aos gentios
de maneira impactante.

1. O AVIVAMENTO NA IGREJA PRIMITIVA

A promessa do derramamento do Espírito Santo



Lucas escreve o livro, destinando-o a um homem chamado
Teófilo, e poderia ser apenas uma longa carta pessoal ao seu ilustre
amigo. O Espírito Santo, porém, identificou esse trabalho e fez com
que essa mensagem, dirigida a uma pessoa de bem e interessada
nos fatos sobre Cristo e a sua Igreja, fosse incluída no cânon do
Novo Testamento. Logo no primeiro capítulo, Lucas registra a
palavra de Jesus quando se despedira dos seus apóstolos:

E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de
Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que (disse ele) de
mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós
sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. (At
1.4,5 – grifo acrescido)

Os apóstolos já eram salvos desde que creram em Jesus e
tornaram-se os seus seguidores fiéis, exceto o que o traiu. Poderiam
ter continuado a evangelizar de imediato após a volta de Jesus aos
céus, mas faltava-lhes algo de maior importância: o batismo no
Espírito Santo, bênção de poder do alto, distinta da conversão: “[...]
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois
destes dias”. O verbo ser está no futuro do presente: “sereis
batizados”. Eles eram nascidos de novo, mas precisavam de poder
para evangelizar após Jesus ausentar-se deles para os céus. Era a
promessa do maior avivamento que a Igreja haveria de
experimentar depois do retorno de Cristo aos céus.

Lucas registra a preocupação dos discípulos sobre a restauração
do reino a Israel. Parece que não perceberam a promessa de Jesus
do batismo no Espírito Santo. Em resposta, Jesus disse-lhes que
não deveriam preocupar-se com “os tempos ou as estações que o



Pai estabeleceu pelo seu próprio poder” (1.7). Ato contínuo, Jesus
chamou-lhes a atenção para o que era mais importante naquele
momento para eles e para a sua Igreja: “Mas recebereis a virtude do
Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos
confins da terra” (1.8). Jesus reforçou e assegurou que, pelo seu
Espírito Santo, a Igreja haveria de receber e experimentar o maior
avivamento da história.

A descida do Espírito Santo

A chegada do batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, foi
o cumprimento da promessa de Deus 835 anos a.C.:

E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e
vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos,
os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as
servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito (Jl 2.28,29).

Antes da chegada do Espírito Santo, como Jesus prometera, Ele
reuniu os discípulos depois de ter ressuscitado, deu-lhes “a Grande
Comissão” (Mc 16.15,16) e prometeu-lhes o maior avivamento do
qual eles seriam protagonistas e testemunhas:

E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome, expulsarão
demônios; falarão novas línguas; pegarão nas serpentes; e, se beberem
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum; e imporão as mãos
sobre os enfermos e os curarão. (Mc 16.17,18 – grifo acrescido)



Depois de prometer a virtude do Espírito Santo sobre os seus
discípulos para estes serem testemunhas com poder desde
Jerusalém e “até aos confins da terra” (1.8), Jesus subiu aos céus
de maneira surpreendente e gloriosa ante os olhares perplexos dos
discípulos, que ficaram ansiosos, até que dois anjos “vestidos de
branco” trouxeram-lhes a gloriosa mensagem de que o Cristo que
eles acabavam de ver subir aos céus haveria de voltar da mesma
forma como subira (1.11).

Houve um pequeno intervalo de dias antes do cumprimento da
promessa do derramamento do Espírito Santo. Até que, cinquenta
dias após a Páscoa, da qual Jesus participou pela última vez e
instituiu a Ceia, os discípulos estavam reunidos “no mesmo lugar”
(2.1), no cenáculo (1.13), na comemoração do Dia de Pentecostes.
Passaram cerca de dez dias em oração, esperando o cumprimento
da gloriosa promessa:

Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo
lugar; e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e
impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram
vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram
sobre cada um deles. (2.1-3)

Com aquele maravilhoso evento sobrenatural, chegou ao mundo o
início do maior avivamento espiritual para a humanidade. Ele veio
para o mundo, pois foi através dele que os discípulos foram
liberados por Jesus para pregar o evangelho “por todo o mundo” e
“a toda a criatura” (Mc 16.15,16).

Foi apenas o começo do grande avivamento pentecostal. Dali em
diante, os apóstolos, cheios do poder de Deus, pregaram o



evangelho de Cristo em Jerusalém e, dali, levaram a mensagem de
salvação a todos os lugares onde puderam chegar. Foram usados
para curar enfermos e libertar os oprimidos do Maligno. Pedro e
João curaram um coxo “desde o ventre de sua mãe” (3.1,2). Foi
grande o alvoroço. Os líderes religiosos foram tomados de inveja, e
os apóstolos foram presos. No dia seguinte, já libertos, falaram com
mais ousadia, mostrando que Jesus

[...] é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta
por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também
debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual
devamos ser salvos [...]. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que
estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam
com ousadia a palavra de Deus. (4.11,12,31)

Depois instituíram o diaconato (At 6); sofreram grande
perseguição, quando Estêvão foi o primeiro mártir do cristianismo,
sendo morto por apedrejamento vendo os céus abertos, “e o Filho
do Homem [...] à mão direita de Deus” (6.8-15; 7.1-60). Com a
conversão de Saulo, houve uma grande expansão do evangelho por
todas as partes, e as Boas Novas foram pregadas com poder até
mesmo dentro da prisão (28.16-31).

III – O AVIVAMENTO NAS EPÍSTOLAS

O avivamento espiritual nos Evangelhos foi a chegada de um novo
tempo para Israel e para o mundo inteiro. Infelizmente, Israel até
hoje não entendeu o significado do nascimento de Jesus Cristo
numa singela manjedoura nos arredores de Belém. Nas epístolas,
vemos que o avivamento em Atos continuou expandindo-se



poderosamente desde Jerusalém, passando por toda a Judeia e
Samaria, e chegou “aos confins da terra” (At 1.8). São vinte e uma
as epístolas no Novo Testamento. Em todas elas podemos ver, clara
ou implicitamente, a mensagem de avivamento trazida por Cristo
Jesus.

1. NAS EPÍSTOLAS DE PAULO

O apóstolo Paulo escreveu treze dentre os vinte e sete livros do
Novo Testamento. O antigo perseguidor dos cristãos foi apanhado
por Cristo na estrada de Damasco e passou por uma radical
transformação em toda a sua vida. Foi transformado em “[...]
pregador, e apóstolo, e doutor dos gentios” (2 Tm 1.11). Ele
escreveu nove cartas a sete igrejas. Há diversas classificações das
epístolas paulinas, mas podemos aproveitar a divisão das epístolas
de Paulo em três categorias.

Cartas eclesiásticas

Dirigidas a igrejas: Aos romanos (57 d.C.). Ele escreve a sua
epístola mais longa e mais profunda, sendo considerada por
analistas bíblicos o mais importante livro do Novo Testamento. O
tema de Romanos é “a justificação pela fé” (5.1), com base em
Habacuque 2.4. Ela traz esperança e avivamento aos que creem em
Cristo: “Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito: Mas o justo viverá da fé” (1.16,17).

Em 1 e 2 Coríntios (55/56 d.C.) e Gálatas (49 d.C.), Paulo traz
uma mensagem soteriológica, mostrando Cristo, o grande salvador,
que, tendo sido “as primícias dos que dormem”, garante na sua
vinda a ressurreição dos que são fiéis a Ele.



Em 1 e 2 Tessalonicenses (51 e 52 d.C.), com o tema da volta de
Cristo, a mensagem escatológica, plena de esperança e
avivamento, com promessa de ressurreição dos salvos em Cristo e
arrebatamento dos vivos e transformados na vinda do Senhor (1 Ts
4.16,17).

Cartas da prisão

Foram escritas quando Paulo esteve preso em meados do
primeiro século da era cristã. São elas: Efésios, Filipenses,
Colossenses e Filemom (carta pessoal), todas por volta de 62 d.C.
Não obstante a situação em que se encontrava Paulo, privado da
sua liberdade, ele não se deixou abater. Do cárcere, o apóstolo
mostrou a sua fé e fortaleza em Cristo e expressa inspiração e
alegria, avivamento, vitória e gratidão por sofrer por amor a Ele. Em
Filipenses, Paulo demonstra a sua profunda alegria, mesmo na
prisão, sendo chamada a “Epístola da alegria” ou “Epístola do
Sorriso”: “Regozijai-vos, sempre, no Senhor; outra vez digo:
regozijai-vos” (Fp 4.4).

Cartas pastorais

São as dirigidas a pastores ou líderes de igrejas, a saber, 1 e 2
Timóteo e Tito (65 a 67 d.C.). A carta a Timóteo foi escrita enquanto
Paulo estava preso. Nessas cartas, o tema comum é a defesa da sã
doutrina, o relacionamento dos líderes com todas as pessoas, o
cuidado para não se deixar levar por falsos líderes. Paulo também
dá ênfase às qualidades que devem ter os que desejam o ministério.
Profundamente doutrinárias, essas cartas enfatizam as condições



para que os líderes e as igrejas cumpram a vontade de Cristo e
possam ser avivadas. Perto da sua morte, ele escreveu:

Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo
da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a
carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim,
mas também a todos os que amarem a sua vinda. (2 Tm 4.6-8)

2. NAS EPÍSTOLAS GERAIS (OU UNIVERSAIS)

Essas epístolas são em número de oito. Os seus ensinos,
aparentemente sem cunho avivalista, demonstram condições para
que haja a verdadeira vida cristã. Incluem os seguintes livros:

• Hebreus (67 a 69 d.C.), que revela a supremacia de Cristo em todos os
aspectos, bem como a supremacia da nova aliança em relação ao Antigo
Testamento, também alertando para o perigo da apostasia.

• Tiago (45–49 d.C.) é uma carta que ressalta o valor da salvação e da fé
acompanhadas de boas obras, sem as quais a fé é morta.

• 1 e 2 Pedro (entre 60 e 68 d.C.) são cartas que ressaltam o valor da fé e do
sofrimento por Cristo com esperança, amor e santidade, condições
indispensáveis para o avivamento espiritual.

• 1, 2 e 3 João (todas entre 85 a 95 d.C.) ensinam o cristão a ter uma vida
santa diante de Deus, com justiça e alegria (1.4). Nelas o “apóstolo do amor”
enfatiza o maior dos mandamentos, que é amar a Deus “e ao próximo como a
si mesmo”, e declara que “quem aborrece a seu irmão está em trevas, e anda
em trevas, e não sabe para onde deva ir; porque as trevas lhe cegaram os
olhos (1 Jo 2.11): “Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida [...]” (3.15),
ou seja: sem amor não há salvação; sem amor não pode haver avivamento.
As cartas de 1, 2 e 3 João também alertam quanto aos falsos mestres.

• E, por fim, Judas (70–80 d.C.), cuja mensagem é a batalha “pela fé que uma
vez foi dada aos santos (1.3).



3. NO APOCALIPSE

O último livro da Bíblia (90–96 d.C.) tem uma mensagem singular
sobre o fim dos tempos. Nele, vê-se a revelação do Cristo
glorificado (1.1); a revelação de coisas passadas (1.19); a revelação
de coisas em relação à Igreja (2–3) e em relação às nações (4-22).
A grande mensagem do avivamento é o arrebatamento da Igreja, o
tribunal de Cristo (2 Co 5.10) para a entrega de galardões e as
Bodas do Cordeiro na união eterna entre Cristo e a sua Noiva (Ap
19.9); grandes eventos catastróficos globais, como juízo de Deus
sobre a humanidade ímpia, que rejeita Cristo como Salvador, e a
Grande Tribulação (Ap 7.13,14); depois dos sete anos, em que
haverá no Céu o tribunal de Cristo e as Bodas do Cordeiro em meio
à Grande Tribulação, Jesus voltará em glória e será visto por todos
os habitantes da terra (Ap 1.7). Jesus dará fim à Grande Tribulação
e implantará o seu reino milenial:

O Milênio será um período literal de mil anos, e não uma utopia, como
ensinam certos teólogos revisionistas da Palavra de Deus. No período
milenial, Jesus governará a Terra, juntamente com sua Igreja glorificada,
preparando-a para ingressar no “perfeito Estado Eterno”.10

Sem sombra de dúvidas, no Milênio, o mundo viverá o maior
avivamento de toda a história.

9Bíblia de Estudo Pentecostal – Introdução aos Atos dos Apóstolos. Rio de Janeiro:
CPAD, p. 1623.



10LIMA, Elinaldo Renovato de. O Final de todas as Coisas, p. 112.



O

Capítulo 4

O Ministério Avivado de Jesus

ministério de Jesus teve início na Galileia e provocou grande
repercussão diante do povo, pois “a sua fama correu por todas as
terras em derredor” (Lc 4.14b). Ali, Ele demonstrou como era usado
por Deus, vivendo cheio do Espírito Santo. Ele não se deslocou para
a Galileia simplesmente por gostar da região ou por ser bem aceito
e reconhecido pelas pessoas, mas chegou ali “pela virtude do
Espírito” (Lc 4.14a). Ao mesmo tempo, quando pregava na
sinagoga, Jesus sofreu grande desconfiança por parte dos que o
ouviam. Ali, Ele declarou a sua missão, e houve grande oposição à
sua pessoa, a ponto de expulsarem-no da cidade:

E todos, na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira.E,
levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do
monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem.
Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se (Lc 4.28-30).

Um grande ensino para nós, que lideramos igrejas, chamado por
Deus para essa grande missão. Precisamos ser e estar “cheios do
Espírito Santo” para podermos cumprir de maneira correta e elevada
o que nos foi confiado por Deus e saber que nunca teremos o apoio
unânime dos que nos ouvem.



Hoje, há líderes eclesiásticos, pastores, dirigentes de
congregações ou de departamentos e outros órgãos nas igrejas que
buscam trabalhar segundo “métodos e técnicas de administração”.
Não tenho nada contra tais métodos, mas tudo pode fracassar caso
não haja a direção do Espírito Santo, pois a obra do Senhor é,
acima de tudo, de caráter espiritual; ela tem o seu lado
organizacional e deve ser bem administrada, mas nunca o líder
deve confiar nos seus cursos que, porventura, possui, em termos
acadêmicos ou teológicos: “Eu sou a videira, vós, as varas; quem
está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada
podereis fazer” (Jo 15.5). É indispensável, portanto, ser cheio do
Espírito Santo. Ultimamente tem surgido no meio de algumas igrejas
uma tal de “teologia coaching”, “ministério coaching”. Isso é algo que
precisa ser evitado.11

O método coaching, voltado para o desenvolvimento humano e
empresarial, além de usar técnicas administrativas, usa a
“linguagem Ericksoniana”, que é uma técnica de hipnose:

A hipnose ericksoniana é um método de hipnose indireta criada por Milton
Erickson. Considerado como o pai da hipnoterapia, foi um psiquiatra e
psicólogo americano. Erickson descobriu que a sugestão indireta poderia
resultar em uma mudança comportamental terapêutica. Ele preferiu
conversar com clientes usando metáforas, contradições, símbolos e
antídotos para influenciar seu comportamento, em vez de ordens
diretas.12

Princípios e técnicas da administração científica podem ser
usados com êxito na administração eclesiástica, desde que feito
com sabedoria, examinando tudo e retendo o que é bom (1 Ts 5.21),



mas jamais podem substituir a presença e a direção do Espírito
Santo. Um servo de Deus, pastor ou líder de igreja ou outro trabalho
na igreja local não pode deixar ser influenciado por métodos que
usam técnicas de hipnose. Jesus era homem e era (e é) Deus. Ele
era, porém, guiado pelo Espírito Santo. Na Galileia, Ele “ensinava
nas suas sinagogas, e por todos era louvado” (4.16).

Num sábado, na sinagoga, lendo o profeta Isaías, Ele disse:

O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os
pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar
liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os
oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor(Lc 4.18,19).

Essa era a razão pela qual a mensagem de Jesus sobrepujava de
longe a mensagem dos escribas e fariseus. Eles baseavam-se no
legalismo puro e simples, frio e calculista. Jesus promoveu
verdadeiro avivamento, que se espalhou por todo o mundo e chegou
até nós, porque o Espírito do Senhor era sobre Ele e ungiu-o para
cumprir a sua gloriosa missão. Que Deus nos ajude a entender essa
verdade. Precisamos ser cheios do Espírito Santo para obtermos
êxito e vitória em nosso ministério.

I – JESUS E A PESSOA DO ESPÍRITO SANTO

Jesus e o Espírito Santo estão eternamente em comunhão
perfeita na Trindade. Para os judeus, só há um Deus, no singular,
baseados no que diz o AT: “Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o
único Senhor” (Dt 6.4). O apóstolo Paulo diz: “Todavia, para nós há
um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos” (1 Co
8.6a). Após longas discussões sobre a Trindade, o Credo Niceno



afirma: “Um só Deus na Trindade, e a Trindade na Unidade”; “O Pai
é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. E, porém, não
são três deuses, mas um só Deus”.

1. O ESPÍRITO SANTO NA VIDA DE JESUS

No nascimento de Jesus

Quando Jesus nasceu, o anjo Gabriel foi dar o anúncio a Maria, o
que causou grande espanto a ela, pois era virgem, fazendo-a
indagar como poderia aquilo acontecer se ela não era casada: “E,
respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e
a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; pelo que
também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de
Deus” (Lc 1.35). Na sua encarnação, Jesus fez-se homem, mas não
deixou de ser Deus. Todavia, para tornar-se o Emanuel, o Espírito
Santo exerceu o seu papel de executor divino do mistério da
encarnação.

No batismo de Jesus

Na sua infância, criado pela sua mãe e pelo pai adotivo, José,
Jesus foi um menino educado segundo a Lei de Moisés. Ao oitavo
dia de nascido, foi apresentado no Templo, onde foi circuncidado (Lc
2.21-24). Na sua adolescência, certamente auxiliou o seu pai na
carpintaria, pois, ao iniciar o seu ministério, ainda jovem, era
conhecido como “o carpinteiro, filho de Maria” (Mc 6.3). Antes de
começar a proclamar o seu evangelho, Jesus submeteu-se ao
batismo para arrependimento, realizado por João Batista, no rio
Jordão. Ao sair da água, “[...] viu o Espírito de Deus, descendo



como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia:
Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo” (Mt 3.16,17).
Ali, houve uma manifestação indubitável da Trindade. O Pai,
declarando Jesus como o seu “Filho amado”; Jesus, o Filho, saindo
da água; e o Espírito Santo, materializado “como pomba”, descendo
sobre Ele.

Na tentação de Jesus

Após o batismo em águas, Jesus foi conduzido “pelo Espírito ao
deserto, para ser tentado pelo diabo” (Mt 4.1– grifo acrescido). Ali
experimentou o jejum “quarenta dias e quarenta noites, depois teve
fome” (4.2). Ele suportou e venceu as três investidas do Diabo
contra a sua pessoa, começando pela área do instinto mais forte do
ser humano: o da fome; depois no questionamento sobre a sua
identidade: Filho de Deus; e, em seguida, na área do poder humano:
em busca de glória terrena.

Jesus foi vencedor em todas essas investidas satânicas e, usando
a poderosa arma da Palavra de Deus a cada ataque, respondeu,
dizendo: “Está escrito”; “Então, o diabo o deixou; e eis que
chegaram os anjos, e o serviram” (ver Mt 4.1-11). Se Ele não tivesse
a presença do Espírito Santo na condição humana, jamais teria
vencido a terrível opressão e tentação malignas.

2. O ESPÍRITO SANTO NO MINISTÉRIO DE JESUS

Com cerca de trinta anos, Jesus começou a exercer, de fato, o
seu ministério terreno depois de voltar do monte da tentação, no
deserto da Judeia, iniciando pela Galileia:



Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama
correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e
por todos era louvado. (Lc 4.14,15)

Jesus, ungido pelo Espírito Santo

O ministério de Jesus teve início debaixo da unção do Espírito
Santo. Era uma condição indispensável para cumprir a sua missão
na terra, quando haveria de enfrentar todos os tipos de oposição
que se podia imaginar, principalmente por parte dos líderes
religiosos da época. Por inveja, muitas vezes, Jesus foi perseguido
e ameaçado de morte; todavia, como Ele estava debaixo da unção
de Deus, pelo Espírito Santo, pôde iniciar a sua obra, desenvolvê-la
e concluí-la no patíbulo da cruz. Depois do batismo e da tentação,
Ele declarou:

O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os
pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar
liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os
oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. (Lc 4.18,19)

Nessa declaração profética, Jesus resumiu a sua missão terrena
em seis objetivos, pelos quais Ele foi ungido pelo Espírito Santo:

a) Primeiro objetivo: Ungido “para evangelizar os pobres”.
Jesus tinha consciência das prioridades da sua missão. Ele elegeu
como prioridade começar a evangelizar os pobres. Por que teria
sido essa a sua visão para o início do seu ministério? Certamente,
Ele sabia que o seu ministério seria curto, não ultrapassando três
anos de pregação. Se começasse pelos ricos, teria perdido muito



tempo e não obteria retorno para o seu glorioso trabalho. Ele disse
num dos sermões:

Disse, então, Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é
difícil entrar um rico no Reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais
fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico
no Reino de Deus. (Mt 19.23-24)

Jesus era realista. As pessoas ricas, possuidoras de grandes
patrimônios materiais, não sentem necessidade de Deus nas suas
vidas. A maioria dá as costas para a pregação do evangelho.
Enquanto isso, os pobres são geralmente mais propensos a ouvir a
mensagem de Cristo.

Não se trata de preconceito contra a riqueza, nem tampouco
exaltação à pobreza, só que a realidade é essa. Assim, Jesus, como
excelente planejador estratégico, decidiu por começar a pregar
primeiramente aos pobres, não fazendo acepção de pessoas.
Também pregou a pessoas ricas como Zaqueu, homem de posição
social elevada, mas, ao ouvir Jesus, reconheceu-se pecador,
humilhou-se e converteu-se. Diante das pessoas, na casa de
Zaqueu, Jesus disse: “E disse-lhe Jesus: Hoje, veio a salvação a
esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do
Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido” (Lc 19.9,10).
Outro exemplo é o de Nicodemos, “príncipe dos judeus”. Ele
procurou Jesus de noite e ouviu um dos seus maiores sermões
acerca da salvação para “todo aquele que nele crê [...] tenha a vida
eterna” (Jo 3.16).



b) Segundo objetivo: “[...] curar os quebrantados do
coração”. Esse termo tem significado interessante na Bíblia. Um
coração quebrantado quer dizer um coração cheio de humildade e
disposição para submeter-se à vontade de Deus. É o contrário de
um coração endurecido, cheio de orgulho e autossuficiência. Esse
tipo de coração agrada a Deus: “Perto está o Senhor dos que têm o
coração quebrantado e salva os contritos de espírito” (Sl 34.18). Na
missão de Jesus, Ele veio para “curar” os que são “quebrantados de
coração”. A sua Palavra, cheia de misericórdia e de amor pelos que
sofrem as adversidades da vida, promove a cura interior, trazendo
paz e descanso para a alma: “Vinde a mim, todos os que estais
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei” (Mt 11.28).

c) Terceiro objetivo: “apregoar liberdade aos cativos”. Jesus
incluiu na sua missão a libertação dos cativos espirituais, que são os
oprimidos pelo pecado e pelo Diabo. Com a Queda, a humanidade
passou a ser seduzida, enganada e voltada para a prática de tudo o
que é contra a santidade de Deus. Na ilusão do pecado, o ser
humano pensa que é “livre”. O Diabo prende as pessoas com uma
“falsa liberdade”, escravizando-as através de vários meios de
destruição, tais como vícios, fornicação, adultérios, prostituição,
violência, falsas religiões, heresias e outras coisas que lhes
prendem de tal forma, que são prisioneiros do pecado e da
corrupção. Porém, quando a pessoa aceita a Cristo como o seu
salvador, Ele promove a verdadeira liberdade — a liberdade para a
salvação. Paulo teve a revelação dessa gloriosa liberdade:

Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por
causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura



será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos
filhos de Deus. (Rm 8.20.21)

Falando sobre a sua missão de maneira eloquente, a libertação
dos cativos espirituais:

Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na
minha palavra, verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a
verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos
descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém; como dizes tu:
Sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo
que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não
fica para sempre em casa; o Filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos
libertar, verdadeiramente, sereis livres. (Jo 8.31-36 – grifo acrescido)

d) Quarto objetivo: “dar vista aos cegos”. Na unção de Jesus
pelo Espírito Santo, foi incluída a missão de “dar vista aos cegos”.
Jesus tinha poder sobre todos os tipos de enfermidades e até sobre
a morte. Ele curou muitos enfermos em número não avaliado no seu
evangelho. Entre os enfermos curados por Ele, houve cegos até de
nascença (Mt 20.29-34; Jo 9.1-6), mas, no texto em apreço, Jesus
certamente se referia a outro tipo de cegueira: a espiritual. Após
curar um cego de nascença, Ele mostrou outro tipo de cego:

E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que
não veem vejam e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que
estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós somos
cegos? Disse-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas
como agora dizeis: Vemos, por isso, o vosso pecado permanece. (Jo
9.39-41)



A cegueira espiritual é a causa de todos os males morais e
humanos que afligem a humanidade. Ela leva a maioria das
pessoas a ser dominadas pela incredulidade, que é a mãe de todos
os tipos de pecados. Sem crer em Deus, ou os homens tornam-se
os seus próprios deuses ou, então, elegem outros “deuses” nas
suas vidas. A cegueira espiritual seduz as pessoas para acreditar e
praticar falsos ensinos e heresias das mais estranhas. Milhões de
falsos deuses são adorados na Índia, inclusive ratos e outros
animais, além de adorarem o rio, o Sol, a Lua, etc. O mesmo ocorre
no budismo, no xintoísmo, no espiritismo e em tantas expressões
religiosas que levam o ser humano para longe de Deus, o Senhor.
Por causa dessa cegueira, a juventude está sendo destruída nas
drogas, na violência e na prostituição. Por causa dela, homens
fazem guerras, lutas e pelejas quase sempre em busca do poder
passageiro, desejados pelas mentes sem Deus. Assim, Jesus
declarou que “os que veem” tornem-se cegos. E Ele tem o remédio
para a cura desse terrível mal: o seu sangue, que nos purifica de
todo pecado (1 Jo 1.7).

e) Quinto objetivo: “a pôr em liberdade os oprimidos”. Em
toda a história, como consequência do pecado que passou a todos
os homens (Rm 5.12), tem havido opressão sob diversas formas
contra muitas pessoas. Desde que passou a existir o governo
humano, os mais fortes oprimem os mais fracos. Governos
ditatoriais, geralmente materialistas, que adotam a filosofia
comunista, procuram oprimir as pessoas, privando-as das suas
liberdades individuais. Na China, país de ditadura comunista, até
cultos on-line são proibidos; lá a Bíblia é considerada um livro
perigoso. Também há opressão por parte de governos que decretam



religião oficial nos seus países, como nos países islâmicos, que
oprimem as pessoas e proíbe-as de escolher a religião que
desejarem seguir. Os cristãos são os mais perseguidos nesses
países, onde a ditadura religiosa impera.

No ministério ungido de Jesus, Ele proclamou a liberdade aos
cativos espirituais, àqueles que, por não conhecerem a Cristo, são
seduzidos, escravizados e oprimidos pelo pecado, sob as suas mais
diversas formas. A maioria das pessoas no mundo não conhece a
Jesus e nem o seu evangelho libertador. Enganados e cegos, não
percebem que estão debaixo de um jugo opressor do maligno. Por
isso, Jesus garantiu: “e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará [...]. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis
livres” (Jo 8.32,36). Ninguém e nenhuma instituição educacional,
cultural ou social, e nenhum governo ou sistema político, ou mesmo
terapias com psicólogos, psiquiatras ou psicanalistas no mundo
conseguiram libertar tantas pessoas dos vícios, da violência, da
prostituição e da opressão maligna do que a Igreja de Jesus, e tudo
isso ela fez por meio da pregação do evangelho de Cristo.

Quantos no mundo, durante séculos e, principalmente, em tempos
difíceis de isolamento social, como na pandemia, deram cabo da
sua própria vida. Países riquíssimos da Europa e de outros
continentes possuem índices elevadíssimos de suicídios. Por quê?
Porque são pessoas oprimidas que não conhecem o poder
libertador de Jesus Cristo. Ele proclamou em convite maravilhoso:

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. (Mt 11.28-30)



f) Sexto objetivo: “anunciar o ano aceitável do Senhor”.
Jesus, ao proclamar solenemente a sua missão, incluiu esse
objetivo de “anunciar o ano aceitável do Senhor”. Ele citou isso com
base no que diz o profeta Isaías setecentos anos antes de Cristo:
“[...] a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do
nosso Deus; a consolar todos os tristes” (Is 61.1,2 – grifo acrescido).
O profeta Isaías incluiu na missão do Messias dois eventos de
natureza oposta. O primeiro, “o ano aceitável do Senhor”, e o
segundo, “o dia da vingança do nosso Deus”. Segundo alguns
exegetas, o “ano aceitável” seria uma alusão ao Ano do Jubileu no
Antigo Testamento. Era um ano muito esperado pelos hebreus, pois
se celebrava somente a cada cinquenta anos. De acordo com a
Bíblia de Estudo Pentecostal (CPAD), em nota sobre Levítico 25.8-
34,

Três características distinguiam o ano do Jubileu (ano este, que ocorria a
cada cinquenta anos). (1) Todos os escravos israelitas eram libertados.
(2) Toda propriedade dos ascendentes que tivesse sido vendida era
devolvida à família original. (3) A terra permanecia em repouso, sem
cultivo. O propósito de Deus ao instituir esse ano especial era garantir a
justiça e impedir os ricos de acumular riquezas e adquirir terras às custas
dos pobres.13

Cristo trouxe para Israel e para o mundo “o ano aceitável do
Senhor”, o tempo de plena libertação da escravidão do pecado, do
mundo, da carne e do Diabo. Esse “ano aceitável” já é presente. Os
salvos já o experimentam desde quando aceitaram a Cristo. A
salvação em Cristo é abrangente e profunda:



Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de
coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do
pecado, fostes feitos servos da justiça [...]. Mas, agora, libertados do
pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação, e
por fim a vida eterna. (Rm 6.17,18,22)

Porém, de modo bem evidente, Jesus não disse que traria no seu
ministério “o dia da vingança de nosso Deus” (Is 61.2). Isso porque
esse dia ainda não chegou. Virá na consumação dos séculos, no
juízo de Deus sobre os ímpios, sobre a humanidade incrédula e
rebelde contra o Senhor.

II – JESUS E A ORAÇÃO NO SEU MINISTÉRIO

Jesus, no seu ministério terreno, foi um exemplo de vida de
oração. Ele era Deus, mas ao mesmo tempo era humano, o Filho do
Homem. Para cumprir a sua missão nessa condição, Ele precisou
renunciar a muitos aspectos da sua divindade:

De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em
Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser
igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo-se semelhante aos homens; e, achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz
(Fp 2.5-8)

Ele não usou os seus atributos de onipotência e onipresença
diante dos homens antes de ressuscitar. Fez sempre uso da sua
onisciência. Assim, experimentou todas as situações por que os
homens passam, inclusive nas tentações. Ele “[...] em tudo foi



tentado, mas sem pecado” (Hb 4.15). Por isso, valorizou o seu
relacionamento com o Pai, sempre dedicado à vida de oração.

1. JESUS VALORIZAVA A ORAÇÃO

A Oração do Pai Nosso

Somente Mateus registra essa oração padrão, ensinada por
Jesus. Em meio ao Sermão da Montanha, após proferir vários
ensinos preciosos sobre o que Ele preconizou para os seus
seguidores, Jesus incluiu o ensino sobre como orar e disse para
eles que não deveriam orar como “os hipócritas”, que oravam “em
pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos
homens” (Mt 6.5). Jesus deu orientações sobre como se deve orar,
segundo a sua vontade, de forma até didática, quando se tratar de
oração individual. Ele orientou até mesmo sobre a discrição na
oração. O Senhor Deus não se impressiona com exibições de
santidade na oração: “Mas tu, quando orares, entra no teu aposento
e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto; e
teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará” (6.6); e ainda
exortou para não se imitar os hipócritas, que usavam de repetições
sem sentido:

E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam
que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles,
porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lho pedirdes.
(6.7-9)

Em seguida, ensinou a oração padrão, que é referência para
todas as outras:



Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado
seja o teu nome. Venha o teu Reino. Seja feita a tua vontade, tanto na
terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as
nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E
não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal; porque teu é o Reino,
e o poder, e a glória, para sempre. Amém! (Mt 6.9-13).

2. JESUS VIVEU EM ORAÇÃO

Além de ensinar a orar, Jesus foi um exemplo na oração. Mesmo
sendo Deus na condição humana, Ele buscou ao Pai em diversas
ocasiões.

Ele orou no batismo

“E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado
também Jesus, orando ele, o céu se abriu” (Lc 3.21). Mateus não
registra o que Jesus orou, mas “o céu se abriu” com a sua oração.
Isso é um exemplo para nós! Se queremos mesmo ver o céu ser
aberto com as bênçãos de Deus sobre nós, então devemos orar
sempre.

Ele orou para escolher os seus discípulos

Jesus deu um exemplo maravilhoso sobre como devem ser
escolhidos obreiros para a sua obra. Ele tinha um número maior de
seguidores, mas resolveu escolher apenas doze para caminharem
ao seu lado, no maior curso de evangelização que houve no mundo.
Para selecioná-los, contudo, não apenas olhou para eles e viu a



aparência de cada um, ou o seu grau de instrução, ou mesmo o
caráter de cada um; Ele passou uma noite de vigília, orando a Deus:

E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite
em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos,
e escolheu doze deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão,
ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão; Tiago e João; Filipe
e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado
Zelote; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. (Lc
6.12-16)

Que saibamos orar a Deus, o Senhor, quando tivermos que
escolher alguém para realizar a sua obra em nosso ministério.

Ele orou grato a Deus por revelar-se aos humildes

Depois que enviou os setenta discípulos “de dois em dois, a todas
as cidades e lugares aonde ele havia de ir”, eles trouxeram com
muita alegria um relatório maravilhoso do que o Senhor operara por
meio deles no nome de Jesus. Jesus fez-lhes saber que eles foram
bem-sucedidos, porque os guardou, pois lhes declarou que vira
“Satanás, como um raio, cair do céu”, e que se alegrassem muito
mais por estarem os seus nomes escritos nos céus:

Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças
te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas
aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas; assim é, ó Pai,
porque assim te aprouve. (Lc 10.21; Mt 11.25)

Temos uma grande verdade revelada por Cristo nessa oração.
Deus não revela as suas verdades e nem os seus mistérios a



pessoas que se julgam grandes, orgulhosas ou presunçosas, “a
pessoas que se julgam grandes”, “aos sábios e inteligentes”,
segundo o mundo, mas revela-as “às criancinhas”, “aos pequeninos”
(Mt 11.25), ou seja: Deus quer trabalhar com os humildes, os
simples, que não se exaltam a si mesmos.

Jesus orou três vezes no Getsêmani

Antes de ser preso e levado ao Calvário, Jesus foi ao Getsêmani
com os seus discípulos:

A primeira oração. Chegando ali, deixou-os e disse: “[...]
Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo
Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a
angustiar-se muito”. Foi uma oração cheia de tristeza:

Então, lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até à morte; ficai
aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu
rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este
cálice; todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando
para os seus discípulos, achou-os adormecidos; e disse a Pedro: Então,
nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis
em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. (Mt
26.36-41 – grifo acrescido)

Nessa oração, Jesus deixou um precioso ensino sobre a atitude
que devemos ter quando oramos ao Senhor Deus. Ele pediu ao Pai
que, “se possível”, afastasse dEle aquela tribulação, mas concluiu a
sua primeira oração, dizendo: “[...] todavia, não seja como eu quero,
mas como tu queres”. Essa é uma resposta aos que propagam a
chamada “confissão positiva” da tal “teologia da prosperidade”,



segundo a qual o crente tem o direito de “exigir”, “determinar” e
“decretar”, e Deus, por sua vez, tem que atender as suas exigências
na oração. Esses pregoeiros triunfalistas precisam voltar ao
evangelho e aprender com Jesus a lição do Getsêmani.

A segunda oração. Com a alma cheia de angústia, Jesus foi mais
adiante e orou ao Pai:

E, indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode
passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E, voltando,
achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam
carregados. (Mt 26.42,43)

Jesus mais uma vez demonstrou a sua humildade e submissão à
vontade do Pai. Ele não decretou e nem determinou que Deus
mudasse aquela situação angustiante, mas repetiu: “[...] faça-se a
tua vontade”.

A terceira oração. Mais uma vez, voltando do lugar solitário onde
fora orar, Jesus encontrou os seus discípulos adormecidos:

E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas
palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi,
agora, e repousai; eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será
entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos; eis que é
chegado o que me trai. (Mt 26.44-46 – grifo acrescido)

III – A NECESSIDADE DE UM MINISTÉRIO NA
UNÇÃO DO ESPÍRITO SANTO



Nenhum ministério vinculado à Igreja do Senhor Jesus pode ser
bem-sucedido se os que nele são envolvidos não tiverem uma vida
na unção do Espírito Santo. Como já fizemos alusão, a maior falha
da Reforma Protestante (século XVI), com Martinho Lutero, João
Calvino, Ulrico Zuínglio e outros reformadores, foi não dar o devido
valor à unção e à ação do Espírito Santo. Faltou o Solus Spiritus.
Houve grandes avivamentos na Europa, mas depois se
desvaneceram porque lhes faltava a marca da unção do Espírito
Santo.

Todos os grandes avivamentos, como visto nos capítulos 2 e 3
sobre o Avivamento no Antigo e no Novo Testamentos, começaram
com algumas características fundamentais e indispensáveis.
Primeiro, sob a fundamentação na Palavra de Deus; segundo, com
muita oração e com a unção do Espírito Santo. Assim foi no
ministério de Jesus e no dos seus apóstolos, que continuaram a
missão que lhes foi confiada, bem como em grandes movimentos
avivados nos séculos passados.

Nos dias de hoje, na maior parte do mundo, como dissemos,
parece que uma “frente fria espiritual tem caído sobre o mundo”,
inclusive sobre países e nações que já experimentaram a
manifestação do poder de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos
guarde! E que possamos ver o cumprimento da promessa de Deus
de derramar o seu Espírito de forma abundante:

Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca;
derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção,
sobre os teus descendentes. (Is 44.3) E há de ser que, depois,
derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas
filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão



visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias,
derramarei o meu Espírito. (Jl 2.28,29)

No Pentecostes, quando do derramamento e do batismo no
Espírito Santo, diante de pessoas de nada menos de quinze nações,
com os sinais evidentes da poderosa manifestação do Espírito
Santo, como nunca acontecera, Pedro pôs-se em pé e proclamou o
significado daquele maravilhoso acontecimento diante dos que
achavam que os discípulos estariam embriagados:

Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá,
diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os
vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão
visões, e os vossos velhos sonharão sonhos; e também do meu Espírito
derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e
profetizarão; e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais em baixo
na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas,
e a lua, em sangue, antes de chegar o grande e glorioso Dia do Senhor; e
acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo (At
2.16-21 – grifo acrescido).

“Os últimos dias”, de acordo com a mensagem do Novo
Testamento, começaram com a vinda de Jesus ao mundo para
revelar o evangelho da Salvação e só terminarão quando da sua
segunda vinda para pôr fim à Grande Tribulação, libertar Israel da
destruição pelos seus inimigos e implantar o seu reino milenial.
Antes disso, os últimos dias trarão juízo divino sobre todo o
principado do mal, sobre os demônios e o seu líder. Será o “[...] dia
da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará
cada um segundo as suas obras” (Rm 2.5,6). Tudo isso acontecerá



“antes de chegar o grande e glorioso Dia do Senhor”. A primeira
parte dos “últimos dias” é plena de bênçãos e maravilhas da parte
de Deus. A segunda parte, porém, será de juízo sobre toda
impiedade e sobre todos que fazem rebelião contra Deus, Cristo, a
sua Palavra e a sua Igreja.

11“Qual a origem do coaching? O Coaching é uma das metodologias de desenvolvimento
humano e empresarial, e também de aceleração de resultados, que mais tem contribuído
para que indivíduos e empresas alcancem seus objetivos em um curto espaço de tempo...
Trata-se basicamente de um processo de desenvolvimento humano, profissional e
empresarial, que agrega e utiliza conhecimentos de diversas áreas, como Administração de
Empresas, Psicologia, Neurociência, Linguagem Ericksoniana, Gestão de Pessoas e de
Negócios, entre muitas outras, em que o coach, profissional especializado por aplicar as
técnicas e ferramentas do Coaching, compreende os objetivos de seu cliente, também
chamado de coachee dentro do processo, e o auxilia a alcançar estes mesmos objetivos,
em um curto espaço de tempo.” Disponível em
https://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching/qual-origem-coaching/. Acesso em 13 de
março de 2022.
12A Hipnoterapia Ericksoniana e suas técnicas. Disponível em
http://albertodellisola.com.br. Acesso em 14 de março de 2022.
13Bíblia de Estudo Pentecostal. Rio de Janeiro: CPAD, p. 223.



A

Capítulo 5

O Avivamento na Vida da Igreja

Igreja nos seus primórdios era grandemente avivada. Ao
despedir-se dos discípulos antes da sua ascensão, Jesus
determinou-lhes que não saíssem a pregar antes do recebimento de
poder do alto:

E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de
Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que (disse ele) de
mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós
sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. (At
1.4-5 – grifo acrescido)

O judaísmo e as seitas que proliferaram no período interbíblico
durante cerca de quatrocentos anos levaram o povo de Israel a um
estado de letargia espiritual. Os fariseus, os saduceus, os zelotes,
os essênios e outros grupos religiosos daquela época tinham uma
mensagem vazia, às vezes radicalista, mas cheia de hipocrisia e
desfaçatez. Além disso, grande parte dos líderes desses grupos,
com apoio dos sacerdotes judeus, perseguiam a Igreja nascente. Se
esta não tivesse poder e não experimentasse o avivamento do
Espírito Santo, jamais teria sobrevivido.

Jesus trouxe um novo tempo para o povo de Israel e para o
mundo. Infelizmente, a maioria dos homens não compreendeu a



mensagem dEle. Nesse contexto, Jesus determinou que os
discípulos teriam que esperar “a promessa do Pai”, prevista por Joel
(2.28,29), de um derramamento do seu Espírito “sobre toda carne”,
ou seja, sobre toda a humanidade. Esse avivamento chegou no dia
de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os que se
achavam no cenáculo orando a Deus, na expectativa do que
aconteceria à Igreja após a volta de Jesus aos céus.

Se com a presença de Jesus os discípulos experimentaram as
evidências do poder de Deus nas suas vidas a ponto de verem
curas, milagres e prodígios e os demônios expulsos no nome de
Jesus depois do batismo no Espírito Santo, em Atos 2 houve uma
verdadeira revolução espiritual no meio dos seguidores de Jesus.
Na ocasião, houve sinais sobrenaturais de que o novo tempo havia
chegado:

Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo
lugar; e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e
impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram
vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram
sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e
começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes
concedia que falassem. (At 2.1-4)

Dali em diante, aquele movimento espiritual de dimensão jamais
vista deveria ser a marca impactante dos que faziam a Igreja de
Jesus. No Novo Testamento, não existe a palavra “avivamento”, mas
vemos que, em todos os dias da Igreja Primitiva, o que identificava
os cristãos era um viver fiel, santo e dedicado a Deus, num clima de
avivamento espiritual constante. Em Atos dos Apóstolos, o



avivamento teve início, mas não parou nos primeiros dias — como
entendem irmãos cessacionistas, de igrejas reformadas. Pelo
contrário, prosseguiu na igreja neotestamentária e continua até os
dias de hoje no meio dos crentes que aceitaram a Cristo como o seu
Salvador e buscam uma vida de mais íntima comunhão com Ele.
Meditemos nesse importante assunto do avivamento na vida da
Igreja.

I – OS PRIMEIROS BATIZADOS NO ESPÍRITO
SANTO ERAM SALVOS

No mundo moderno, surgiram igrejas, denominações e grupos
religiosos que interpretam erradamente o significado e o alcance do
batismo no Espírito Santo. Entendem que esse fenômeno de caráter
espiritual foi evidente apenas nos dias apostólicos.

1. O Engano dos Cessassionistas

Eles creem e afirmam que o batismo no Espírito Santo, com sinais
evidentes de línguas estranhas, bem como os outros sinais no dia
de Pentecostes, foi “apenas para aqueles dias”, ou seja, para os
dias apostólicos; e há outros que seguem teólogos e intérpretes da
Bíblia que dizem que o batismo no Espírito Santo é a própria
conversão. Já vimos em capítulo anterior que tal afirmação não
corresponde à realidade dos fatos narrados no Novo Testamento.

Os que se encontravam no cenáculo todos os dias orando e
esperando “a promessa do Pai” não eram descrentes; muito pelo
contrário, eram salvos e fiéis seguidores de Jesus. Participaram do
seu ministério, que durou cerca de três anos, e continuaram crendo,



ensinando o seu evangelho, que eram “boas novas” de poder, de
unção e evidências de que o fenômeno do batismo com línguas
estranhas não era uma mensagem qualquer, de natureza religiosa,
filosófica ou retórica e passageira. Era, na verdade, a mensagem de
Deus para os judeus, para a Igreja e para o mundo. Assim, nós,
pentecostais, somos continuístas. Aceitamos que o batismo no
Espírito Santo, com evidência do falar em línguas estranhas, e os
dons espirituais são para todos os tempos desde que a Igreja foi
inaugurada no Pentecostes.

2. O Batismo com o Espírito Santo É para todos os Salvos

Os primeiros a receber essa manifestação sobrenatural do
Espírito Santo, com sinais evidentes, incluindo o falar em línguas
estranhas (para os que falavam) foram os discípulos, que se
reuniram no cenáculo. Dali, foram levados até Betânia, onde os
abençoou e voltou para o Céu (Lc 24.50,51); em seguida, depois da
ascensão de Jesus, os onze discípulos, “as mulheres”, juntamente
com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dEle voltaram de Betânia
para Jerusalém e depois foram para o cenáculo, onde perseveraram
em oração, esperando o cumprimento da “promessa do Pai”:

E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e
André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão,
o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam
unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de
Jesus, e com seus irmãos. (At 1.13,14 – grifo acrescido)

Grande era a expectativa daqueles irmãos, discípulos de Jesus,
sobre o que aconteceria depois da volta deste aos céus, mas eles



lembravam-se da promessa que lhes fizera o Senhor nas suas
últimas instruções antes de ir para o Calvário, quando lhes prometeu
o envio do Consolador: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro
Consolador, para que fique convosco para sempre” (Jo 14.16). Essa
mesma promessa Ele repetiu nos momentos próximos à sua
ascensão: “E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai; ficai,
porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
poder” (Lc 24.49), reiterada em Atos 1.5, explicitando que essa
“promessa do Pai” era o batismo no Espírito Santo.

Depois da descida do Espírito Santo sobre os discípulos no
cenáculo em Jerusalém, registrado em Atos 2 — o que causou
grande alvoroço, pois era comemorado o Dia de Pentecostes, a
segunda maior festa dos judeus depois da Páscoa —, Pedro
levantou-se, e fez um discurso, e explicou a todos o que significava
aquele movimento espiritual, ou melhor, aquele avivamento
espiritual. Ele disse:

Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá,
diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os
vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão
visões, e os vossos velhos sonharão sonhos; e também do meu Espírito
derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e
profetizarão. (At 2.16-18)

As palavras de Pedro no seu discurso inflamado sobre o batismo
no Espírito Santo causaram grande avivamento entre os que ali
estavam, a ponto de, estando já compungidos, indagarem: “Que
faremos, varões irmãos?” (v. 37). Vejamos a resposta de Pedro, de
modo direto, incisivo e contundente, que não deixa a menor dúvida



sobre o significado e o alcance do batismo no Espírito Santo, “a
promessa do Pai”, “o dom do Espírito Santo”:

E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em
nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do
Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos
e a todos os que estão longe: a tantos quantos Deus, nosso Senhor,
chamar. (At 2.38,39)

Nesse trecho do discurso de Pedro, ele deixou bem claro que o
batismo no Espírito Santo, com sinais evidentes do falar línguas, era
“o dom do Espírito Santo”; declarou de modo enfático e indubitável
que “a promessa do Pai”, ou o “dom do Espírito Santo”, não seria
apenas temporário, pontual, para aquela ocasião, nem só para os
que se encontravam no cenáculo no Dia de Pentecostes. Ele
declarou com toda a clareza que a promessa era “para vós”, os
judeus a quem se dirigia ele; “a vossos filhos”, ou seja, aos
descendentes dos judeus convertidos; “e a todos os que estão
longe” (os judeus convertidos e dispersos), e o mais importante, “a
tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar”.

Uma análise exegética simples e direta, com base no texto acima,
não deixa a menor dúvida de que o batismo no Espírito Santo foi
enviado por Deus para todos quantos se convertem a Cristo como
Salvador, ou seja, os que atendem ao chamado de Jesus pela fé na
sua Palavra. O chamado de Jesus é para todos, e não só para
alguns, eleitos ou predestinados desde o ventre, sem oportunidade
de arrependerem-se, crerem e confessarem a Jesus. O chamado de
Jesus é universal, para todos. Ele disse:



Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso
e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. (Mt 11.28-30 – grifo
acrescido)

O chamado de Jesus é para “todos”

Muitos se enganam e enganam a outros, imaginando que, pelo
fato de pertencerem a uma igreja evangélica, estão
automaticamente salvos. Só é salvo, no entanto, quem atende às
condições indispensáveis para receber essa bênção dos céus:

• Primeiro: arrepender-se e crer no evangelho. Está escrito: “E, depois que
João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho
do Reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e o Reino de Deus está
próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho” (Mc 1.14,15). Ninguém poder
ser salvo sem arrependimento e fé.

• Segundo: obedecer a Deus. Não é crer por crer; não é apenas crença; é
crer com obediência: “E, indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro,
dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o
adoraram” (Mt 28.9); “[...] ensinando-as a guardar [obedecer] todas as coisas
que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até à
consumação dos séculos. Amém!” (Mt 28.19,20; ver 1 Jo 5.2-4). Jesus disse:
“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no Reino dos céus, mas
aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus” (Mt 7.21).

• Terceiro: Santificar-se. Está escrito: “Segui a paz com todos e a
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” (Hb 12.14). Não há o que
interpretar. Santificação é o processo contínuo na vida do crente, pelo qual
ele torna-se santo, ou separado do mundo, e consagrado a Deus. O cristão
deve ser santo “em toda a [...] maneira de viver” (1 Pe 1.15). Assim, a fé que
salva é também a que santifica.



II – O DINAMISMO DA IGREJA NOS SEUS
PRIMÓRDIOS

Jesus comissionou os discípulos e conferiu autoridade a eles.
Assim, desde o dia da ressurreição, eles estavam num novo
relacionamento com Ele: já eram a Igreja, a Eclésia. Jesus não
instituiu uma organização, mas, sim, um organismo. Momentos
antes da ascensão, Cristo exortou os discípulos a permanecer na
cidade de Jerusalém até que fossem revestidos com poder do alto
(Lc 24.49; 1.4,8). No Dia de Pentecostes, os cento e vinte crentes
que louvavam e bendiziam ao Senhor reunidos (Lc 24.53)
receberam individualmente a promessa do Pai: o batismo no
Espírito Santo. Este desceu para “dar vigor espiritual” à comunidade
dos crentes a fim de tornar o Cristo ressurreto disponível em toda
parte por meio de servos de Deus cheios do Espírito Santo. Esses
servos de Deus abrasaram o mundo, abalaram o Império Romano,
foram perseguidos e espalharam-se por todos os cantos, mas foram
vencedores.

1. A Igreja Historicamente

Podemos dizer que a Igreja foi construída por Jesus durante o seu
ministério terreno ao lado dos seus discípulos. Alguns aspectos são
importantes a considerar. A maioria dos estudiosos — quer sejam os
seus antecedentes pentecostais, quer evangélicos ou, ainda,
modernistas — acredita que as evidências bíblicas são favoráveis
ao Dia de Pentecostes, registrado em Atos 2, para a inauguração da
Igreja. Outros, no entanto, reconhecem que a morte de Cristo
efetivou a nova aliança (Hb 9.15,16). Por isso, entendem ser João



20.21-23 a inauguração da Igreja, como incorporação à nova aliança
(cf. Jo 20.29, que demonstra já serem crentes os discípulos — já
estavam dentro da Igreja antes de serem revestidos de poder pelo
batismo no Espírito Santo).

2. A Inauguração da Igreja

Aceitamos a ideia de que a Igreja de Cristo veio a existir como tal
no Dia de Pentecostes, quando foi consagrada pela unção do
Espírito Santo. Assim como o Tabernáculo foi construído e depois
consagrado pela descida da glória divina (Êx 40.34), de igual modo
os primeiros membros foram congregados no cenáculo e
consagrados como Igreja pela descida do Espírito Santo. É muito
provável que os cristãos primitivos vissem nesse evento o retorno
da Shekinah (a glória manifesta no Tabernáculo e no Templo) que,
havia muito, partira do Templo, cuja ausência era lamentada por
alguns dos rabinos. E, naquele momento singular, Deus deu início
ao maior avivamento da história de Israel e do mundo, ainda que
grande parte dos homens não percebeu esse fato maravilhoso.

3. A Igreja na Unção do Espírito Santo

Podemos analisar a Igreja de Cristo em dois períodos na sua
história:

Antes do Pentecostes

Jesus construiu o edifício da Igreja com a proclamação do seu
evangelho, com a mensagem completamente nova e diferente de
todas as mensagens propagadas pelos judeus, pelos religiosos,
pelas seitas daquele tempo e também das falsas religiões que já



existiam antes de Cristo. Durante o seu ministério, Ele demonstrou
ser o Filho de Deus, cheio de poder do alto, quando começou a
realizar os seus sinais, com o seu primeiro milagre em Caná da
Galileia, numa festa de casamento (Jo 2.1-12). Ali, “ele manifestou a
sua glória, e os seus discípulos creram nele”.

Durante cerca de três anos, Jesus continuou a pregar com poder,
num verdadeiro avivamento jamais visto em todo o mundo, na sua
missão tríplice: “E percorria Jesus todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do Reino,
e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo” (Mt 9.35
– grifos acrescidos). Ele demonstrou ser Deus, com poder sobre as
enfermidades, curando o paralítico de Cafarnaum (Mt 9.1-8), e
muitos outros foram libertos das suas dores e doenças. Demonstrou
ter poder sobre as forças da natureza quando mais de uma vez
acalmou a tempestade do mar (Mt 8.23-27). E provou que o seu
poder é supremo quando expulsou demônios com uma simples
palavra de ordem (Mt 9.28-34).

Depois do Pentecostes

Andando com Jesus, os seus discípulos também faziam sinais e
milagres sob a sua direção, por delegação dEle próprio, no seu
nome. A igreja em construção, todavia, precisava ser inaugurada de
forma marcante e maravilhosa para ter o reconhecimento de que
não era mais uma religião ou seita que já existia há séculos. Com a
ascensão de Jesus ao Céu, a Igreja, formada pelos seus seguidores
fiéis, passou por um período de transição decisivo. Ou seria
destruída pelos seus inimigos ou seria vitoriosa, conforme a
“promessa do Pai”, ratificada por Jesus antes da sua ascensão de



que haveriam de receber um poder divino para serem testemunhas
de poder.

E Jesus cumpriu a sua promessa maravilhosa. No Dia de
Pentecostes, no cenáculo em Jerusalém, todos foram impactados
com o batismo no Espírito Santo, com sinais extraordinários que
causaram grande alvoroço entre os judeus, residentes ali, e os
peregrinos de cerca de 15 nações, que para lá se deslocaram a fim
de comemorar a segunda maior festa judaica, o Pentecostes,
também chamada de “Festa da Colheita”. Foi tão grande o poder
que caiu sobre eles que Pedro, o mesmo que há poucos dias
negara Jesus três vezes, levantou-se com tão grande autoridade,
explicando o significado daquele fenômeno espiritual, que logo se
fizeram ver os primeiros sinais evidentes de que um verdadeiro e
poderoso avivamento chegara para a Igreja, representada pelos
seguidores do Nazareno. Esses sinais foram relatados em Atos dos
Apóstolos:

a) Batismos e conversão. “De sorte que foram batizados os que
de bom grado receberam a sua palavra; e, naquele dia, agregaram-
se quase três mil almas” (2.41). No cenáculo, reuniram-se,
esperando a promessa de Deus, cerca de cento e vinte discípulos,
incluindo homens e mulheres (1.13,14). Houve um aumento
extraordinário do número de cristãos em mais de 250%. Algo
impactante e jamais imaginado! Era o avivamento espiritual do
Pentecostes. Antes eles pregavam na autoridade do nome de
Jesus. Depois do Pentecostes, além de ter essa autoridade,
pregavam cheios de unção e poder do Espírito Santo.



b) Perseverança na doutrina e na comunhão. Todo o
movimento que começa com grande impacto pode refluir por falta de
perseverança. A história mostra essa realidade; mas, com o poder
de Deus, recebido no Dia de Pentecostes, a Bíblia diz que os
discípulos, em mais de 3 mil fiéis, perseveraram e seguiram a Cristo
de forma consciente e avivada: “E perseveravam na doutrina dos
apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações” (2.42).
Esse é o segredo para a Igreja em todos os tempos e lugares.

Perseverar na doutrina mediante o ensino constante e fiel à
Palavra de Deus e manter a comunhão entre os que se unem e
reúnem-se em adoração ao Senhor. Sem essas características, os
avivamentos não passam de movimentos ocasionais em eventos
diversos.

c) Temor de Deus e maravilhas. Esse é um requisito
indispensável para que uma igreja mostre-se avivada, cheia do
poder de Deus: “Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e
sinais se faziam pelos apóstolos” (2.43). Anotemos: havia temor “em
cada alma”, isto é, em cada pessoa; com isso, toda a comunidade
demonstrava possuir temor de Deus, que não é medo ou receio,
mas, sim, profundo respeito e reverência à santidade do Senhor.
Como dissemos em capítulo anterior, parece que há uma frente fria
pairando sobre muitas igrejas, inclusive sobre as pentecostais,
outrora avivadas, mas que hoje não passam de instituições
religiosas sem fins lucrativos. Em certas igrejas, o temor de Deus foi
substituído pelo orgulho denominacional; há uma carnalidade tão
grande que as pessoas andam como querem, fazem o que querem,
vestem-se como querem para agradar ao mundo. Essa lição dos



primeiros cristãos após o Pentecostes é importantíssima para as
igrejas e denominações nesses dias pós-modernos.

d) Cuidado com a assistência aos irmãos carentes. Logo cedo,
os que foram cheios do Espírito Santo, além de terem temor de
Deus e obedecerem a sã doutrina, perceberam que havia pessoas
no seu meio que passavam necessidades e carências humanas. A
sua alegria era tanta, e o prazer de servir a Deus na comunhão com
os irmãos era tão sublime, que os crentes, cheios de avivamento,
não podiam fechar os olhos aos que precisavam de assistência
social. Diz o texto de Atos: “Todos os que criam estavam juntos e
tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e
repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade”
(2.44,45). A assistência social deve fazer parte da vida da Igreja de
Jesus em todos os tempos. A Bíblia é muito clara quanto ao dever
da igreja fazer justiça social. Porém, jamais um cristão pode apoiar
políticos e candidatos que defendem justiça social que são da
chamada esquerda, que tem origem na diabólica filosofia comunista,
que é, acima de tudo, ateísta, anticristã e tem como objetivo destruir
a fé cristã.

Pastores e crentes diversos que são filiados a esses partidos
esquerdistas procuram justificar a sua posição dizendo que “o
comunismo está na Bíblia”, que “Jesus foi comunista” (uma
blasfêmia!), que “a Igreja Primitiva era comunista!”. Esses mesmos
pastores e crentes defendem “a Justiça Social”, ao mesmo tempo
que defendem o crime cruel e covarde do aborto, além de
aprovarem o casamento homossexual e outras abominações ao
Senhor. É por aí que Satanás, que enganou Adão e Eva, entra
sorrateiramente para levar muitos aos arraiais do socialismo,



totalmente incompatível com a santa Palavra de Deus. O cristão
deve praticar a justiça social, mas jamais aceitar fazer parte de um
partido que adota propostas diabólicas, como destruição da família e
da propriedade privada.

e) Não pode haver cristão miserável. Deus deu o direito ao
homem de ter a propriedade privada, mas não autoriza a injustiça
social: “Aprendei a fazer o bem; praticai o que é reto; ajudai o
oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas” (Is 1.17);
“Assim diz o Senhor: Exercei o juízo e a justiça e livrai o espoliado
da mão do opressor; e não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão,
nem à viúva; não façais violência, nem derrameis sangue inocente
neste lugar” (Jr 22.3). Não adianta o socialista, o marxista-leninista,
apropriar-se desses textos bíblicos, pois eles não creem nem em
Deus e nem na sua Palavra. O salmista disse eloquentemente: “Fui
moço e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem a
sua descendência a mendigar o pão” (Sl 37.25). Pode haver
pessoas pobres no meio da igreja. Jesus reconheceu isso: “Porque
os pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me
tendes” (Jo 12.8); só não pode haver miseráveis, muito menos
pessoas mendigando o pão.

Tiago, irmão de Jesus, na sua epístola, considerou que “a fé sem
as obras é morta em si mesma”.

Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as
obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou a irmã estiverem
nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser:
Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos; e lhes não derdes as coisas
necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se
não tiver as obras, é morta em si mesma. (Tg 2.14-17)



f) A escolha dos diáconos. A escolha dos diáconos deveu-se à
necessidade de ação social em prol dos necessitados (At 6.1-7). Os
apóstolos perceberam que havia viúvas que não tinham assistência
e escolheram sete homens, “de boa reputação”, cheios de fé, para
cuidar dessa assistência. A diaconia foi considerada, na sua criação,
um “importante negócio”:

E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é
razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas.
Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios
do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este
importante negócio. (At 6.2,3 – grifo acrescido)

g) A verdadeira religião. A verdadeira religião passa pela justiça
social, mas não por ação de “evangélicos de esquerda”, que apoiam
partidos que são ateístas. Diz a Bíblia: “A religião pura e imaculada
para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas
tribulações e guardar-se da corrupção do mundo” (Tg 1.27). Na
Igreja Primitiva, esse cuidado com os necessitados era visível por
todos:

E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia
que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas
lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder,
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia
abundante graça. (At 4.32,33)



Não devemos aceitar a falsa pregação de “evangélicos de
esquerda” (uma abominação) de que Jesus era comunista, e os
crentes, nos primórdios, eram comunistas ou socialistas.
Comunismo é do Diabo, é anti-Deus, anticristo e contra a Palavra de
Deus. O que havia na Igreja Primitiva era a solidariedade cristã, na
expressão de amor na prática (amor ágape):

Não havia, pois, entre eles necessitado algum; porque todos os que
possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora
vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um,
segundo a necessidade que cada um tinha (At 4.34,35).

h) Deus condena os ricos opressores. A Palavra de Deus
condena os “ricos opressores”, os que, tendo propriedades,
comércio, indústria, etc., agem como “capitalistas selvagens”,
espoliando os empregados, não pagando o devido salário legal:

Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que
sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas
vestes estão comidas da traça [...]. Eis que o salário dos trabalhadores
que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama; e os
clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos
Exércitos. (Tg 5.1,4)

Empresários cristãos precisam ter muito cuidado no cumprimento
e atendimento aos direitos dos seus empregados. Deus é o justo
Juiz, que não admite injustiça, principalmente contra os menos
favorecidos na sociedade.



i) O cuidado com o assistencialismo.Diante do ensino e do
exemplo da Igreja Primitiva, as igrejas precisam tomar alguns
cuidados quanto à assistência social. Nas igrejas, muitas vezes
aparecem pessoas oportunistas, que se aproveitam da boa vontade
e do amor cristão e querem explorar a igreja com pedidos
constantes de ajudas financeiras ou doutra ordem. Por isso, a
assistência social nas igrejas deve ser feita com sabedoria, cuidado
e amor. Antes de dar uma ajuda social, é necessário fazer um
levantamento da situação da pessoa carente, por exemplo, se ela
tem família que pode cuidar dela, ou se já recebe ajudas do
governo. Em seguida, deve-se anotar com cuidado o dia em que
fizer a doação para evitar que haja o costume desonesto de pedir
por pedir. Se possível, verificar se pode ajudar uma pessoa a fazer
um curso profissionalizante a fim de que ela possa ter o seu próprio
meio de subsistência. Como diz um ditado chinês: “É melhor ensinar
o homem a pescar do que lhe dar o peixe; se der o peixe, ela vai
voltar a pedir; se ensiná-lo a pescar não vai viver pedindo”.

III – O MINISTÉRIO UNGIDO NOS DIAS
PRESENTES

No mundo, nunca houve tantas igrejas e ministérios como hoje.
Em termos gerais, há milhares de igrejas no mundo. Cada uma com
as suas doutrinas, ensinos e liturgias. Em grande parte delas,
contudo, falta a verdadeira unção do Espírito Santo. E a razão é
bem evidente: a falta do poder do Espírito Santo mediante o batismo
pentecostal, a sã doutrina e o temor do Senhor em muitos
ministérios. Para um ministério ser ungido, não há fórmulas nem



métodos técnicos ou científicos, mas há o exemplo da igreja nos
seus primórdios, como vimos no item anterior.

1. O que É um Ministério Ungido

Significa um ministério que ensina sobre o poder sobrenatural de
Deus sobre os crentes e que aceita o batismo no Espírito Santo
como atual para os dias de hoje, procurando cultivar a busca do
“dom do Espírito Santo” (At 2.38); que ensina sobre os dons
espirituais e estimula a sua busca; que experimenta a ocorrência
dos dons espirituais nos dias de hoje. Sem os dons espirituais,
como dissemos, uma igreja não passa de uma “associação de
direito privado, de caráter religioso, sem fins econômicos” ou
lucrativos. O que é, então, um ministério ungido?

Tem a unção do Espírito Santo

O obreiro que exerce um ministério na unção do Espírito Santo
demonstra ter uma vida de dedicação e amor à obra do Senhor,
tudo fazendo para a honra e glória de Deus, e não em busca de
reconhecimento humano ou ministerial. Com a unção do Espírito
Santo, a pregação tem poder e é acompanhada com sinais
autenticadores da bênção de Deus. Esses sinais podem ser a
salvação de almas para Cristo; podem ser realizados em nome do
Senhor Jesus, incluindo o expulsar demônios, falar em línguas,
pegar em serpentes se for necessário, beber coisas mortíferas e
não sofrerem consequências e pôr as mãos sobre os enfermos e
estes serem curados, conforme Ele declarou quando da sua
despedida dos seus seguidores: “E estes sinais seguirão aos que
crerem [...]” (Mc 16.17).



Tem a autenticação de Deus

Existe uma grande diferença entre um ministério formal,
humanista, tecnicista e um ministério ungido pelo Espírito Santo. No
primeiro caso, há pregações dentro da homilética, da exegese e da
hermenêutica, numa retórica aplaudida pelos auditórios, faltando,
porém, os sinais autenticadores da aprovação de Deus. No segundo
caso, o Senhor confirma a sua aprovação ao trabalho do obreiro. Os
discípulos tinham essa autenticação: “E eles, tendo partido,
pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e
confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém!” (Mc
16.20). Ou seja: a mensagem tem a palavra, o kerigma, e tem a
demonstração de sinais e prodígios feitos por Deus.

Glorifica a Deus, a Cristo, e não ao homem

Um ministério ungido está firmado no Espírito Santo, tem o poder
de Deus nas suas ações e contribui para a glória de Deus, e não do
pastor, do evangelista ou do pregador. Jesus disse:

Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a
verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido
e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber
do que é meu e vo-lo há de anunciar. (Jo 16.13,14 – grifo acrescido)

Toda mensagem do evangelho, todas as atividades, devem estar
na direção do Espírito Santo e glorificar a Cristo. Moody, o grande
evangelista, disse:



Devemos, portanto, como o Apóstolo Paulo, levantar perante o povo, o
Salvador Jesus, o Cristo de Deus, e não a nós mesmos. Exaltar o Divino
Mestre e a Sua palavra, não as nossas opiniões, patrocinando a Cristo e
nem qualquer outra doutrina anti-avangélica.14

Paulo escreveu aos coríntios exortando a que devemos glorificar a
Deus em tudo: “Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra
qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus” (1 Co 10.31).

14MOODY, D. L. O Poder do Alto, p. 67.



V

Capítulo 6

O Avivamento no Ministério de
Pedro

ários personagens destacaram-se naquele momento histórico
do Dia de Pentecostes, na História da Igreja. Jesus dissera

antes da sua morte que haveria de ressuscitar e que não deixaria os
seus discípulos órfãos. Ele certamente percebeu e sabia que
aqueles três anos de convivência com eles mudara todas as suas
vidas. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus (Mt 19.27), inclusive
profissões rentáveis e de grande importância social, como foi o caso
de Levi, que era funcionário público do governo romano (Mc 2.14).
Jesus prometeu-lhes o Consolador, que ficaria com eles para
sempre (Jo 14.16).

O Consolador chegou naquele auspicioso dia de maneira visível,
impactante, jamais imaginada, com os sinais evidentes de que não
se tratava de um evento comum ou conhecido antes. Eles próprios
sentiram o impacto poderoso do derramamento do Espírito Santo.
Não por coincidência, mas por providência de Deus, Jerusalém
estava repleta de “judeus, varões religiosos, de todas as nações que
estão debaixo do céu” (At 2.5). Além dos residentes em Jerusalém,
havia visitantes de diversos lugares, de peregrinos, de viajantes,
“forasteiros romanos (tanto judeus como prosélitos)” (2.10), que



para lá foram para comemorar a Festa do Pentecostes, que é a
segunda mais importante dos judeus depois da Páscoa.

Foi grande o espanto das pessoas que estavam próximas do
cenáculo. Certamente, ao serem batizados no Espírito Santo, os
cento e vinte elevaram as suas vozes em adoração a Deus com
línguas estranhas, de tal modo que o barulho das suas vozes
ultrapassou as paredes do edifício. Diz o texto:

E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam
e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois quê! Não são galileus
todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos, cada
um, na nossa própria língua em que somos nascidos? (2.6-8).

[...] todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das
grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos,
dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer”? E outros, zombando,
diziam: Estão cheios de mosto. (2.11-13 – grifo acrescentado)

Por um lado, houve uma admiração lógica daquelas pessoas
quanto ao que significaria aquele estranho fenômeno nunca visto ou
falado no Antigo Testamento. Nunca os rabinos disseram qualquer
coisa no Templo ou nas sinagogas sobre alguém falar em línguas de
diversos países sem jamais as ter aprendido. Não só isso, mas eles
falavam “das grandezas de Deus” (2.11). Por outro lado, como
sempre acontece, quando Deus opera coisas grandiosas no meio do
seu povo, havia os críticos e zombadores carnais, usados pelo
Diabo para depreciar o movimento pentecostal. Esse tipo de gente
dizia: “Estão cheios de mosto”, ou seja, estão embriagados.



Atualmente, há muitos com esse comportamento carnal, incluindo
pastores, pregadores e teólogos da linha cessassionista, geralmente
calvinistas, das igrejas históricas. Um deles, de certa igreja, disse
que falar línguas “não é o grunhido dos pentecostais”. Ou seja:
comparando os pentecostais a cachorros. Um reverendo muito
conhecido disse num dos seus vídeos que os pentecostais são
desequilibrados, pois dizem “siri canta lá na praia”, numa total falta
de respeito aos que aceitam o batismo no Espírito Santo, com
línguas estranhas, mas Deus, o supremo Juiz, sabe como julgar os
que assim procedem. Não sabem eles que podem estar
blasfemando contra o Espírito Santo (Mt 12.31).

Diante da crítica ácida contra os que receberam o batismo no
Espírito Santo no cenáculo, acusando os discípulos de estarem
embriagados, entra em cena o apóstolo Pedro, que, ouvindo
tamanha depreciação e ignorância sobre a realidade do que
ocorrera ali, se levantou e deu uma palavra sábia, oportuna e
incisiva sobre o significado daquele fenômeno de “glossaislalo”, ou
falar em outras línguas (2.14-21). Neste estudo, veremos o
protagonismo de Pedro, um dos mais destacados discípulos de
Jesus, em duas realidades na sua vida: antes de ser batizado no
Espírito Santo e depois de ser revestido do poder do Alto.

I – PEDRO ANTES DO PENTECOSTES

Quando Jesus iniciou o seu ministério, procurou reunir, dentre os
que ouviram a sua mensagem e tornaram-se os seus discípulos,
doze homens, cada um com personalidade, índole e origens
diferentes em termos humanos. Depois do seu batismo por João
Batista na Judeia, Ele deslocou-se para a Galileia e preferiu ficar em



Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulom e Naftali, para que
se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de
Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a
Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma
grande luz; e aos que estavam assentados na região e sombra da morte
a luz raiou. (Mt 4.13-16)

1. Pedro entre os Primeiros Discípulos

Jesus começou a pregar sozinho antes de escolher os seus doze
discípulos. Quem melhor relata esse começo foi o evangelista
Lucas. Ele registra a sua estada na Galileia, para onde fora “pela
virtude do Espírito Santo”, e começou a ensinar nas sinagogas. Em
Nazaré, na sinagoga, após ler o livro, declarou de modo solene:

O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os
pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar
liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os
oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. (Lc 4.18,19)

Logo depois da sua mensagem, que incomodou os seus ouvintes
incrédulos, Jesus foi expulso da cidade, escapando de ser lançado
de cima de um monte.

Pedro, o pescador frustrado

Lucas registra que, depois da sua expulsão, provavelmente noutra
sinagoga, ainda sem ter escolhido os seus discípulos, Jesus curou
um endemoninhado, causando grande admiração entre os que
viram esse milagre: “E veio espanto sobre todos, e falavam uns e



outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos
manda com autoridade e poder, e eles saem?” (4.36). Depois, curou
a sogra de Pedro (4.37-44); em seguida, pregou em Genesaré à
beira mar e viu os pescadores em dois barcos “lavando as redes”
sem nada terem apanhado, mesmo tendo pescado durante toda a
noite. Por causa da multidão, Jesus entrou no barco de Pedro e
pediu que afastasse o barco para pregar. Terminando o seu sermão,
mandou-o que fosse para o mar alto para pescar.

Pedro e o seu chamado

Ouvindo a ordem de Jesus, Pedro mostrou a sua grande
frustração, mas obedeceu: “E, respondendo Simão, disse-lhe:
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos; mas,
porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma
grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede” (5.5,6). Foi
tão grande a pescaria que Pedro e os seus amigos, Tiago e João,
filhos de Zebedeu, chamaram os pescadores do outro barco para
ajudá-los, e os barcos ficaram tão carregados de peixe que quase
afundavam. Diante desse espantoso milagre, Pedro prostrou-se aos
pés de Jesus e exclamou: “Senhor, ausenta-te de mim, por que sou
um homem pecador”. E Jesus disse-lhe: “Não temas; de agora em
diante serás pescador de homens”. Naquela ocasião, Jesus chamou
também a Tiago e João, que, ao lado de Pedro, “deixaram tudo e o
seguiram” (5.6-11).

2. Pedro em duas Atitudes

Depois de completar o número dos doze discípulos, Jesus levou-
os para proclamar o seu evangelho em diversos lugares e operou



muitos milagres à vista deles. Um dia, Jesus quis ouvir os seus
discípulos sobre como as pessoas identificavam-no:

E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus
discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E
eles disseram: Uns, João Batista; outros, Elias, e outros, Jeremias ou um
dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? (Mt 16.13-
15).

Observe que, após ouvir deles o que as pessoas diziam ao seu
respeito, indagou-lhes sobre a opinião deles, que o acompanhavam
já há algum tempo mais de perto.

Atitude elogiada por Jesus

O Mestre deve ter esperado um pouco para ouvir a opinião dos
discípulos, mas Pedro, de temperamento sanguíneo, provavelmente
respondeu de pronto, dizendo o que ele percebera sobre Jesus:

E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue quem to revelou, mas meu Pai, que está
nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra
ela. E eu te darei as chaves do Reino dos céus, e tudo o que ligares na
terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será
desligado nos céus. (Mt 16.16-19)

Pedro certamente se sentiu muito gratificado e lisonjeado com a
resposta de Jesus ao seu respeito diante dos outros discípulos.



Atitude reprovada por Jesus

Tempos depois, Jesus reuniu os doze e cientificou-lhes de que era
necessário ir a Jerusalém padecer nas mãos dos líderes religiosos,
ser morto por eles, mas que haveria de ressuscitar ao terceiro dia.
Ao ouvir essas informações tão constrangedoras, Pedro não se
conteve e declarou-se contrário a tais coisas, imaginando que
estaria agradando a Jesus:

E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor,
tem compaixão de ti; de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém,
voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de
escândalo; porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só
as que são dos homens. (Mt 16.20-23)

Deve ter sido um choque emocional para Pedro. Depois de ter a
revelação direta da parte de Deus acerca da identidade espiritual de
Jesus, sentiu-se bastante desconfortável, sem dúvida, ao ouvir a
reprovação de Cristo, considerando-o usado por Satanás. Pedro
quis agradar a Jesus como homem, sendo portador de argumentos
que tinham lógica, mas não sentido nem oportunidade diante do que
Jesus já houvera falado sobre a sua missão, que só seria
consumada após a sua morte na cruz, mas que Ele seria vencedor,
ressuscitando ao terceiro dia.

Pedro no monte da transfiguração

Jesus não desprezou Pedro por causa da opinião equivocada
deste quanto à necessidade de sofrer nas mãos dos líderes
religiosos em Jerusalém. Indo ao monte, onde experimentaria a



transfiguração, Jesus não levou os doze, mas convidou apenas
Pedro, Tiago e João para aquele momento singular na história dEle:

Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu
irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se
diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se
tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias,
falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom
é estarmos aqui; se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti,
um para Moisés e um para Elias. E, estando ele ainda a falar, eis que
uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este
é o meu Filho amado, em quem me comprazo; escutai-o. (Mt 17.1-5)

Mais uma vez, Pedro tomou a iniciativa de expressar-se diante de
momentos tão significativos no ministério de Jesus. Tiago e João
eram do círculo mais íntimo dos discípulos ao lado de Pedro. Ele,
porém, sempre sentia o impulso de dar a palavra diante dos outros.
Aquela não era uma ocasião comum. Jesus, como homem, tinha
corpo humano, de carne e osso, sujeito às limitações humanas. Ele
não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, pois abriu mão
da sua onipresença; não fez uso da sua onipotência para poder
suportar e experimentar todas as vicissitudes da vida do homem.

No entanto, pela sua própria vontade, ali, naquele monte, Ele
transfigurou-se diante dos três discípulos. Transfiguração quer dizer
assumir um estado de glória, uma transmutação da sua estrutura,
ainda que momentânea, do seu corpo físico, transformando-se num
corpo espiritual, um corpo glorificado. Certamente, naquele
momento, Jesus quis antecipar aos seus discípulos qual seria o seu
estado após a ressurreição dentre os mortos. Ao ver aquele quadro
inusitado e único diante dos seus olhos, Pedro não se conteve e



declarou: “Senhor, bom é estarmos aqui; se queres, façamos aqui
três tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias”
(17.4). Foi um momento especial na vida de Pedro, em que ele, uma
vez mais, fez uma declaração que revelava um sentimento profundo
de bem-estar espiritual, um verdadeiro avivamento na sua vida ao
lado dos outros dois companheiros.

Jesus ouve mais uma opinião de Pedro

Dias depois, num texto que só foi anotado por Mateus, Pedro foi
questionado pelos cobradores de didracmas se Jesus pagava esse
imposto.15

Disse ele: Sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo:
Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os
impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios.
Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não
escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir
e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter; toma-o e dá-o por mim e
por ti. (Mt 17.25-27)

O texto não diz, mas certamente Pedro obedeceu à determinação
de Jesus e foi ao mar, e, ao pescar o primeiro peixe, lá estava a
moeda de prata que ele entregou em nome de Jesus aos
cobradores de impostos.

3. Pedro Nega a Jesus Três Vezes

Aquele Pedro, que se precipitou e disse que jamais Jesus haveria
de morrer e que foi repreendido por Ele de forma tão contundente,
com o seu temperamento impulsivo, fez outra vez uma declaração



não aprovada por Jesus. Depois da última Páscoa, Jesus cantou um
hino e foi com os discípulos para o monte das Oliveiras, que estava
a caminho do Gólgota.

Pedro promete jamais negar a Jesus

Jesus falou-lhes que todos se escandalizariam nEle naquela noite:

Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas
Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti,
eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que,
nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás.
Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te
negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. (Mt 26.32-35)

Ele revelava um espírito voluntarioso, com boa intenção, mas
precipitado, sem pensar no que iria dizer. Nesse episódio, depois
que Pedro disse que jamais negaria a Jesus, “todos os discípulos
disseram o mesmo”. Nessa declaração de Pedro, vemos alguns
aspectos comprometedores:

a) Ele desprezou a Palavra de Deus. Jesus não fez uma
declaração pessoal ou retórica sobre ser ferido e a dispersão dos
seus seguidores. Ele citou a Palavra de Deus (Zc 13.7):

Então, Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em
mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se
dispersarão. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a
Galileia. (26.31,32)



Diante dessa palavra de Jesus, Pedro desprezou a Palavra de
Deus e mostrou-se autossuficiente. “Disse-lhe Pedro: Ainda que me
seja necessário morrer contigo, não te negarei” (26.35).

b) Ele não foi vigilante na oração. No Getsêmani, Pedro e os
seus dois amigos foram convidados por Jesus para orar com Ele
naquele momento tão amargo; mas, ao retornar do lugar onde fora
orar, encontrou-os dormindo: “E, voltando para os seus discípulos,
achou-os adormecidos; e disse a Pedro: Então, nem uma hora
pudeste vigiar comigo?” (26.40).

O fracasso de Pedro

Ele esteve com Jesus no Getsêmani, acompanhou-o na oração
angustiosa, pegou no sono com os outros discípulos e viu quando
Jesus foi preso após ser traído por Judas: “Mas tudo isso aconteceu
para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os
discípulos, deixando-o, fugiram” (Mt 26.56). Imaginemos o que
Jesus sentiu diante dos que foram prendê-lo, traído por Judas com
um beijo de falsidade e falta de temor a Deus; imaginemos o que
Ele sentiu quando viu os seus discípulos, um a um, deixarem-no e
fugirem! Pedro também fugiu, mas depois resolveu acompanhar de
longe o julgamento de Jesus no Sinédrio: “E Pedro o seguiu de
longe até ao pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se
entre os criados, para ver o fim” (Mt 26.58).

a) Pedro nega a Jesus a primeira vez. Sentindo intensa
preocupação com o que aconteceria a Jesus depois da sua prisão,
Pedro foi ao pátio e assentou-se entre os criados do sumo
sacerdote Caifás, que se reunira com os escribas e anciãos para



julgarem a Jesus. O julgamento de Jesus foi ilegítimo, pois não lhe
deram direito à defesa, conforme o Direito Romano. Certamente,
porque naquela instância o Sinédrio era um tribunal religioso que
julgava as causas de transgressores da Lei de Moisés. Ali Jesus foi
humilhado ao responder ao que o julgava. Quando indagado se era
o Cristo, respondeu: “[...] Tu o disseste; digo-vos, porém, que vereis
em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso
e vindo sobre as nuvens do céu” (Mt 26.64). Essa resposta irritou
Caifás, que o acusou de ter blasfemado. Diante de tal acusação,
cuspiram no rosto de Jesus, esmurraram-no e esbofetearam-no
(26.64-68).

Pedro assistiu a todo esse quadro de horror e violência contra
Jesus em silêncio e acovardado. Ele, que tantas vezes levantou a
voz, dizendo estar ao lado de Jesus, afirmando que jamais permitiria
que Cristo morresse e que nunca o negaria, provou a sua fraqueza
moral e espiritual perante pessoas sem qualificação. Diz o texto:
“Ora, Pedro estava assentado fora, no pátio; e, aproximando-se dele
uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o galileu. Mas ele
negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes” (26.69,70).
Deve ter sido terrivelmente constrangedor para Pedro encarar
aquela situação. Diante dos algozes que desonravam o seu
Salvador, Pedro negou-o pela primeira vez, mentindo e dizendo que
não sabia o que uma simples criada estava dizendo a ele.

b) Pedro nega a Jesus a segunda vez. Pedro ficou bastante
confuso e incomodado após negar a Jesus. Em seguida, ele
levantou-se de onde estava e foi para o vestíbulo. Mais uma vez,
Pedro agiu de modo egoísta e carnal diante de outra empregada: “E,
saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali



estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou
outra vez, com juramento: Não conheço tal homem” (26.71,72).
Dessa vez, a sua covardia foi maior. Além de negar a Jesus, ele fez
dessa vez “com juramento”! Deve ter dito algo do tipo: “Juro que não
sei quem é esse Jesus”. A essa altura, a consciência de Pedro deve
ter ficado em brasas, mas não resistiu à tentação para mentir outra
vez, negando o seu Senhor com a frieza de um traidor.

c) Pedro nega a Jesus a terceira vez. O fracasso de Pedro
diante do julgamento cruel a que Jesus fora submetido parece que
não teria limites, mas ele foi provado pela terceira vez, quando não
somente uma criada confrontava-lhe, como sendo conhecido de
Jesus. Um grupo de pessoas que assistiam o julgamento do Senhor
colocou-o em situação mais vexatória ainda do que as anteriores:
“E, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a
Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te
denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não
conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou” (26.73,74).
Não sabemos qual das três negações de Pedro foi a mais
ignominiosa. Na primeira, ele disse que não sabia o que a criada
estava dizendo; na segunda, disse que não conhecia a Jesus. E, na
terceira vez, fez-se de louco, começou a rogar pragas e disse, talvez
de modo mais vergonhoso para um discípulo de Jesus: “Não
conheço esse homem”. Pedro provou que não era o homem tão
corajoso e decidido que aparentava ser noutras ocasiões em que se
pronunciou sobre determinados fatos críticos na vida de Jesus. Ao
negar o seu Mestre três vezes, mostrou-se fraco e pusilânime.
Pedro certamente não aprendera a orar e a vigiar para não cair em
tentação (Mt 26.41).



4. A Restauração de Pedro

Diante do seu fracasso perante pessoas ímpias e tendo negado a
Jesus três vezes, Pedro tomou o caminho da restauração:

O arrependimento doloroso de Pedro

Cumprira-se o que Jesus dissera a Pedro quando este
precipitadamente declarou que jamais o negaria. Jesus advertiu que
um galo haveria de ser testemunha do fracasso de Pedro: “E
lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes
que o galo cante, três vezes me negarás. E, saindo dali, chorou
amargamente” (26.75). Pedro lembrou-se da advertência de que
trairia Jesus naquela noite somente após a terceira vez em que o
negou. Talvez ele tenha tido fé ou, então, imaginava que tinha mais
fé do que os outros, mas a fé sem a oração e a vigilância é fracasso
anunciado.

Esse foi o passo decisivo para a sua restauração espiritual diante
de Deus. Antes de chorar amargamente, arrependeu-se
profundamente. Se ele tivesse começado como terminou, não teria
terminado com tamanha tristeza e dor no coração. Ele estava como
que dominado por sentimentos carnais de orgulho e
autossuficiência. Outros homens de Deus também passaram por
esse processo apesar de a situação em si ter sido diferente, ou seja,
pecaram gravemente, mas arrependeram-se e foram vitoriosos.
Davi, por exemplo, depois de cometer dois pecados gravíssimos,
confessou o seu arrependimento ao ser confrontado pelo profeta:
“Então, disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a
Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado; não morrerás” (2
Sm 12.13).



Foi alcançado pela misericórdia de Jesus

Se Jesus não tivesse estendido sobre Pedro o seu perdão, que é
a expressão do seu amor e da sua misericórdia, a história de Pedro
teria terminado como ele chorou: amargamente; Jesus, todavia, não
o desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, e as mulheres
foram ao túmulo de Jesus, o anjo disse-lhes que fossem dar a boa
nova aos seus discípulos, destacando a pessoa de Pedro: “Mas ide,
dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a
Galileia; ali o vereis, como ele vos disse” (Mc 16.7). Cumpriu-se o
que está escrito em Provérbios: “O que encobre as suas
transgressões nunca prosperará; mas o que as confessa e deixa
alcançará misericórdia” (Pv 28.13).

Pedro no cenáculo

Certamente, depois da ressurreição, Pedro recebeu a mensagem
especial do anjo a ele dirigida (Mc 17.7). Já restaurado do seu
fracasso espiritual e moral, Pedro juntou-se aos demais apóstolos
após a ascensão de Jesus e passou a habitar no cenáculo com
outros discípulos e com as mulheres que andaram com Jesus (At
1.14). Ali Pedro e os outros apóstolos esperaram pacientemente
durante quarenta dias depois da Páscoa em oração e súplicas pela
chegada do Espírito Santo.

Pedro e a escolha de Matias

Além dos onze apóstolos, reuniram-se cerca de cento e vinte
irmãos no cenáculo, aguardando a promessa do Espírito Santo.
Como prova de que Pedro tinha espírito de liderança, ele sentiu a



direção de Deus para conclamar os outros para escolher um
substituto para Judas Iscariotes, que traíra a Jesus e suicidou-se.
Após fazer um resumo bem circunstanciado do que ocorrera com
Judas, ele disse:

É necessário, pois, que, dos varões que conviveram conosco todo o
tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando
desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em
cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E
apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o
Justo, e Matias. E, orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração
de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte
neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o
seu próprio lugar. E, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E,
por voto comum, foi contado com os onze apóstolos. (At 1.21-26)

Dentre os onze apóstolos, coube a Pedro a iniciativa necessária
de proceder-se a escolha do substituto de Judas. E ele dirigiu o
processo da escolha de Matias com oração e também pelo
lançamento de sortes — que a Bíblia não deixa claro como era feito
o procedimento —, só que o mais importante é que tudo foi feito
com oração diante de Deus e teve a sua aprovação. Esse foi o
último ato benéfico e louvável de Pedro antes do Pentecostes.

II – PEDRO DEPOIS DO PENTECOSTES

Como já vimos, o batismo no Espírito Santo não é a conversão da
pessoa, e sim o poder sobrenatural de Deus na vida do crente fiel
que toma a decisão de buscar o Espírito Santo para ser testemunha
de Cristo de maneira diferenciada. Jesus prometeu aos seus



discípulos, que já tinham o Espírito Santo neles, ou habitando com
eles, “outro Consolador”, que haveria de ficar com eles para sempre:

Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o
Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê,
nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará
em vós. (Jo 14.15-17)

Em Atos, Jesus reforçou a promessa gloriosa do batismo no
Espírito Santo ao dizer:

[...] mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois
destes dias [...]. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir
sobre vós; e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda
a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. (At 1.5,8)

Os judeus não entendiam nada do batismo no Espírito Santo. Por
isso, quando no Dia de Pentecostes o poder de Deus caiu de forma
maravilhosa sobre os cerca de 120 irmãos que estavam com os
discípulos, uns ficaram maravilhados, enquanto outros, com
zombaria, diziam de maneira ignorante e desrespeitosa: “Estão
cheios de mosto”, ou embriagados (At 2.2.11-13).

1. Pedro Batizado no Espírito Santo

Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro foi transformado
noutro homem. Aquele que teve tantos altos e baixos na vida ao
lado de Jesus e fracassou grandemente ao negar o Senhor três
vezes, revelou-se um Pedro cheio da graça, da unção e do poder de



Deus após o Pentecostes. De fato, depois que alguém tem um
encontro pessoal com Jesus jamais poderá ser da mesma forma,
como na sua velha vida de incredulidade e pecado. Da mesma
forma, quem recebe o batismo no Espírito Santo experimenta uma
mudança radical na vida espiritual e até emocional.

Após ouvir a interpretação depreciativa de que os que foram
batizados estariam bêbados no cenáculo, Pedro não se conteve e
nem esperou que algum dos outros discípulos tomasse a iniciativa
de esclarecer esse engano carnal.

Pedro levanta-se e dirige-se à multidão

Cheio do Espírito Santo, Pedro levantou-se com os onze e
esclareceu o que estava acontecendo com os que foram batizados
no cenáculo:

Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes:
Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto
notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão
embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. (At
2.14,15)

Com autoridade de Deus, Pedro desfez o engano ou a maldade
dos que julgavam os batizados no Espírito Santo de estarem
embriagados à “terceira hora do dia”, ou às 9 horas da manhã no
horário romano.

Pedro explica o que aconteceu no cenáculo



Após esclarecer que não era como as pessoas pensavam, Pedro
passou a discorrer com grande sabedoria e eloquência o que
significava todo aquele fenômeno espiritual jamais visto em toda a
história de Israel. O seu discurso depois do Pentecostes é a prova
mais eloquente da sua restauração espiritual. Por isso, Pedro
levantou a voz e disse:

Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá,
diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne; e os
vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão
visões, e os vossos velhos sonharão sonhos; e também do meu Espírito
derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e
profetizarão (At 2.16-18).

Pedro conclama os irmãos a refletir sobre Jesus

Como nenhum outro apóstolo, Pedro discorreu com firmeza sobre
o papel glorioso de Jesus, aprovado por Deus com verdadeiro
avivamento espiritual:

Varões israelitas, escutai estas palavras: A Jesus Nazareno, varão
aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que
Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis; a este
que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus,
tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos; ao
qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível
que fosse retido por ela (2.22-24).

Continuou, na sua narrativa, demonstrando que já houvera sido
profetizado por Davi num dos seus salmos, que ele não veria a



corrupção física:

Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu
Santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida;
com a tua face me encherás de júbilo [...], nesta previsão, disse da
ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a
sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos
nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e
tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que
vós agora vedes e ouvis. (2.27,31-33)

Com essas palavras carregadas de profundo significado espiritual,
Pedro concluiu o seu acalorado discurso, que teve tão grande
impacto na mente dos seus ouvintes que muitos, compungidos,
indagaram a Pedro e aos outros que estavam ao seu lado:

[...] Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e
cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos
pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos
diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe: a tantos
quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto
testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De
sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra;
e, naquele dia, agregaram-se quase três mil almas. (2.37c, 38-41)

Os novos convertidos com o discurso de Pedro experimentaram o
maior avivamento depois da ascensão de Cristo. Não foi um
movimento passageiro, como acontece em muitos lugares. A
comunidade cristã, nascida depois do Pentecostes, servia a Deus
com perseverança na doutrina dos apóstolos, cuidavam da



assistência aos mais pobres com oração e temor, e “acrescentava o
Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar” (cf. At 2.41-47).

2. Pedro e a Cura do Coxo

O avivamento na Porta Formosa

O avivamento na vida de Pedro continuou a revelar-se nos dias
que se seguiram. Quando ele foi ao Templo junto com João,
algumas pessoas haviam colocado, como o faziam sempre, um
homem que nascera coxo para esmolar na chamada Porta Formosa
do Templo em Jerusalém. Como acontecia com esses enfermos, ele
pedia ajuda a quem por ali entrasse. Certamente ele recebia
esmolas todos os dias e era levado de maca ou de cama para a sua
casa. Contudo, naquele dia, foi o dia marcante na vida daquele
doente. Ao ver Pedro e João entrando no Templo, pediu-lhes que
lhe dessem uma esmola:

E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou
para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho
prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo,
o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou,
e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em
pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, e saltando, e
louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. (3.4-9)

Pedro mostra a sua fé em ação

Notemos que, mais uma vez, depois de ser batizado no Espírito
Santo, no Pentecostes, Pedro destacou-se como um grande
pregador, cheio da unção e do poder de Deus. João estava ao seu



lado, mas foi ele quem levantou a voz e disse ao enfermo: “Olha
para nós”. E fez uma declaração de fé inabalável. Ordenou ao
paralítico que se levantasse “em nome de Jesus Cristo” (3.6), e o
homem levantou-se pelo poder de Deus. Os que estavam no Templo
ou nas proximidades e viram o homem curado “andando, e saltando,
e louvando a Deus” foram tomados de grande espanto, “cheios de
pasmo e assombro pelo que lhe acontecera” (2.10-11).

Mais uma vez, o Pedro, já batizado no Espírito Santo, disse-lhes
que Jesus fora glorificado por Deus, e eles mataram-no, preferindo
um ladrão e homicida; e mataram “o Príncipe da vida, ao qual Deus
ressuscitou dos mortos”. E completou, exaltando o nome de Jesus:
“E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes
e conheceis; e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos
vós, está perfeita saúde” (3.16). Pedro, que antes do Pentecostes
disse diante de uma criada que não conhecia a Jesus, agora, depois
do batismo no Espírito Santo e cheio da unção de Deus, fazia
declarações afirmativas que exaltavam o nome do Senhor.

Pedro declara como ter a salvação

No seu discurso inflamado pelo poder de Deus, Pedro proclamou-
lhes a salvação de Deus, dizendo: “Arrependei-vos, pois, e
convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e
venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor”
(3.19). Concluindo esse grande discurso, ele lembrou o concerto de
Deus com Abraão, a quem disse: “[...] Na tua descendência serão
benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho
Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e
vos desviasse, a cada um, das vossas maldades” (3.25b,26).



3. Pedro Avivado em outras Ocasiões

Perante o Sinédrio

Depois da cura do coxo de nascença, à porta do Templo, em
Jerusalém, a notoriedade daquele milagre abalou a cidade e as
suas autoridades religiosas, atraindo a ira das mesmas contra Pedro
e João. Quando eles estavam falando ao povo, receberam ordem de
prisão de parte dos sacerdotes, revoltados porque os apóstolos
falavam de Jesus Cristo e da ressurreição dos mortos. Por isso, os
sacerdotes e os saduceus fizeram o capitão do Templo prender os
dois apóstolos, lançando-os na prisão. Por causa da pregação do
evangelho através dele: “Muitos, porém, dos que ouviram a palavra
creram, e chegou o número desses homens a quase cinco mil” (4.1-
4). Esse fato teve repercussão junto ao sinédrio, o tribunal religioso
dos judeus. Reuniram-se “[...] Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e
João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo
sacerdote. E, pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou
em nome de quem fizestes isto? (4.6,7). A resposta foi dada por
Pedro na unção do Espírito Santo. Sem qualquer temor,

[...] Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos
interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo
como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel,
que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós
crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é
que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós,
os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum
outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome
há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. (4.8b-12)



Pedro declarou com ousadia que o milagre da cura do coxo de
nascença fora feito “em nome de Jesus Cristo, o Nazareno”, a quem
eles haviam crucificado, mas Deus ressuscitou-o dos mortos. E
acrescentou na sua declaração incisiva que Jesus “é a pedra que foi
rejeitada” pelos edificadores e que “[...] em nenhum outro há
salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos”.

As autoridades ficaram impressionadas com a desenvoltura de
Pedro em companhia de João, pelo fato de serem eles homens
indoutos, sem cultura. Depois de ameaçarem-nos para não falarem
mais no nome de Jesus, ambos foram libertos. Os apóstolos
reuniram-se com os outros discípulos, contaram tudo o que
passaram por causa do nome de Jesus e fizeram uma fervorosa
oração a Deus:

Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus
servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a
mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu
santo Filho Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que
estavam reunidos; e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam
com ousadia a palavra de Deus. (4.29-31 – grifo acrescido)

Ananias e Safira

Nos primórdios da Igreja, os seguidores de Jesus tinham grande
amor e solidariedade para com todos, principalmente para os
necessitados. Eles chegaram a vender os seus bens para distribuir
com os carentes. Alguns vendiam os seus bens e depositavam o
produto da venda aos pés dos apóstolos para que estes assistissem



aos pobres (4.32-37). Porém, certo homem chamado Ananias,
juntamente com a sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e
entregou o dinheiro aos apóstolos, mas Pedro, cheio do Espírito
Santo, pelo dom de ciência, constatou que ele estava mentindo, pois
vendera o bem por um preço e declarou que vendera por outro.
Pedro interrogou-o a respeito e não teve resposta. Diante dessa
mentira, Pedro repreendeu-o dizendo que Ananias havia mentido a
Deus, e não aos homes. E Ananias caiu morto aos pés dos
apóstolos. Quase três horas depois, a sua esposa foi procurá-lo e
igualmente mentiu sobre o preço da herdade vendida e caiu morta
da mesma forma (5.1-10). Esse episódio mostra o quanto Pedro
estava cheio do Espírito Santo e da autoridade de Deus. Era tão
grande a unção sobre Pedro

[...] que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e
em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este
passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas
concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados
de espíritos imundos, os quais todos eram curados. (5.15,16)

O avivamento em vários lugares

Houve um grandioso avivamento em Lida. Quando Pedro ali
chegou, falaram-lhe de um homem chamado Eneias, que estava
paralítico há oito anos: “E disse-lhe Pedro: Eneias, Jesus Cristo te
dá saúde; levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-
no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se
converteram ao Senhor” (At 9.34,35). De lá, Pedro foi para Jope,
onde tomou conhecimento de uma mulher de nome Tabita,



conhecida por Dorcas, que estivera enferma e veio a falecer. Ao
saberem os discípulos de Jope que Pedro estava em Lida,
mandaram chamá-lo para que orasse por Tabita, mulher “cheia de
boas obras e esmolas que fazia”. Pedro atendeu ao chamado deles
e foi até onde o corpo da defunta jazia:

Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou; e,
voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e,
vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e,
chamando os santos e as viúvas, apresentou-lha viva. E foi isto notório
por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. (At 9.40-42)

Mais um avivamento espiritual extraordinário houve naquelas
cidades.

III – A IGREJA ATUAL PRECISA DO
PENTECOSTES

Nos tempos presentes, torna-se imperativa a busca pelo poder do
Espírito Santo no meio das igrejas cristãs. Há uma tendência à
acomodação, à indiferença e à infiltração das coisas do mundo no
meio das comunidades dos crentes. Por isso, é indispensável a
busca pelo Pentecostes nesse tempo pós-moderno.

1. A Igreja Atual e o Pentecostes

A Igreja Primitiva precisava do poder do alto. Israel era um povo
que tomara conhecimento do que o Senhor Deus fez nos antigos
tempos na antiga aliança; dos milagres e prodígios operados desde
a libertação do Egito e do que Ele fez durante os anos em que o



povo passou no deserto abrasador. Na memória coletiva, havia
esses registros. Depois, com a vinda de Cristo ao mundo, todos
tomavam conhecimento dos seus sinais, milagres e prodígios
operados nas suas ruas, nas sinagogas, no Templo, à beira do mar
da Galileia e noutros pontos. O povo de Israel viveu um tempo sem
ouvir a voz de Deus. A Igreja nos seus primórdios nasceu debaixo
do grande avivamento trazido por Jesus por meio do seu evangelho
de poder. Assim começou um novo tempo no Pentecostes. Já vimos
em capítulo anterior como Deus manifestou o seu poder e trouxe
avivamento nos evangelhos. Em Atos dos Apóstolos, foi implantado
pelo Espírito Santo o modelo de igreja que Deus quer ver no mundo
em todos os tempos, sobretudo nos que antecedem a volta de
Jesus.

Tempos de incredulidade global

Nos dias de hoje, a realidade espiritual do mundo mudou
drasticamente. Antevendo essa realidade, Jesus disse aos seus
discípulos: “Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando,
porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra?” (Lc
18.8). A pergunta de Jesus traz consigo uma afirmação real.
Quando Ele voltar para buscar a sua Igreja, será num tempo em que
haverá acentuada falta de fé em todo o mundo. Num tempo assim, é
enorme a necessidade de um grande avivamento. Pelas páginas da
Bíblia, só poderá haver um tempo de avivamento se os seguidores
de Jesus buscarem o derramamento do Espírito Santo como foi no
Dia de Pentecostes.

Tempos de multiplicação da iniquidade



No seu sermão profético sobre o fim dos tempos, Jesus alertou os
seus discípulos para diversas características desses tempos. Além
de prever a falta de fé no mundo, Jesus mostrou outras
características que marcarão os dias finais da ordem mundial das
coisas. Haverá falsos cristos, guerras e rumores de guerras, fomes,
pestes e terremotos em vários lugares. Será uma época catastrófica
em termos de eventos escatológicos. E Jesus previu a morte de
discípulos seus com ódio por causa do seu nome. No meio desse
tempo tenebroso e catastrófico, Jesus disse:

E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas
aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do Reino
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e
então virá o fim. (Mt 24.12-14)

Ao mesmo tempo que se multiplicar a iniquidade, as pessoas
perderão o amor umas pelas outras e até mesmo pelo próprio Deus.
Jesus previu um sinal altamente positivo, que foi a pregação do
evangelho em todo o mundo. Os que escaparão da situação caótica
no mundo serão os fiéis ao Senhor e que perseverarem até o fim.

Tempos trabalhosos

O apóstolo Paulo recebeu pelo Espírito Santo a revelação
profética das características dos últimos tempos, que antecedem à
vinda de Jesus. Naquele tempo, crentes e igrejas que não tiverem a
presença, o poder e a unção do Espírito Santo não suportarão a
realidade espiritual do mundo, que será dominado por tremenda



corrupção. Paulo, escrevendo a Timóteo, o jovem obreiro e o seu
filho na fé, disse:

Sabe, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos;
porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos,
soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis,
sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais
amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. (2 Tm 3.1-5)

2. A Igreja que Vai Ser Arrebatada

A Igreja dos tempos que antecedem a vinda de Jesus para o
arrebatamento será a formada pelos crentes salvos e lavados no
sangue de Jesus e que estiveram avivados na unção do Espírito
Santo em obediência e santificação (Hb 12.14; 1 Ts 5.23; 1 Pe 1.15).
Será a Igreja dos crentes que são comparados às cinco virgens
pudentes da parábola das dez virgens, proferida por Jesus. Cinco
delas eram prudentes, e as outras cinco, insensatas. As prudentes,
além de terem azeite nas suas lâmpadas para a espera pelo noivo,
tinham reserva nas vasilhas, enquanto as insensatas, ou loucas,
apenas possuíam azeite nas lâmpadas e não tiveram tempo de
reabastecê-las quando se ouviu o grito da chegada do noivo (Mt
25.1-13).

Além de ser constituída de crentes prudentes, a Igreja que vai
subir é santa, consagrada a Deus, na unção do Espírito Santo,
comparada a uma virgem preparada para o seu esposo no dia das
núpcias. Paulo remete a esse fato quando fala dos deveres dos
maridos para com as suas esposas, exortando-os a amá-las como



Cristo ama a Igreja, a ponto de dar a vida por ela “[...] para a
santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para
a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível” (Ef 5.26,27).
Que Deus nos ajude para que nós, os salvos, estejamos preparados
para ouvir o toque da trombeta do arcanjo no arrebatamento.

15Didracmas eram moedas antigas, oriundas da Grécia, correspondentes a duas dracmas.
Era um imposto cobrado das pessoas para a manutenção do Templo.
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Capítulo 7

Estêvão – Um Mártir Avivado

Igreja de Jesus nasceu, cresceu e desenvolveu-se debaixo de
perseguições das mais diversas. Todos os sistemas religiosos,
institucionais e políticos foram usados para destruí-la desde o seu
nascedouro. Quando Jesus nasceu, o Diabo procurou eliminá-lo
ainda na sua infância. Herodes, o famigerado rei, representando o
Império Romano, ao saber pelos magos que nascera “o Rei dos
judeus”, sentiu-se ameaçado e procurou eliminar o menino Jesus,
mas Deus livrou-o das mãos do sanguinário monarca. Ao longo do
ministério de Jesus, a perseguição sempre se fez presente. De uma
forma ou de outra, os líderes do judaísmo, sentindo-se ameaçados
no seu prestígio e por inveja, procuraram ocasião para matá-lo. Por
fim, traído por Judas Iscariotes, Jesus foi entregue nas mãos dos
que queriam a sua morte. Ele foi preso, julgado injustamente e
levado ao patíbulo da Cruz, só que a alegria dos inimigos de Cristo
durou pouco. Três dias depois de sepultado, conforme Ele próprio
dissera, ressuscitou, glorioso e triunfante, vencedor da morte, do
Diabo, do pecado, do mundo e de todos os poderes das trevas.
Cumprida a sua missão divina, Jesus voltou ao seu lugar, à destra
de Deus, nos céus.

Se não fosse o avivamento, resultante do Pentecostes, como
dissemos noutro texto, a Igreja não teria sobrevivido. Seria apenas



uma lembrança de uma religião que teria fracassado. Desde que
Jesus subiu aos céus, a sua Igreja passou a sofrer perseguição. As
“portas do inferno” valeram-se da religião para perseguir os
seguidores do Nazareno. O judaísmo levantou as suas forças contra
os primeiros cristãos. Após a descida do Espírito Santo (At 2), a
perseguição teve início quando Pedro e João, usados por Deus, no
nome de Jesus, curaram um coxo de nascença que ficava “à porta
do templo, chamada Formosa” (At 3.2). Não demorou muito quando,
diante do povo já atônito por conta do milagre operado diante do
santuário judaico, adentraram ao recinto os sacerdotes com o apoio
do capitão do Templo e dos saduceus, que lançaram os apóstolos
na prisão sem acusação formal ou mandado judicial (At 4.3). Como
resultado: “Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e
chegou o número desses homens a quase cinco mil” (At 4.4).

O crescimento rápido da igreja impressionou os poderosos do
judaísmo. Eram doze os que andavam com Jesus; no Pentecostes,
no Cenáculo, reuniram-se cento e vinte; com a pregação de Pedro,
mais de três mil converteram-se a Cristo. Depois da cura do coxo,
foi grande o alvoroço entre os inimigos do evangelho de Cristo. Os
apóstolos foram presos, libertos, e o número dos cristãos chegou “a
quase cinco mil” (4.4). A igreja continuou crescendo de maneira
impressionante. E a perseguição intensificava-se: “E crescia a
palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número
dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé” (6.7).
O crescimento não se dava apenas entre as pessoas de classe
pobre e sem cultura, mas até entre os sacerdotes judaicos. Isso
incomodava e revoltava a liderança religiosa e política da época.



O diácono Estêvão foi usado por Deus de forma poderosa; pelo
seu ministério, o Senhor Deus “fazia prodígios e grandes sinais”
(6.8). Na visão dos inimigos de Cristo, a sua obra precisava ser
detida. A igreja não deveria continuar crescendo, mas Deus não
pode ser impedido por ninguém. Está escrito: “Ainda antes que
houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das
minhas mãos; operando eu, quem impedirá?” (Is 43.13). Neste
capítulo, meditemos sobre o papel de Estêvão, a sua prisão e o seu
discurso eloquente, cheio da unção de Deus e, por fim, a sua morte,
glorificando a Cristo.

I – ESTÊVÃO E O SEU TESTEMUNHO DE FÉ

Depois de uma assembleia extraordinária da igreja nascente, os
diáconos foram escolhidos para cuidar da parte social da
comunidade cristã. Isso contribuiu para que o cristianismo fosse
bem-visto por muitas pessoas: “E crescia a palavra de Deus, e em
Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande
parte dos sacerdotes obedecia à fé” (At 6.7).

1. Estêvão Usado por Deus

Estêvão destaca-se entre os diáconos

Na escolha dos diáconos, o nome de Estêvão aparece pela
primeira vez de uma forma bem interessante. Dos sete eleitos pela
igreja, todos tinham que ter os requisitos de “boa reputação, cheios
do Espírito Santo e de sabedoria” (6.3). Estêvão teve uma menção
diferenciada quanto à sua condição espiritual, pois era “homem
cheio de fé e do Espírito Santo” (6.5).



Estêvão fazia grandes sinais e prodígios

Estêvão era homem que tinha comunhão com Deus e foi usado
para efetuar grandes coisas que glorificavam o nome do Senhor. Diz
a Bíblia: “E Estêvão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e
grandes sinais entre o povo” (6.8). Ele era um pregador que atraía
multidões por causa da sua fé em Deus e nas suas promessas de
que, ao ser batizado no Espírito Santo, teria poder para realizar o
seu ministério, chamado por Deus. Jesus prometeu que os seus
discípulos haveriam de receber “a virtude do Espírito Santo” para
serem testemunhas em todas as partes, a partir de Jerusalém, “e
até aos confins da terra” (1.8).

Homem cheio de fé, Estêvão creu, e Jesus cumpriu a sua
promessa aos que creram. Dentre os sinais que demonstrariam a
sua fé, estavam: expulsar demônios, falar novas línguas, impor as
mãos sobre os enfermos e curá-los (Mc 16.17,18). Ao ser usado por
Deus de forma maravilhosa, com sinais evidentes da sua fé e
unção, causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja.
Levantaram-se contra ele quatro grupos: alguns da sinagoga
chamados de libertinos, dos cireneus, dos alexandrinos e “dos que
eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com ele”.

Estêvão sofre covarde oposição

Os inimigos da igreja sempre usam meios escusos e desonestos,
com maldade, covardia e ódio contra a fé cristã. Em debate com
Estêvão, eles “não podiam resistir à sabedoria, e ao espírito com
que falava”. Não tendo argumentos teológicos, filosóficos, teóricos
ou lógicos, ou mesmo fundamentados na Lei de Moisés, os



adversários da igreja usaram métodos vergonhosos contra o servo
de Deus, como o suborno, ou a propina para aliciar homens ímpios
e acusarem-no com mentiras; usaram de violência contra ele,
excitando o povo, os anciãos e os escribas, que eram a liderança
religiosa da cidade, e arrebataram-no, levaram-no à força e
conduziram-no ao conselho, que era o Sinédrio, uma espécie de
tribunal religioso, legislativo e judicial, que ficava em Jerusalém. Era
um julgamento absurdo, onde o acusado não tinha direito de
apresentar testemunhas ou advogado de defesa, mas aos
acusadores levaram “falsas testemunhas” que o acusaram de
blasfemar “contra Moisés e contra Deus” (6.9-14). Algo surpreendeu
os acusadores ímpios: “Então, todos os que estavam assentados no
conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de
um anjo” (6.15).

O discurso de Estêvão sobre a história de Israel

O sumo sacerdote, à frente do Sinédrio, ficou atônito diante das
acusações contra Estêvão: “E disse o sumo sacerdote: Porventura,
é isto assim?” (7.1). Essa pergunta deve ter sido dirigida a Estêvão,
o acusado sem provas e sem defensor. Ele deve ter tido autorização
do presidente do conselho para falar e logo começou a fazer a sua
exposição num longo discurso apologético. E Estêvão assim o fez,
numa sequência que denota que ele estava bem seguro nas suas
convicções cristãs. Estêvão começou o seu discurso com uma
chamada à atenção de todos, dizendo: “Varões, irmãos e pais, ouvi”
(7.1). Ele fez referências a vários episódios envolvendo Abraão e a
sua chamada por Deus para ser pai de muitas nações, seguido do
seu filho e neto, Isaque e Jacó (Israel), e passando por José,



Moisés, Josué, Salomão e Davi. Até esse ponto, o auditório ouvia
impassível.

Estêvão enfurece os seus acusadores

Depois de dissertar com muita sabedoria sobre a história de Israel
e a sua apostasia, Estêvão mudou o foco do discurso. Ele
confrontou a dureza de coração dos líderes de Israel ao dizer:

Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre
resistis ao Espírito Santo; assim, vós sois como vossos pais. A qual dos
profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que
anteriormente anunciaram a vinda do Justo, do qual vós agora fostes
traidores e homicidas; vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos
e não a guardastes. E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e
rangiam os dentes contra ele. (7.51-54)

Em poucos minutos, Estêvão demonstrou o estado espiritual de
Israel durante a sua história. Nunca, em nenhum lugar e em tempo
algum, um povo foi tão abençoado por Deus. Nascido de Abraão, o
patriarca hebreu, constituída como nação escolhida para
representar os interesses do Reino de Deus na terra, Israel ouviu da
parte de Deus promessas jamais feitas a qualquer povo. Deus tirou
aquele povo do Egito e fez sinais e maravilhas jamais vistas por
qualquer povo do mundo, começando com a sua retirada da
escravidão egípcia com poderosa mão divina, depois com as pragas
derramadas sobre aquele povo idólatra, em seguida o livramento na
passagem do mar Vermelho, a água tirada da rocha e o manjar dos
céus enviado, além de ter dado vitória sobre povos mais fortes e
mais poderosos que eles em termos humanos.



Se não tivesse dado palavra tão dura contra os que o acusaram
no Sinédrio, Estêvão poderia ter escapado da pena capital, mas ele
preferiu ser fiel à sua missão, expondo o que o Espírito de Deus
pusera-lhe no coração. Cumpriu-se o que Jesus dissera aos seus
discípulos:

Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos; portanto, sede
prudentes como as serpentes e símplices como as pombas. Acautelai-
vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos
açoitarão nas suas sinagogas; e sereis até conduzidos à presença dos
governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de
testemunho, a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos
dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque, naquela mesma hora,
vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem
falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. (Mt 10.16-20)

II – ESTÊVÃO E A SUA MORTE PRECIOSA

Diante da fúria dos seus acusadores, principalmente dos líderes
do Sinédrio, Estêvão não se intimidou e permaneceu firme. Ele
sabia que poderia ser condenado à morte por confrontar o sistema
religioso, hipócrita e anticristão, mas preferiu olhar para os céus.

1. Cheio do Espírito Santo

Para enfrentar a morte sem desesperar, Estêvão mostrou que era
um servo de Deus, que tinha íntima comunhão com o Senhor. Antes
de ele ser apedrejado, teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus
ao lado do Pai num momento especial, num êxtase espiritual tão



grande que a morte não lhe intimidou. E ele proclamou com graça e
paz:

Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a
glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que
vejo os céus abertos e o Filho do homem, que está em pé à mão direita
de Deus. (At 7.55)

Estêvão só pôde enfrentar as terríveis acusações contra ele,
porque era um servo de Deus que orava, certamente jejuava e,
depois do Pentecostes, não se limitou a falar línguas estranhas —
como acontece com muitos crentes batizados no Espírito Santo. Ele
buscou e tornou-se um homem de Deus “cheio do Espírito Santo”.
Antes do Pentecostes, os discípulos já eram salvos e tinham o
Espírito Santo com eles, habitando neles (Jo 14.17). Porém, uma
vez batizados no Espírito Santo, eles receberam um revestimento
de poder que jamais conhecera. No seu discurso, diante do
Sinédrio, demonstrou ter esse poder na sua vida.

Jesus já tinha prometido aos seus discípulos que eles haveriam
de receber poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e Estêvão
também experimentou esse novo estado de relacionamento com
Deus. Em nenhum momento, ele demonstrou fraqueza espiritual,
emocional ou psicológica diante dos desafios, dificuldades,
oposições e afrontas violentas contra a sua pessoa. Ele manteve-se
de pé, com altruísmo e coragem. Ser cheio do Espírito Santo faz
toda a diferença na vida dos servos e servas de Deus. Jesus
assegurou: “Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai
vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai,
testificará de mim” (Jo 15.26).



O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, exortou-lhes que
fossem cheios do Espírito:

E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos
do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre
graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus
Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. (Ef 5.18-21)

Nesse texto, vemos que o crente cheio do Espírito Santo não
apenas fala línguas, como também foge de vícios, de contendas e
passa a adorar a Deus com novos cânticos espirituais, de coração,
e sempre agradece a Ele por tudo “em nome do Senhor Jesus”.
Lição importante para os dias atuais quando, em igrejas
evangélicas, o louvor gospel exalta o cantor, a banda ou outro grupo
musical. O momento de louvor torna-se um show de técnica e
exibição de talentos humanos.

2. A Fúria dos Acusadores

Se os seus acusadores já estavam enfurecidos por terem sido
confrontados corajosamente por Estêvão, de serem duros de
coração e de resistirem ao Espírito Santo, eles não suportaram ouvir
que Estêvão estava vendo a glória de Deus e a Jesus nos céus:
“Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e
arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o
apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés
de um jovem chamado Saulo” (7.57,58). Estêvão foi levado à
periferia da cidade, provavelmente para lugares menos
movimentados, e ali foi cercado pela multidão enfurecida com sede



de sangue. A sua fúria alcançou o auge quando ouviram a
declaração de que ele estava contemplando os céus abertos e
Jesus à direita de Deus (7.55).

Eles ficaram tão enfurecidos que viram Estêvão como um
perigoso criminoso. Eles perderam todo o controle emocional. Já
estavam cheios de ódio no coração, desejando ver o fim do homem
de Deus. Passaram a gritar com altos brados palavras de
condenação, de ira e furor; era tão terrível para eles ouvir o que
Estêvão dissera de estar vendo a glória de Deus, que eles taparam
os ouvidos com as mãos, totalmente desequilibrados e
descontrolados. No acesso da fúria demoníaca, “arremeteram
unânimes contra ele”. Conscientes do que estavam fazendo,
agrediram-no não só verbal, como também fisicamente, com socos,
murros, pontapés e pancadas no rosto e na cabeça, querendo
destruí-lo. Levaram-no com violência para fora da cidade e ali o
apedrejaram sem dó. Para dar uma impressão de que realizavam
um julgamento legal, levaram testemunhas contra Estêvão, as
quais, com mentiras e calúnias, “depuseram as suas vestes aos pés
de um jovem chamado Saulo”. Àquela altura, Saulo de Tarso era o
principal perseguidor dos cristãos.

3. Estêvão Perdoa os seus Inimigos

Quando cruelmente apedrejado, Estêvão demonstrou que era, de
fato, um homem de Deus, convertido, cheio do Espírito Santo e de
amor. Naquela hora terrível, ao sentir quando as pedradas faziam-
lhe sofrer, já com dores atrozes e com o sangue escorrendo pela
face e por todo o seu corpo, Estêvão não demonstrou sentimento de
vingança ou de ódio:



E apedrejaram a Estêvão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe
o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. (7.59,60)

Que exemplo grandioso! Ele, ainda de pé, exclamou: “Senhor
Jesus, recebe o meu espírito”. Estêvão viu que era chegada a sua
morte, quando estava saindo deste mundo e adentrando nas
regiões celestiais, na presença de Deus. Em seguida, ele ajoelhou-
se e “clamou com grande voz”, dizendo: “Senhor, não lhes imputes
este pecado”.

Estêvão seguiu o exemplo de Jesus na cruz quando orou a Deus,
e disse: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lc
23.34). E apedrejaram a Estêvão, que em invocação dizia: “Senhor
Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com
grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito
isto, adormeceu” (7.55-60). Enquanto na terra o quadro da morte de
Estêvão era tenebroso, com tanta fúria, ódio, violência e com o
sangue inocente derramado, outro quadro era bem diferente no céu.
Com toda a certeza, quando ele fixou os olhos no céu, viu um
quadro belíssimo e glorioso:

Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a
glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que
vejo os céus abertos e o Filho do homem, que está em pé à mão direita
de Deus. (7.55)

Assim como o mendigo Lázaro, que foi levado pelos anjos “ao
seio de Abraão” (Lc 16.22), Estêvão também foi levado ao Paraíso
pelos anjos à presença de Deus e de Jesus. Cumpriu-se o que diz a



Palavra de Deus: “Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus
santos” (Sl 116.15). Ele alcançou a grande bem-aventurança
prevista em Apocalipse:

E ouvi uma voz do céu, que me dizia: Escreve: Bem-aventurados os
mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para
que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. (Ap 14.13)

III – O AVIVAMENTO DIANTE DO SOFRIMENTO

1. Como os Apóstolos Teriam Morrido

A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em
livros da História da Igreja, há registros de informações verbais ou
de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica,
transmitida oralmente, diz que Pedro foi morto crucificado em Roma,
mas teria pedido para ficar de cabeça para baixo para não se
assemelhar ao seu Mestre. Essa versão tem apoio em literatura
antiga sobre os apóstolos de Jesus, mas como tradição. Outros
dizem que ele morreu na terrível prisão em Mamertina, da qual
ninguém escapava vivo.16 André teria sido muito torturado antes de
ir para a cruz, na Grécia. João teria morrido por volta dos 100 anos
de idade de causas naturais em Éfeso. Relatos dão conta de que
Filipe teria morrido de causas naturais, mas também há estudiosos
que acreditam que ele morreu ou enforcado, ou apedrejado ou
mesmo crucificado em Hierápolis. A tradição da igreja católica
afirma que Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado ao mar
depois de ser açoitado. Mateus teria sido morto em decorrência de
um ferimento de espada ou de causas naturais. Tomé teria sido



morto a flechadas durante as suas orações, e a sua morte teria sido
encomendada pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, no
ano 53 depois de Cristo. Simão, apóstolo pouco falado nos relatos
bíblicos, teria sido morto em Roma durante um massacre no ano 70
depois de Cristo. Tiago Maior teria sido decapitado em Jerusalém na
mesma ocasião em que Pedro foi preso. Tiago Menor teria sido
crucificado, assim como Jesus, no Egito no ano de 62 d.C. Judas
Tadeu teria morrido de causas violentas, mas não
especificadas.Judas Iscariotes teve a sua morte relatada na Bíblia.
Ele enforcou-se após trair Jesus por algumas 30 moedas de prata
(Mt 27.3-5).

2. O Avivamento Espiritual e o Sofrimento

Neste estudo, podemos constatar que Estêvão teve forças
espirituais diante do sofrimento a que foi submetido, tanto em
termos físicos quanto emocionais. É possível que muitos crentes ao
longo da História da Igreja tenham sucumbido diante das pressões
descomunais contra si, muitas vezes incluindo a sua família, por não
terem a força e o poder do Espírito Santo para resistir até à morte.
Estêvão foi um exemplo marcante e referencial de que somente
sendo cheio do Espírito Santo, o fiel pode suportar as terríveis
pressões de um julgamento injusto, ilegal e tendencioso e, assim,
ser vitorioso diante de torturas psicológicas e físicas por causa da
sua fé.

O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do
Espírito Santo, dá forças aos servos e servas de Deus para
enfrentarem situações difíceis de torturas e castigos severos por
professarem a sua fé em Jesus. Podemos ver na Bíblia a razão



dessa força extra-humana que Estêvão teve diante do sofrimento,
nas mãos dos seus executores. Além de ser cheio do Espírito
Santo, o cristão precisa ter a alegria do Espírito Santo, ou a alegria
do Senhor. Esse é um fator importantíssimo para ser vencedor
diante das lutas que possam surgir na vida cristã. No livro de
Neemias, encontramos uma referência que nos mostra como
podemos vencer as adversidades que se apresentam em nossa
vida.

Quando o povo chorava muito depois de ouvir a leitura da Lei por
Esdras — pois sentiam as suas faltas e pecados diante de Deus —,
Neemias, que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém,
convidou o povo para a leitura do livro da Lei — que havia sido
desprezado — numa assembleia solene, desde a manhã até ao
meio-dia. Com a leitura, feita com calma e explicação do seu
sentido, o povo começou a chorar, mas Neemias levantou-se e
exortou a todos para não se entristecerem:

Disse-lhes mais: Ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai
porções aos que não têm nada preparado para si; porque esse dia é
consagrado ao nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque a
alegria do Senhor é a vossa força. (Ne 8.10)

Quando “a alegria do Senhor” resulta do enchimento do Espírito
Santo, torna-se fonte de energia espiritual que dá força e poder aos
que a possuem.

A Bíblia mostra-nos diversas referências sobre essa alegria que
vem de cima: “Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos;
e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração” (Sl
32.11). Alegrar-se no Senhor e cantar alegremente é fator excelente



para dar força ao crente. Devemos anotar que tal bênção é para os
que são “retos de coração”, ou seja, pessoas íntegras tanto
espiritual quanto moralmente. Outro Salmo diz: “Alegrai-vos, ó
justos, no Senhor, e dai louvores em memória da sua santidade” (Sl
97.12). Joel, o profeta do Pentecostes, também ressaltou a
importância da alegria do Senhor ou do avivamento espiritual. “E
vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso
Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a
chuva, a temporã e a serôdia, no primeiro mês” (Jl 2.23).

Paulo, escrevendo aos coríntios, disse como eles deveriam
comportar-se na vida cristã: “Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos,
sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei
em paz; e o Deus de amor e de paz será convosco” (2 Co 13.11).
Veja quantos conselhos oportunos e necessários a uma igreja que
precisa alegrar-se no Senhor. Ele diz que os irmãos devem
regozijar-se no Senhor, mas prossegue doutrinando sobre essa
alegria espiritual profunda e fortalecedora do ânimo do crente.
Muitos caem, afastam-se, desviam-se, porque não conseguem ter
uma vida cristã sadia e cheia de poder de Deus. Para tanto, Paulo
diz que, além de regozijarem-se, os irmãos devem saber que Deus
requer que sejamos, perfeitos, consolados, de “um mesmo parecer”
— ou seja, que vivamos em acordo, em harmonia —, e acrescenta
que os servos de Cristo devem viver em paz. Em consequência, diz
Paulo: “e o Deus de amor e de paz será convosco” (13.11).

Paulo não só ensinava, como também já havia experimentado
grandes sofrimentos, assim como os demais apóstolos, mas resistiu
com a graça e o poder de Deus na sua vida:



Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos,
como condenados à morte; pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos
anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós, sábios
em Cristo; nós, fracos, e vós, fortes; vós, ilustres, e nós, vis. Até esta
presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos
bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando
com nossas próprias mãos; somos injuriados e bendizemos; somos
perseguidos e sofremos; somos blasfemados e rogamos; até ao presente,
temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de
todos. (1 Co 4.9-13)

Diante de toda essa realidade adversa, Paulo não reclamou, não
murmurou e nem se queixou da sua situação:

Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo
socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação
e esperança, de que em nada serei confundido; antes, com toda a
confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu
corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e
o morrer é ganho. (Fp 1.19-21)

Ele foi um grande exemplo e incentivador da alegria do Senhor:
“Regozijai-vos, sempre, no Senhor; outra vez digo: regozijai-vos” (Fp
4.4). Aos tessalonicenses, ele escreveu: “Regozijai-vos sempre” (1
Ts 5.16).

16De BARROS, Aramis C. Doze homens, uma missão, p.467-8.



A

Capítulo 8

O Avivamento Espiritual no
Mundo

Bíblia Sagrada é a mensagem de Deus para o mundo. Como Ele
é um Deus planejador, onipotente, onipresente e onisciente, sábio,
imenso, tudo no sentido absoluto, Ele não fez nem faz as coisas de
qualquer jeito. Ele tem programas, planos, objetivos, metas e
estratégias, além de normas e regras ou leis que devem ser
obedecidas. Ele poderia ter transmitido a mensagem bíblica a outro
povo, mas escolheu revelar a sua vontade para o ser humano,
começando pelo povo de Israel.

O Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, relatam muitos
fatos sobre a revelação divina para a humanidade. Segundo o
entendimento dos estudiosos, o escritor do Gênesis não é
informado, mas o restante do Pentateuco foi escrito por Moisés. De
início, Deus escolheu Abraão, o patriarca que se tornou o pai da
nação israelita, e fez-lhe promessas maravilhosas de que nele
seriam “benditas todas as famílias da terra” (Gn 12.1-3). Assim,
podemos ver que a mensagem do Pentateuco tem um sentido muito
mais abrangente do que se pode pensar.

Já podemos ver nos primeiros livros da Bíblia o olhar de Deus
para o mundo. Os Dez Mandamentos foram, na origem, voltados
para Israel, mas não foram só para aquele povo. Foram uma



condensação de normas de caráter espiritual e moral para todos os
homens. Os mandamentos podem ser traduzidos como a base legal
e moral de Deus para toda a humanidade. Em todos os livros do
Antigo Testamento e muito mais nos livros do Novo Testamento,
vemos o plano de Deus para a vivência do homem na terra, bem
como o seu plano para a redenção do homem caído no Éden. Jesus
foi quem melhor entendeu e traduziu o propósito da Lei de Moisés
no seu sentido abrangente, dirigida a todos os homens. Ele disse:

Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim ab-rogar, mas
cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra
passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei sem que tudo seja
cumprido. (Mt 5.17,18)

A Lei mandava amar o próximo (Lv 19.18b), mas os religiosos
acrescentavam: “Odiarás o teu inimigo”. Jesus trouxe uma nova
ética para a prática do amor. Ensinando sobre esse tema, Jesus
disse: “Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo e aborrecerás o
teu inimigo” (Mt 5.43). “O próximo” eram só os judeus, as suas
famílias, as suas autoridades. O “inimigo” eram os outros, os
gentios. O amor na visão de Cristo não é algo apenas romântico,
quimérico, fantasioso. É um sentimento que demanda sólido
fundamento nos princípios cristãos. Só podem praticar o verdadeiro
amor aqueles que são dominados pelo poder de Deus e na direção
e unção do Espírito Santo. De outra forma, torna-se impossível amar
como Cristo requer. Dando seguimento ao ensino, em contraposição
ao que preceituava a Lei, Jesus doutrinou:



Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos
maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam
e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus; porque
faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre
justos e injustos. (Mt 5.44,45)

Essa visão eleva o sentido do amor, sendo um verdadeiro teste
para o cristão em todos os tempos. Cristo não admite o ódio a
ninguém, nem mesmo um mínimo desafeto a um inimigo. Se Deus
ama a todos (Jo 3.16), devemos fazê-lo também para sermos os
seus filhos. Isso prova que os princípios espirituais e morais do
Decálogo encontram-se com as leis do Reino de Cristo, expostas no
sermão do monte. Os antigos cumpriam os mandamentos e
estatutos em Israel de modo formal e frio. Alguém deveria ser
punido se matasse, mas não havia condenação para quem odiasse.
Jesus, contudo, deu aos mandamentos um sentido muito mais
elevado, aprofundando e ampliando o seu entendimento, tornando-
os instrumentos da justiça e do amor de Deus.

Sem dúvida alguma, desde o Antigo Testamento até ao Novo e
até hoje, podemos perceber a grande mensagem de Deus para o
ser humano em toda a história. Essa grande mensagem traz a
revelação de Deus para que o homem seja salvo e possa ser feliz
aqui e muito mais na eternidade. Toda a mensagem da Bíblia é, ao
mesmo tempo, mensagem de mandamentos divinos para o homem
cumprir para ser salvo e mensagem de alegria e felicidade para os
que amam a Deus e cumprem a sua vontade. É, todavia, também
uma mensagem de juízo sobre os que não se submetem à sua
vontade. No Salmo 9, está escrito: “Os ímpios serão lançados no
inferno e todas as nações que se esquecem de Deus” (Sl 9.17).



Para os salvos que amam a Deus e aceitam a Cristo como o seu
Salvador, a mensagem da Bíblia é uma mensagem de alegria, de
gozo e de avivamento espiritual profundo que parte do interior do
ser:

E, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou,
dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em
mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E
isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele cressem;
porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido
glorificado. (Jo 7.37-39)

Os que creem em Jesus são cheios do Espírito Santo e desfrutam
de uma vida plena de avivamento.

Através da mensagem do evangelho por todo o mundo e a toda
criatura, os povos da terra podem experimentar a presença de Deus
nas suas vidas, no seu ser, sendo revestidos de poder e ser cheios
do Espírito Santo. A promessa do batismo no Espírito Santo trazida
por Jesus não foi só para Israel, que a rejeitou de forma deprimente
para o seu próprio prejuízo espiritual; foi para eles e para os confins
da terra. Jesus proclamou na despedida dos discípulos: “Mas
recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e
ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia
e Samaria e até aos confins da terra” (At 1.8). A partir de Jerusalém,
a mensagem poderosa do evangelho de Cristo espalhou-se por
Israel e ultrapassou as suas fronteiras, chegando à Europa e a
todos os continentes.

Neste capítulo, veremos como a mensagem de Deus produziu
episódios de avivamento em várias partes do mundo, notadamente



nos séculos XVIII e XIX e também nos últimos séculos, mesmo em
proporção menor. Cremos que, antes da vinda de Jesus para buscar
a sua Igreja, poderá haver ainda um grande avivamento mundial,
com a globalização do evangelho na unção do Espírito Santo de
Deus.

I – O AVIVAMENTO NO TEMPO DE EZEQUIEL

Nenhum avivamento espiritual começa sem razão alguma, sem
uma causa relevante, sem motivos que lhe deem origem de forma
sobrenatural. O avivamento espiritual é como uma faísca, que dá
início a um fogo ou a um incêndio, em alguém, em algum lugar. Já
vimos que uma das condições para haver um avivamento é haver
uma situação de fraqueza, de falta de ânimo, de letargia, nos
corações de um povo ou de uma igreja. Às vezes, há situações em
que se pode comparar a um “vale de ossos secos” (Ez 37.1-5). O
profeta Ezequiel relatou uma situação tão difícil em que se
encontrava a casa de Israel que demandava uma intervenção de
Deus no meio do seu povo para restaurar a sua vida espiritual.

1. Deus Promete Restaurar Israel

O livro de Ezequiel mostra o contexto histórico em que se
encontrava o seu povo no exílio babilônico por causa da sua
desobediência e afastamento de Deus. Eles foram levados cativos
em três etapas. Na primeira etapa, em 605 a.C., foram levados para
a Babilônia alguns jovens, dentre os quais Daniel e os seus três
companheiros. A segunda etapa ocorreu em 597 a.C., quando cerca
de 10 mil cativos foram levados para a Babilônia, no meio dos quais



estava o profeta Ezequiel. A terceira etapa teve lugar quando, em
586 a.C., as tropas de Nabucodonosor destruíram completamente o
Templo e a cidade e o restante do povo foi levado para a Babilônia.
Ezequiel e Daniel foram levados cativos quando ainda eram
adolescentes.

A apostasia de Judá e Jerusalém

Nos seus capítulos, Ezequiel registrou a deplorável situação
espiritual de Israel. Depois de ter várias visões de Deus, ele foi
chamado como “atalaia sobre a casa de Israel” (Ez 3.17) e foi
designado para alertar ao povo o que Deus já anotara sobre os seus
pecados e maldades, bem como os juízos que haveriam de vir. Ele
profetizou contra “os montes de Israel”:

E dirás: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Jeová: Assim diz o
Senhor Jeová aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que
eu, sim, eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos.
E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do
sol; e derribarei os vossos traspassados, diante dos vossos ídolos. E
porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos e
espalharei os vossos ossos em redor dos vossos altares. (6.3-5)

A apostasia em Jerusalém era terrível. Os filhos desprezavam os
seus pais, cometiam perversidades, havia terríveis pecados sexuais,
inclusive com a prática do incesto; havia propinas no meio do povo;
os sacerdotes eram carnais, não fazendo separação entre o santo e
o profano; os profetas profetizavam mentiras; praticavam violência
contra os pobres e necessitados (ver capítulo 22).



O juízo de Deus sobre Jerusalém

Foram muitas as profecias de Ezequiel contendo o teor dos juízos
de Deus sobre Israel e Judá (8.1; 9.4). Apenas extraímos alguns
textos face o espaço deste estudo. No capítulo 9 do seu livro,
Ezequiel anotou terrível juízo do Senhor contra Jerusalém:

E aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele e feri; não
poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, e jovens, e
virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los; mas a todo o homem
que tiver o sinal não vos chegueis; e começai pelo meu santuário. E
começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E
disse-lhes: Contaminai a casa, e enchei os átrios de mortos, e saí. E
saíram e feriram na cidade (9.5-7).

Em outros capítulos, há registros dos grandes castigos de Deus
sobre a impiedade do povo de Jerusalém (33.25-29).

A restauração de Israel

Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve
misericórdia do seu povo e poupou-o da destruição total,
resolvendo, assim, restaurar a nação eleita não por respeito a eles,
mas pelo seu próprio nome:

Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel
profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel:
Assim diz o Senhor Jeová: Não é por vosso respeito que eu faço isto, ó
casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as
nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que
foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas; e as
nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for



santificado aos seus olhos. E vos tomarei dentre as nações, e vos
congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. (Ez
36.21-24)

A decisão de restaurar Israel foi unilateral da parte de Deus. A
nação na sua apostasia desonrara o nome do Senhor, profanando-o
entre as nações para onde fora levada em cativeiro. Uma nação
desobediente assim jamais poderia restaurar-se a si própria. Por
isso, o Senhor, que é grande em misericórdia e extremamente
benigno e perdoador, resolveu agir, visando a restauração do povo
que Ele escolheu para ser um povo eleito, que deveria ter sido o seu
representante na face da terra. No entanto, Israel não zelou por
essa escolha divina. Deus, porém, tomou a decisão de promover a
restauração nacional de Israel, trazendo-lhe de volta de entre as
nações e implantando-o na sua terra.

Avivamento na restauração de Deus

Quando Deus decide abençoar alguém ou a um povo, os seus
desígnios ultrapassam toda imaginação. O profeta Ezequiel recebeu
de Deus o que seria o processo divino para a restauração do seu
povo. Ele ouviu diretamente de Deus promessas tão gloriosas e
jamais imaginadas:

E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de
todos os que passam. E dirão: Esta terra assolada ficou como jardim do
Éden; e as cidades solitárias, e assoladas, e destruídas estão fortalecidas
e habitadas. Então, saberão as nações que ficarem de resto em redor de
vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o
que estava devastado; eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor
Jeová: Ainda por isso me pedirá a casa de Israel, que lho faça:



multiplicar-lhes-ei os homens, como a um rebanho. Como o rebanho
santificado, como o rebanho de Jerusalém nas suas solenidades, assim
as cidades desertas se encherão de famílias; e saberão que eu sou o
Senhor. (36.34-38 – grifo acrescido)

Veja o quanto Deus amou o seu povo, que estava praticamente
destruído tanto espiritual quanto moralmente. A terra assolada
passou a ser lavrada, produzindo o alimento necessário para o seu
povo. Ficou “como o jardim do Éden”, coisa jamais imaginada pelos
habitantes de Israel, principalmente os de Judá. As cidades que
ficaram solitárias, assoladas e destruídas ficaram fortalecidas e
cheias de habitantes. E Deus prometeu e cumpriu tempos depois
que os multiplicaria como um rebanho, que seria como “o rebanho
de Jerusalém em suas solenidades”, e as suas cidades não ficariam
mais desertas, mas seriam cheias de famílias, confessando que
Deus é o Senhor. Glória a Deus por isso!

2. Um Vale de Ossos Secos

O profeta Ezequiel foi um grande porta-voz da restauração de
Deus ao povo de Israel. Ele teve várias visões e revelações de Deus
acerca da queda e da restauração espiritual e nacional de Israel. Na
mesma época da revelação anterior, Ele teve uma visão muito
estranha. Deus fez com que o profeta visse um vale cheio de
esqueletos, de ossos secos, “sequíssimos”! E o próprio Deus
indagou-lhe se aqueles ossos totalmente ressequidos ainda
poderiam viver. O profeta respondeu: “Senhor Jeová, tu o sabes”
(37.1-3). Para a surpresa do profeta, Deus mandou-lhe profetizar
para os ossos secos, dizendo:



[...] Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a
estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei
nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei
pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o
Senhor. (37.4-6)

Após aquela profecia aparentemente sem sentido, por dirigir-se a
uma quantidade enorme de ossos secos, um milagre aconteceu.
Enquanto Ezequiel profetizava, obedecendo a Deus, “houve um
ruído”, seguido de “um reboliço”, e, para espanto do profeta, cada
osso que estava solto e isolado no vale juntou-se misteriosamente
ao osso correspondente no esqueleto, e os ossos foram cobertos de
nervos. O vale que estivera cheio de ossos sequíssimos tornou-se
um vale de cadáveres, de corpos sem vida, pois “não havia neles o
espírito”. Diante dessa situação, Deus disse para Ezequiel profetizar
não mais aos ossos secos, mas ao “espírito”, para que assoprasse
sobre os corpos mortos, e estes tivessem vida. Assim, em
cumprimento à ordem de Deus, pela profecia, “o espírito entrou
neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em
extremo” (37.7-10).

Podemos dizer com toda a segurança que ali, naquela visão, foi
manifestada a chegada de um grandioso avivamento espiritual
sobre o povo de Israel. Essa é uma mensagem de esperança nos
dias em que vivemos. Há igrejas — e não são poucas — que podem
ser comparadas a um “vale de ossos secos”. Outras podem ser
comparadas a corpos com carne e nervos, mas são “cadáveres”
espirituais. Não têm vida, não têm poder, nem unção. Não passam
de “instituições religiosas sem fins lucrativos”. Falta o poder do
Espírito Santo. Assim aconteceu com muitas igrejas na Europa.



Muitas eram grandiosas, possuíam muitos membros, mas foram-se
acomodando em si mesmas e deixaram de buscar a presença de
Deus com o passar dos anos. Grandes templos foram vendidos por
falta de fiéis e foram transformados em grandes restaurantes, bares,
casas de shows e alguns até em mesquitas muçulmanas.

A mensagem de Ezequiel sobre a restauração dos ossos secos e
dos corpos sem vida lembram que Deus pode dar vida a quem está
morto. Cremos que Deus, e só Ele, pode reavivar comunidades
evangélicas que estão mortas há muito tempo. Vemos igrejas na
Europa, nos Estados Unidos e até no Brasil que deixaram de lado a
Bíblia, a inspirada, infalível e inerrante Palavra de Deus, e passaram
a guiar-se pelo “evangelho politicamente correto”, pelas teologias
liberais ou contemporâneas que aceitam o pecado, a iniquidade e a
depravação moral como se fossem comportamentos normais e até
“aprovados por Deus”. Para essas igrejas, com os seus pastores,
bispos ou apóstolos, a homossexualidade é aceitável e até
desejável; deve ser aceita porque “Deus é amor” e “não exclui
ninguém”. Para essas igrejas “inclusivas”, o que está escrito em
Levítico 18.22 e 20.13 e em 1 Coríntios 6.10 não tem mais valor
algum para os dias de hoje. São mensagens “ultrapassadas”,
retrógradas e escritas “para um povo tribal”, como disse certo
deputado num congresso de homossexuais, com total apoio do
governo de esquerda de então.

Nessas igrejas — se é que ainda podem ser chamadas assim —,
o crime cruel e covarde do aborto deve ser compreendido como
“direito reprodutivo da mulher”; esquecem-se de que a Palavra de
Deus diz “não matarás o inocente” (Êx 23.7); aceitam a famigerada
e satânica “ideologia de gênero”, que ensina que “ninguém nasce



homem ou mulher”, sob o argumento de que é necessário acolher a
todos com amor e compreensão. Sim, devemos acolher com amor,
mas sem desprezar a Lei de Deus, que considera essa falsa
ideologia a maior afronta contra o Criador, que criou o ser humano
“macho e fêmea”, à sua imagem, conforme à sua semelhança (Gn
1.27,28).

Contudo, apesar de essas igrejas ou grupos religiosos estarem
nessa condição espiritual lastimável, à luz da Palavra de Deus, é
possível serem restauradas com um grande avivamento da parte de
Deus, desde que parem de jogar a Bíblia de lado e voltem ao Livro
Sagrado, que o Senhor Deus preparou para mostrar ao homem a
sua santa e soberana vontade. Os “ossos secos” do liberalismo
evangélico podem ser restaurados, e os “cadáveres” espirituais
podem ser ressuscitados pelo poder do Espírito Santo, desde que
aceitem o sopro de Deus nas suas estruturas eclesiásticas mortas
pela doença do pecado e da corrupção espiritual e moral.

3. O Rio das Águas Purificadoras

“Um lugar santo para os sacerdotes”

Nas suas visões espirituais, Ezequiel recebeu novas revelações
da parte de Deus. O profeta teve mensagens escatológicas sobre
povos que, no fim dos tempos, formarão uma confederação que se
levantará com o objetivo de destruir Israel, mas que os seus povos
serão totalmente derrotados e exterminados pelo poder de Deus
(38-39). Em seguida, Ezequiel viu a restauração do Templo que
estava destruído. O Senhor mostrou a restauração das suas
estruturas físicas (40-44). Logo depois, ele viu a destinação de um
“lugar santo da terra”, destinado aos “sacerdotes”, ministros (45.4,5).



Hoje, é necessário que os “sacerdotes”, pastores, bispos,
presbíteros, obreiros em geral, chamados para proclamar a verdade
da Palavra de Deus, assumam o seu lugar santo na terra. Esse
lugar não é a posição de superioridade sobre a Igreja, não é a
posição político-partidária, não é só a posição de ministros de Deus
a serviço da sua Igreja, mas, sim, um lugar de santidade na vida
pessoal, familiar e ministerial.

As águas purificadoras

Ezequiel teve mais uma visão de grande significado espiritual para
ele, para Israel e para todos os que servem a Deus na sua Igreja. O
Senhor tomou o profeta e fez um percurso com ele desde a entrada
do Templo, onde ele viu umas águas debaixo do umbral da casa
para o oriente; “e as águas vinham de baixo, desde a banda direita
da casa, da banda do sul do altar”. Então, “o homem” que o
conduzia fê-lo entrar nas águas, na distância de “mil côvados”, e as
águas davam pelos seus tornozelos — muito rasas, então.
Considerando que um côvado mede aproximadamente 45
centímetros, a distância percorrida equivalia a 450 metros (47.3).

Depois “o homem” mediu mais mil côvados, e o profeta sentiu que
as águas davam pelos seus joelhos, e depois mais mil côvados, e
as águas alcançavam a sua cintura, “pelos lombos” (47.4). Por fim,
“o homem” levou-o a percorrer nas águas mais mil côvados: “E
mediu mais mil e era um ribeiro, que eu não podia atravessar,
porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a
nado, ribeiro pelo qual não se podia passar” (47.5). Que significam
essas “águas”? Podemos fazer uma aplicação desse texto para a
realidade espiritual que temos hoje.



Essas águas podem significar “o rio da graça de Deus”. Em quatro
etapas:

a) Numa primeira etapa, em que o profeta sentiu que as águas
purificadoras chegavam apenas aos seus tornozelos (47.3),
podemos dizer que se trata do crente que não se aprofunda no
relacionamento com Deus. Ele está firmado sobre os seus pés,
sobre a sua vontade, os seus conceitos e as suas percepções
humanas da vida. Pode-se aplicar a igrejas que se deixam levar por
uma liturgia humanista, que não busca aprofundamento no estudo
da Palavra de Deus. Nessas igrejas, a maioria dos crentes não lê a
Bíblia e muito menos estudam-na. Limitam-se a ouvir a “leitura
oficial” ou “devocional” no culto e a ouvir mensagens bonitas,
agradáveis e superficiais.

b) Numa segunda etapa, em que as águas davam pelos joelhos
do profeta (47.4a), podemos entender que se trata do crente que já
tem mais comunhão com Deus, mas ainda não está bem firmado
nos seus pés em termos espirituais e continua dominado pelos
sentimentos humanos e carnais. Está ainda andando com os pés no
chão da vida humana. Em relação a igrejas, pode ser entendido o
caso das que já passaram por uma evolução na busca do
conhecimento da Palavra de Deus, mas que ainda dão lugar às
pregações liberais, que visam agradar aos homens, e não a Deus.

c) Numa terceira etapa, o profeta sentia as águas cobrirem-lhe
os lombos, ou o seu peito (47.4 b). Trata-se do crente que ainda tem
os pés na terra, mas já se sente mais envolvido pelo rio da graça de
Deus, estando mais voltado para cima, para as coisas espirituais. A



sua comunhão com o Senhor já evoluiu bastante, e ele pode sentir
mais a presença de Deus. Há igrejas que conseguem avançar no
relacionamento com Deus, levando as pessoas a orar, a ler a Bíblia,
sendo, portanto, uma situação bem melhor que as anteriores.

d) Numa quarta etapa, Ezequiel diz que o homem “[...] mediu
mais mil e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as
águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro
pelo qual não se podia passar” (47.5). Nessa etapa, o profeta sentiu
que os seus pés não mais tocavam ao chão do rio; pois as águas
eram profundas e que, para atravessar o ribeiro, precisava nadar. É
o nível desejável de maturidade cristã. O crente deixa de ser carnal
ou natural e passa a ser “homem espiritual”, que “discerne bem
tudo” (1 Co 2.15,15). Ele alcança um nível espiritual em que pode
dizer como Paulo: “Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais
eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne vivo-a
na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo
por mim” (Gl 2.20). Em se tratando de igrejas, trata-se da situação
desejável em que a liderança dá exemplo em buscar a presença de
Deus e leva os crentes a terem maturidade espiritual, não se
deixando levar pelas falsas teologias liberalistas dos tempos
presentes.

Os efeitos das águas purificadoras

Na sua visão sublime, Ezequiel foi levado de volta à margem do
ribeiro das águas purificadoras e observou que, às margens do rio,
havia muitas árvores de uma e de outra banda. O ser celestial que o
levou disse que iriam para o mar e sarariam as águas; e haveria



“muitíssimo peixe”, e as águas tinham a propriedade de sarar e dar
vida a tudo por onde o ribeiro passasse. E o ser que conduzia o
profeta concluiu a sua missão falando sobre os efeitos produtivos e
proveitosos daquelas águas:

E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda
sorte de árvore que dá fruto para se comer; não cairá a sua folha, nem
perecerá o seu fruto; nos seus meses produzirá novos frutos, porque as
suas águas saem do santuário; e o seu fruto servirá de alimento, e a sua
folha, de remédio. (47.12)

Essas águas lembram o que diz o Salmo 1 sobre a comparação
que o salmista faz sobre a natureza do homem justo: “Pois será
como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu
fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto
fizer prosperará” (Sl 1.3).

Ezequiel vê na sua visão um rio vivificador que sai do templo. À medida
que o rio avança, vai aumentando em profundidade e largura (vv. 2-5),
levando vida e progresso por onde passa (vv. 9-12). O rio deságua no
mar Morto e lhe dá vida em lugar de morte (vv. 8,9). O propósito do rio é
comunicar vida abundante, da parte de Deus, à terra e aos seus
habitantes (v. 12; cf. Zc 14.8). (1) Esse rio é semelhante ao rio que fluía
no jardim do Éden (Gn 2.8-10), e ao rio da vida, da nova Jerusalém (Ap
22.1,2), que flui do trono de Deus. (2) Esse rio também é semelhante ao
que Jesus mencionou: “Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de
água viva correrão do seu ventre” (Jo 7.38). Essa “água viva” é o Espírito
Santo e as bênçãos de vida que Ele veio trazer.17

II – OS GRANDES AVIVAMENTOS NO MUNDO



A História da Igreja registra diversos avivamentos espirituais em
todo o mundo com características pentecostais. Tanto na Europa
como nos Estados Unidos, grupos de cristãos passaram a ansiar
por uma mudança de caráter espiritual no seio das igrejas, ora em
face da decadência doutrinária e comportamental que as
avassalava, ora pelo intenso desejo de ver o poder de Deus
operando de modo marcante e maravilhoso ante o formalismo e o
liberalismo religiosos. Características comuns verificavam-se nessa
busca:

1. Um intenso desejo de buscar a presença de Deus;
2. Fervor na evangelização;
3. Retorno aos princípios bíblicos que norteiam a igreja cristã;
4. A busca dos dons espirituais, incluindo os dons de curar e de

operação de maravilhas;
5. A busca do batismo no Espírito Santo, com evidência inicial de

línguas estranhas;
6. A preocupação com a santidade em face da iminente vinda do

Senhor Jesus.

Além da experiência da descida do Espírito Santo em Jerusalém,
conforme o capítulo 2 de Atos, a história registra a ocorrência do
derramamento do Espírito em vários lugares, às vezes
simultaneamente. É o que disse Jesus: “O vento assopra onde quer,
e ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para onde vai;
assim é todo aquele que é nascido do Espírito” (Jo 3.8). Dentre
esses movimentos, em suma, destacamos alguns que foram
marcantes na História da Igreja:

1. Na Europa



Avivamentos preparatórios

Deus começou a levantar homens cheios do Espírito Santo para
usá-los com poder para buscar o avivamento espiritual, tão
necessário para o mundo e para as igrejas que estavam numa
verdadeira letargia espiritual.

a) Na Inglaterra. John e Charles Wesley, entre 1703 e 1791, com
grande fervor missionário, busca do poder de Deus e unção do
Espírito Santo; no avivamento com George Whitefield, entre 1714 e
1770; “somente com o surgimento desses três grandes líderes”, o
clima espiritual de muitas igrejas passou por uma mudança real em
busca do avivamento.18

Os irmãos Wesley foram notáveis exemplos de vida em comunhão
com Deus. John Wesley não se conformou com o estilo de vida da
Igreja Anglicana, formalista e sem poder, e pôs-se a pregar o retorno
à vida esposada no Novo Testamento. Reuniu jovens na faculdade
chamados de “O Clube Santo”. Dedicavam-se a uma vida de
devoção e santificação. Não eram bem-vistos pelos demais crentes.
Wesley andava 90 quilômetros a cavalo para levar a mensagem de
Cristo. Viajou à Irlanda 42 vezes, e 22 vezes à Escócia para pregar
o evangelho. A sua pregação era bíblica e conservadora por
excelência. Falava sobre santidade, boas relações familiares,
aversão aos vícios e ao desregramento. Aos 37 anos, depois de ter
estudado nos Estados Unidos, voltou à Inglaterra e tornou-se
pregador fervoroso. Pregava às 5 horas da madrugada aos
trabalhadores que iam para as fábricas; George Whitefield, amigo
dos Wesleys, também foi pregador cheio do Espírito Santo. A
História da Igreja não afirma que eles falavam em línguas, mas, sim,



que eram grandemente avivados e contribuíram para uma busca
maior do poder de Deus numa sociedade que se dizia cristã, mas
que vivia de modo frio, letárgico e sem unção.

b) Na Alemanha. Por volta de 1720, o Conde Zinzendorf liderou
os morávios num verdadeiro fervor missionário que se espalhou
pelo continente e chegou à América. A sua ênfase na “religião do
coração” levou os fiéis a desde atitudes infantis até a um grande
despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado
para as missões transculturais.

c) No País de Gales. Em 1891, Evan Roberts, um adolescente de
13 anos, sentiu a necessidade de um avivamento na sua vida e na
sua terra. Ele reuniu os seus colegas e falou-lhes da visão que Deus
havia-lhe dado num domingo, dia 30 de outubro de 1904. Mostrou-
lhes que o Senhor queria enviar um avivamento, mas que todos
precisavam abandonar tudo o que era pecado, confessando-os
diante de todos. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus
que começou a espalhar-se pela cidade, pelo país e alcançou
muitos países do mundo.

Em todos esses movimentos, pode-se dizer que Deus estava
preparando o ambiente das missões no mundo para o grande
avivamento pentecostal que se concretizou no início do século XX e
continua até hoje fazendo a diferença entre o formalismo religioso e
denominacional e o movimento do Espírito Santo, que começou no
Dia de Pentecostes em Jerusalém e nunca mais parou. De uma
forma ou de outra, o Senhor sempre levantou homens e mulheres
para cumprir os seus desígnios e propósitos.

2. Nos Estados Unidos



Movimento de Vida Profunda (1792–1875)

Nos Estados Unidos, os ventos do avivamento tiveram grande
impacto no século XIX. Charles Grandison Finney foi usado por
Deus para um grande despertamento (1792–1875). Teve grande
influência de G. Campbell Morgan, do Movimento de Vida Profunda,
que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida
morna que dominava muitas igrejas evangélicas. Charles Finney
“também aliou-se a esse movimento, e revela em sua autobiografia
sua experiência do poder do Espírito Santo, que incluía o falar em
línguas”.19 Esse avivamento não chegou a ser o que depois se
chamaria Movimento Pentecostal.

Na Nova Inglaterra, o avivamento pentecostal começou em 1854.
Em 1890, o pastor “Daniel Awrey recebeu o batismo com o Espírito
Santo, em sua plenitude pentecostal” em Delaware, Ohio (Hulburt,
p. 222). Na cidade de Morehead, o poder caiu em 1892.

Movimento de Fé Apostólica

No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo, pregador
itinerante e cheio de amor pelo Reino de Deus, resolveu fundar o
que foi chamado de “Movimento de Fé Apostólica”. Parham sentia-
se incomodado com a frieza espiritual das igrejas estabelecidas e
fundou o movimento “com o objetivo de restaurar a fé da igreja
primitiva”.20 Com o propósito de preparar obreiros leigos para
evangelizar, fundou o Instituto Bíblico Bethel College na cidade de
Topeka, no Kansas, EUA.

No fim daquele ano, os alunos do Instituto começaram a estudar
sobre o batismo no Espírito Santo com base em Atos 2. Entre os



alunos, estava a Sra. Agnes Ozman, natural de Albany, Wisconsin,
que frequentava com os seus irmãos uma igreja Metodista
Episcopal, e mais duas amigas que frequentavam aquele instituto.
Naqueles estudos sobre o batismo no Espírito Santo, Agnes sentiu-
se inclinada a buscar uma experiência mais profunda com Deus. Ela
testemunhou que, “na escola de Parham, na passagem do ano de
1900, ela e mais outras pessoas ficaram orando juntas, quando
falou três palavras em outras línguas. A isto ela declarou: ‘Foi uma
experiência sobrenatural’”, que ela guardou no seu coração talvez
para esperar uma confirmação de Deus.

a) O batismo de Agnes Ozman. Na noite do dia 1 de janeiro de
1901, ela perguntou a Parham se este podia impor as mãos sobre
ela, como Paulo fizera sobre os discípulos em Éfeso, a fim de
receber o batismo no Espírito Santo. Parham concordou e orou por
ela. Ela declarou com alegria: “Falei em línguas, conforme Atos 2.1
e 19.6, de modo semelhante quando o apóstolo Paulo impôs as
mãos sobre os discípulos em Éfeso, e o relato bíblico, acontecido no
cenáculo em Jerusalém, quando foram vistas ‘línguas como que de
fogo’.”21

O Avivamento de Galena (1901)

De Topeka, Kansas, Charles Parham22 ficou conhecido pelo seu
fervor na busca pelo poder de Deus. Parham foi convidado para
pregar na cidade de Galena após a cura milagrosa de uma senhora
de nome Mary Arthur. Ali ele pregou durante vários meses, e muitos
se converteram a Cristo. Alugou um salão para duas mil pessoas
sentadas e criou a “Banda da Fé Apostólica”, formada por jovens



entusiastas que viajavam tocando, desfilando pelas ruas, fazendo
evangelização de casa em casa e cultos ao ar-livre.

Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos da
Louisiana, “W. J. Seymour, pertencente a um grupo ‘santidade’
(holiness), foi atraído pelo Movimento da Fé Apostólica, iniciado por
Parham, no Instituto Bíblico de Topeka, Kansas. Ali, foi batizado com
o Espírito Santo”, com línguas estranhas. Esse ano de 1901 é
considerado o ano inicial do Movimento Pentecostal Moderno.

O avivamento na Bonnie Brae Street

Em 1906, Seymour transferiu-se para a Califórnia. Ali começou a
pregar a mensagem pentecostal numa residência de uma família na
Bonnie Brae Street. Não demorou muito e, por causa do seu
sermão, foi expulso da igreja pela pastora. Como residia na mesma
rua, convidou pessoas interessadas para reunir-se na sua casa, na
Bonnie Brae Street no 216, que hoje é um memorial ao Movimento
Pentecostal, mantido por uma fundação que resgatou a história do
movimento. Tornou-se um ponto turístico para quem deseja
pesquisar as origens do pentecostalismo nos EUA. Num domingo, 9
de abril de 1906, Seymour e outros irmãos foram batizados no
Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas
estranhas.

O avivamento na Rua Azusa, 312

As reuniões na Bonnie Brae Street atraíram tantas pessoas que o
prédio não comportava mais os que para lá se dirigiam na busca de
um avivamento para as suas vidas. Procurando um novo prédio,
Seymour descobriu um salão retangular onde havia funcionado uma



igreja metodista, mas estava abandonado. Ficava na rua Azusa,
312, em Los Angeles, Califórnia. O local, mais amplo, tornou-se
mais adequado para as reuniões. Ali, Seymour fundou a The
Apostolic Faith Gospel Mission (Missão Evangélica da Fé
Apóstólica).

As pregações de Seymour não eram eloquentes. Eram de uma
simplicidade bem peculiar, mas a unção do Espírito Santo era tão
grande nas reuniões que pessoas eram curadas, outras batizadas
no Espírito Santo com tanto poder que caíam prostradas sem que
ninguém tocasse nelas. Pessoas de outras denominações corriam
ao local para conhecer o “novo movimento” evangélico. Dentre
essas, foi recebido o pastor batista de nome William H. Durham, que
depois teve papel importante no pentecostalismo brasileiro.23

Na Rua Azusa, começou o que os historiadores chamam de
“Avivamento Pentecostal no século 20” (Conde, p. 21). O movimento
espiritual ali causou grande impacto sobre a população: “Em 18 de
abril de 1906, o Los Angeles Times noticiou acerca de um novo e
estranho reavivamento que estava sacudindo a cidade”. O título da
matéria era “Estranha Babel de Línguas”. O artigo dizia:

Reuniões estão sendo efetuadas numa cabana da Rua Azusa, perto da
rua São Pedro. Os devotos da estranha doutrina praticam os ritos mais
fanáticos, pregam as mais loucas teologias e esforçam-se até à excitação
em seu zelo peculiar. Negros e um minguado número de brancos
perturbam a vizinhança devido aos uivos dos adoradores. Eles passam
horas balançando o corpo para a frente e para trás, numa atitude nervosa
de orações e súplicas. Eles afirmam que possuem o dom de línguas, e
dizem ser capazes de compreender semelhante Babel.24



Naquele mesmo dia, 18 de abril de 1906, houve o grande
terremoto em São Francisco que destruiu grande parte da cidade.
Na Azusa, os crentes estavam reunidos, orando, e sentiram mais
ainda a presença de Deus. Ali, naquele galpão, havia um clima de
humildade, amor e santidade. Frank Bartleman, testemunha ocular
do Avivamento da Rua Azusa, diz no seu livro Azusa Street que, no
princípio, não havia qualquer hierarquia entre os presentes. O pastor
Seymour era um homem simples, mas cheio do poder de Deus. Ele
sentava-se sobre duas caixas de madeira vazias e orava com o
rosto dentro de uma delas, mas a presença de Deus era fortíssima
no lugar. Diz ele que não havia nenhum instrumento ou grupo
musical, e sequer havia hinário. O louvor fluía espontaneamente ao
cântico de hinos tradicionais bem conhecidos. O hino mais cantado
era “The Conforter Has Come” (O Consolador Chegou).

O irmão Seymour foi reconhecido como líder do trabalho de
avivamento na Azusa Street, mas não havia hierarquia, segundo
Frank Bartleman. Não havia plataforma ou púlpito. Tudo era
informal, mas muito espiritual. O lugar não era fechado ou vazio,
nunca. O culto não dependia da direção humana, mas a presença
de Deus guiava toda a sequência dos trabalhos. Diz Frank: “Nós
queríamos ouvir diretamente da parte de Deus. [...] Não havia
respeitos humanos. Os ricos e educados eram os mesmos que os
pobres e ignorantes [...] todos éramos iguais [...]. Aquelas eram
reuniões do Espírito Santo, dirigidas pelo Senhor”.25 O clima
espiritual na Azusa era impactante: “Alguém tinha que falar. De
repente, o Espírito Santo caía sobre a congregação, o próprio Deus
fazia o chamado ao altar”.



Homens caíam por toda a casa. Parecia mais um cenário de
árvores caindo numa floresta. Ninguém chamava alguém para
pregar. Deus tocava em alguém para ir à frente e falar. E cada um
sabia a hora de parar de falar. A glória de Deus estava ali, diz Frank.
No seu livro, ele relata o caso de um pregador batista de nome
irmão Ansel Post. Numa tarde, este estava sentado no meio do
salão. De repente, o Espírito Santo veio sobre ele, que pulou da
cadeira e começou a glorificar a Deus em línguas estranhas.
Tempos depois, Post foi enviado para o Egito como missionário. Foi
nesse clima de manifestações sobrenaturais que o Avivamento da
Rua Azusa espalhou-se pelo mundo. Dos Estados Unidos migrou
para a Europa, para a Ásia, para a África e América Latina em
poucos anos, como se fosse um fogo que queima uma seara de
folhas secas.

III – AVIVAMENTOS MUDAM A HISTÓRIA

No período interbíblico ou intertestamentário, houve um “apagão”
espiritual no mundo. Esse período perdurou durante 400 anos entre
o Antigo e o Novo Testamento. Foi um período terrível para a
humanidade e principalmente para o povo de Israel, porque se
passaram quatro séculos em que não se ouvia mais nenhuma
profecia, visão, sonhos ou revelação da parte de Deus. Esse
estranho período parece um castigo de Deus para Israel e para o
mundo. Imperou um silêncio total no relacionamento entre o homem
e Deus e vice-versa. Não se ouvia nenhuma profecia, nenhum relato
de ordem espiritual para o povo de Israel ou mesmo para o mundo.
Esse período situou-se entre os anos 433 e 435 a.C.



1. O Povo que Estava em Trevas

O avivamento com a vinda de Jesus

Em Israel, sob domínio do Império Romano, a vida espiritual
estava destruída, como um “vale de ossos secos”. E Deus resolveu
intervir na sua história em razão das suas promessas infalíveis feitas
a Abraão, a Isaque, a Jacó, aos profetas e a outros que tinham
esperança de ver o seu povo brilhando no conserto das nações. O
anjo disse a Maria ante o espanto desta diante do anúncio do
nascimento de Jesus:

E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o
nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo; e o
Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na
casa de Jacó, e o seu Reino não terá fim. (Lc 1.31-33)

Aos pastores, em meio à glória do Senhor e o resplendor, o anjo
comunicou-lhes em primeira mão a mensagem do grande
avivamento espiritual que estava por vir: “E o anjo lhes disse: Não
temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será
para todo o povo, pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o
Salvador, que é Cristo, o Senhor” (2.10,11).

Depois do seu batismo por João Batista e de passar pela tentação
no deserto, Jesus iniciou o seu ministério de forma impactante em
cumprimento à Palavra de Deus, anunciando a chegada do Reino
dos céus. Diz Mateus: “o povo que estava assentado em trevas viu
uma grande luz; e aos que estavam assentados na região e sombra
da morte a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a
dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o Reino dos céus” (Mt



4.16,17). Jesus não trouxe uma mensagem teórica, acadêmica,
puramente teológica, sem unção e sem poder, mas trouxe uma
mensagem poderosa, cujos efeitos logo se fizeram sentir, ver e
experimentar na prática, provocando, assim, um verdadeiro
avivamento espiritual no meio daquele povo que “estava em trevas”.

E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e
pregando o evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e
moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria; e traziam-
lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e
tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os
curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de
Jerusalém, da Judeia e dalém do Jordão. (Mt 4.23-25)

A nação israelita nunca mais foi a mesma. Em meio às trevas
espirituais que dominavam o mundo, em especial Israel, eis que o
jovem galileu aparece à beira mar, chama os seus primeiros
discípulos e começa a pregar de forma jamais vista pelos judeus,
“curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo”; de
repente, o povo foi despertado para algo novo, uma verdadeira
revolução espiritual, com um jovem pregador com cerca de trinta
anos que trazia uma nova mensagem muito diferente da dos
escribas e dos fariseus, que falavam com as suas retóricas de
hipocrisia. Jesus, além de curar todos os enfermos, expulsava os
demônios que escravizavam as pessoas. A sua fama tornou-se
conhecida não apenas nos termos de Israel, como também
ultrapassou as fronteiras até “por toda a Síria”. Um poderoso
avivamento chegou ao mundo, a começar por Israel: “E seguia-o



uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da
Judeia e dalém do Jordão” (4.25).

O avivamento do Pentecostes

Como já foi visto em capítulo anterior, depois da ascenção de
Jesus, a promessa do derramamento ocorreu de forma poderosa no
cenáculo em Jerusalém, mas não ficou ali. O avivamento espalhou-
se, passando por Samaria (At 8.14-17); na casa de Cornélio, o
centurião romano (At 10.44-46; 11.15); em Éfeso, onde os discípulos
de lá nem sabiam o que era o Espírito Santo (At 19.1-6). Em todos
esses lugares, houve a manifestação do batismo no Espírito Santo,
com sinal evidente do falar em línguas estranhas. E as igrejas ali
passaram por grandes mudanças nas suas liturgias, pois o impacto
do poder de Deus era grande sobre todos os que aceitavam o
mover do Espírito Santo.

O avivamento no mundo

Como visto acima, os avivamentos eclodidos na Europa, nos
Estados Unidos e em outras partes do mundo provocaram
mudanças nas igrejas e nos locais onde ocorreram. Uns se
posicionaram a favor do movimento espiritual que surgira nas suas
comunidades; outros se levantaram contra e perseguiram os
crentes, mas as coisas nunca ficaram da mesma forma. Uma
observação torna-se oportuna a meu ver. Os avivamentos não se
tornaram permanentes. Por quê? Por razões bem simples e
compreensíveis. Os homens que foram usados por Deus para
serem instrumentos do avivamento passaram. Os seus sucessores
não tiveram o mesmo ímpeto e interesse em manter “o fogo aceso”.



A Bíblia diz que não há fogo sem lenha: “Sem lenha, o fogo se
apagará [...]” (Pv 26.20a). Na Bíblia, a lenha é símbolo das coisas
humanas. O avivamento espiritual é de Deus, é divino, mas Ele não
usa anjos. O Senhor sempre usou e quer usar homens e mulheres
que se coloquem diante dEle como instrumentos do avivamento. A
Europa foi pré-cristã; depois se tornou um continente cristão, onde
houve avivamentos históricos nas suas nações; hoje, a Europa é
pós-cristã. Catedrais enormes que reuniram milhares de pessoas
em grandes avivamentos hoje são “ossos secos”, transformadas em
bares, danceterias, museus e até mesmo em templos de outras
religiões. Os sucessores dos avivalistas esfriaram-se, acomodaram-
se, e os lares cristãos desprezaram o culto doméstico, e os filhos
desviaram-se de Deus. Essa história repete-se inclusive no Brasil,
onde a maioria dos crentes não faz o culto doméstico e nem se
interessa pela leitura diária da Bíblia.

Que Deus opere no seio das igrejas evangélicas no Brasil e no
mundo, promovendo um poderoso avivamento ou reavivamento
espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas dominadas pelo
formalismo religioso ou denominacional; que deixem de lado as
teologias contemporâneas, liberalistas, frias e sem vida e busquem
o batismo no Espírito Santo com intenso fervor para que, como no
Pentecostes, possamos ver sinais, milagres, prodígios e maravilhas
pelo uso abundante dos dons espirituais, que são mais necessários
hoje do que nos tempos da Igreja Primitiva. Oremos pelo Brasil e
pelo mundo. O comunismo globalista é a nova face do comunismo
marxista, pois não usa mais tanques mísseis, mas procura enganar
os povos com uma mensagem de progressismo, feminismo,
ambientalismo, tudo para implantar a chamada Nova Ordem



Mundial, que nada mais é que a preparação para o governo do
Anticristo na trindade satânica que dominará o mundo após o
arrebatamento da Igreja. Maranata!

17Bíblia de Estudo Pentecostal, Rio de Janeiro: CPAD, p. 1237.
18“O Reavivamento Evangélico cresceu como poderosa maré” (Walker, p. 205).
19OLIVEIRA, José de. Breve História do Movimento Pentecostal, p. 38.
20Ibid., p. 43.
21OLIVEIRA, José de. Breve História do Movimento Pentecostal, p. 45.
22Charles Parham entendia que o fenômeno de falar em outras línguas seria mais que
GLOSSOLALIA. Deveria ser visto como XENOLALIA, a capacidade de falar em outros
idiomas sem nunca ter aprendido e com finalidade missionária. Ou seja: quem falasse um
idioma de um país era sinal de que Deus estava chamando-o para ir pregar àquele povo.
Ele ensinava que Jesus só voltaria quando todos os povos ouvissem o evangelho na sua
própria língua. (Do livro Metamorphosis e Necrosis, de João Bosco de Sousa).
23OLIVEIRA, José de. Breve história do movimento pentecostal, p. 58.
24Ibid., p. 59.
25BARTLEMAN, Frank. Azusa Street, p. 57.
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Capítulo 9

O Avivamento Espiritual no Brasil

m termos espirituais, o Brasil começou sob o manto do
catolicismo romano no dia do seu descobrimento, em 22 de

abril de 1500, com a chegada dos portugueses naquilo que se
chamaria mais tarde de terras brasileiras. O acontecimento fez parte
das grandes navegações empreendidas por Portugal em várias
partes do mundo. Como diz a História do Brasil, Pedro Álvares
Cabral (1467–1520) aqui chegou com 13 embarcações com cerca
de 1200 homens. A expedição avistou um monte na Bahia que foi
chamado de Monte Pascoal, que recebeu este nome por ter sido
avistado na época da Páscoa. Após o contato inicial com os
habitantes do Brasil — os indígenas —, os portugueses
pacificamente, inclusive com troca de presentes, resolveram realizar
uma missa num domingo, dia 26 de abril, celebrada pelo frei
Henrique de Coimbra.

Os portugueses imaginavam ter chegado a uma grande ilha, a que
deram o nome de Ilha de Vera Cruz, depois denominada Terra de
Santa Cruz, inspirado na cruz, símbolo da fé católica que se
implantou na nova terra descoberta. Segundo alguns historiadores,
havia cerca de sete milhões de indígenas vivendo no Brasil. Como
Portugal era uma nação de população católica, os seus
governantes, além do objetivo de colonizar as novas terras por eles



descobertas, tinham a ideia de disseminar a fé católico-romana nas
novas colônias. Aos poucos, com o passar dos anos, as crenças
católicas foram-se misturando com as crenças dos escravos negros
e as dos indígenas, gerando uma espécie de sincretismo religioso
que descaracterizou completamente a fé católico-romana.

Na introdução do catolicismo no Brasil, teve grande importância a
ação dos Jesuítas, padres pertencentes à Companhia de Jesus,
criada em 1534 pelo padre Inácio de Loyola (1491–1556). A sua
atuação fazia-se através de intensa evangelização e catequese. Os
Jesuítas surgiram dentro do movimento contra a Reforma
Protestante, e a sua missão mais importante em termos estratégicos
era a de dificultar e até impedir o crescimento do protestantismo no
Brasil e em outras colônias portuguesas. Em 1759, os jesuítas foram
expulsos pelo Marquês de Pombal (1699–1782), por motivo de
terem-se tornado absolutistas, não respeitando a separação da
religião do Estado, objetivando fortalecer o catolicismo como religião
oficial.

Os protestantes sempre foram malvistos pelos portugueses. Os
primeiros protestantes que tiveram permissão para construir um
templo foram os ingleses, em 1817, mas só podiam pregar “para
funcionários da embaixada, comerciantes, marinheiros e viajantes
de passagem pela cidade”.26 Não era uma congregação, mas uma
capelania apenas. Em 1823, na Assembleia Constituinte, um orador
católico disse que o Brasil era feliz por “não contar no seio de sua
grande família nem uma só seita, das infinitas que há no
protestantismo”.27

O primeiro culto evangélico realizado no Brasil ocorreu em Nova
Friburgo em 1824, no dia 3 de maio, dirigido pelo pastor que



acompanhava os imigrantes. Em 1835, igrejas norte-americanas
enviaram missionários, mas voltados para dar assistência a
americanos que estavam no país, onde não constava nenhuma
conversão de brasileiros. Somente em 1858 foi aberta a primeira
igreja protestante no Brasil em língua portuguesa (atualmente
chamada Igreja Evangélica Fluminense) quando o Dr. Robert R.
Kalley (1809–1888), médico e pastor, iniciou a pregação e o ensino
da Bíblia em língua portuguesa. Em 1862, foi fundada a primeira
Igreja Presbiteriana Brasileira, também no Rio de Janeiro. Há,
porém, outra informação de que a primeira igreja evangélica no
Brasil teria sido a “Igreja Reformada Potiguara”, fundada em 1630
na Paraíba, no tempo da ocupação holandesa.

Anos depois, instalaram-se os irmãos metodistas, batistas,
luteranos, em geral, por meio de igrejas reformadas, seguidoras dos
ensinos dos teólogos que adotaram os princípios e propostas da
Reforma Protestante do século XVI. Como foi visto em capítulo
anterior, as igrejas reformadas não valorizaram a ação do Espírito
Santo no seu meio, conforme diz a Palavra de Deus. Não aceitaram
e nem aceitam ainda hoje as manifestações espirituais do batismo
no Espírito Santo com evidência inicial de línguas estranhas, nem
valorizam a atualidade dos dons espirituais nos dias presentes,
mantendo a sua liturgia formal, sem espaço para expressões de
adoração avivada, como em Atos dos Apóstolos.

A realidade espiritual do Brasil mudou, de forma inquestionável e
irreversível, em termos de liturgia, proclamação do evangelho e
manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas,
com a chegada do movimento pentecostal, vindo dos Estados
Unidos, com os missionários Daniel Berg (1884–1963) e Gunnar



Vingren (1879–1933) em 1911. Sem saber sequer falar português,
foram chamados e enviados por Deus para o Pará, onde teve início
o maior avivamento espiritual no Brasil, que se espalhou pelo
Nordeste e por todas as regiões do país. Vamos meditar neste
assunto de grande importância para a compreensão das mudanças
no cenário denominacional depois do pentecostalismo.

I – O MOVIMENTO PENTECOSTAL NO BRASIL

1. Antecedentes

Antes da chegada de missionários pentecostais inflamados pela
chama do Pentecostes nos Estados Unidos, predominavam no país
as igrejas históricas e resultantes da Reforma Protestante do século
XVI, as chamadas igrejas reformadas. Em todas elas, mesmo
consideradas igrejas cristãs, a mentalidade dominante era a de que
o culto a Deus deveria seguir padrões litúrgicos de igrejas
europeias, nas quais predominam o formalismo sóbrio, sem
admissão de qualquer expressão de louvor, com glorificação em alta
voz, conforme já exorta a Palavra de Deus desde o Antigo
Testamento. Nos Salmos, está escrito: “Louvai a Deus com brados
de júbilo, todas as terras” (Sl 66.1) e “Celebrai com júbilo ao Senhor,
todos os moradores da terra; dai brados de alegria, regozijai-vos e
cantai louvores” (Sl 98.4).

As igrejas reformadas nunca aceitaram, principalmente em
séculos passados, o movimento pentecostal. Quando esse
movimento chegou ao Brasil, foi perseguido pelos católicos romanos
de tal forma que houve apedrejamento de crentes; foi negado até o
leite para os seus filhos, procissões foram feitas em protesto contra



os “bodes”, os “capas verdes”, apelidos contra os que professavam
a fé pentecostal. Todavia, os crentes das igrejas reformadas
também participaram dessa perseguição. Não chegaram a atacar os
pentecostais, mas reverberaram contra eles as piores qualificações.
Chamaram-nos até de feiticeiros, macumbeiros e outros adjetivos
pejorativos, mas o avivamento pentecostal no Brasil foi mandado
por Deus. E, quando ele abre a porta, ninguém a fecha (ver Ap 3.7).

A chamada de Gunnar Vingren

Quando jovem, o sueco Adolph Gunnar Vingren teve o chamado
de Deus para a sua obra e viajou para os Estados Unidos em 1903.
Vingren trabalhou como foguista, porteiro e jardineiro. Lá nos
Estados Unidos, fez curso num seminário teológico sueco da Igreja
Batista, concluindo os seus estudos em 1909. O movimento
pentecostal no Brasil é fruto do Avivamento da Rua Azusa em 1906,
em Los Angeles. Chicago foi uma cidade onde o “fogo” do
Pentecostes incendiou muitas vidas. Em 1909, Gunnar Vingren, ex-
aluno do Seminário Teológico Batista Sueco, tornou-se pastor da
Igreja Batista Sueca em Menominee, Michigan. A igreja decidiu que
ele seria enviado como missionário para Assam, na Índia, mas ele
não sentiu paz no coração.

Vingren comunicou que não poderia aceitar o chamado, porque
não sentia ser da vontade de Deus. Por esse motivo, a sua noiva
rompeu o noivado, e ele disse: “Seja feita a vontade do Senhor”.
Indo a Chicago, foi a uma conferência da Primeira Igreja Batista
Sueca, uma igreja histórica reformada. Ali, Vingren recebeu o
batismo no Espírito Santo com evidência inicial de falar línguas
estranhas. Em consequência, foi rejeitado pela igreja onde servia.



Em 1910, foi aceito pela Igreja Batista de South Bend, Indiana, que
se transformou numa igreja pentecostal. Deus falou com Vingren
que ele iria para um lugar de povo muito simples chamado Pará.
Fato interessante é que, nesse meio-tempo, Deus também falou que
ele iria casar-se com uma jovem chamada Strandberg. Anos depois,
ele casou-se com Frida Strandberg. Isso é mais uma prova de que o
Senhor dirige os passos de “um homem bom” (Sl 37.23).

A chamada de Daniel Berg

Gustaf Daniel Högberg, mais conhecido como Daniel Berg, era um
jovem sueco cristão. Aos 18 anos, em 1902, emigrou da sua terra, a
Suécia, para os Estados Unidos, por causa da crise econômica que
assolou a Europa. A sua viagem fez com que passasse pela
Inglaterra, onde tomou o navio em Liverpool em 11 de março de
1902. Foram 14 dias de viagem, chegando aos EUA em 25 de
março. O seu primeiro emprego foi numa fazenda, onde cuidava de
animais e carroças. Depois foi para a Pensilvânia, onde fez curso de
fundidor e trabalhou numa fundição. Durante oito anos, trabalhou
como fundidor para a sua manutenção. As saudades do lar fizeram-
no voltar à Suécia por algum tempo. Ali encontrou um amigo crente,
com quem ouviu sobre o batismo no Espírito Santo. Ambos
conversaram sobre isso, oraram, mas Berg estava decidido a voltar
aos Estados Unidos: “No ano de 1909, ao aproximar-se dos Estados
Unidos, suas orações foram respondidas: recebeu o batismo com o
Espírito Santo”.28 A sua vida mudou completamente. Cheio do
Espírito Santo, passou a pregar com mais entusiasmo acerca da
salvação em Cristo Jesus.



O encontro entre Vingren e Berg

Os dois jovens obreiros suecos encontraram-se na Igreja Batista
de South Bend, onde se realizava uma conferência evangélica.
Compartilharam os seus anseios e projetos e entenderam que
estavam sendo chamados por Deus para a sua obra; então,
passaram a orar diariamente. Através do irmão Adolf Uldin, que já
os conhecia, souberam que Deus iria enviá-los a um lugar chamado
Pará,29 mas não sabiam onde se encontrava tal lugar. Foram a uma
biblioteca pública e pesquisaram, constatando que o Pará era um
Estado que ficava ao norte do Brasil, na América do Sul. Em oração,
sentiram que essa era a vontade de Deus para as suas vidas. Ao
comunicarem a sua decisão à igreja, não foram bem acolhidos.

A igreja comunicou que não tinha condições de enviá-los ao lugar
indicado. Daniel Berg foi desestimulado pelo seu patrão a não ir
para a missão, pois na cidade havia pessoas a ser evangelizadas. O
que os dois tinham em dinheiro eram 90 dólares, que era o preço da
passagem para o Pará. No entanto, de modo incompreensível,
ouviram a voz de Deus que lhes ordenava que dessem os 90
dólares para um jornal pentecostal. Acharam estranho, mas
obedeceram. E ficaram esperando o que o Senhor havia de fazer.
Para ir ao Brasil, precisavam deslocar-se até Nova Iorque. Na
despedida, os irmãos deram-lhes oferta que permitia chegar ali.

Em direção ao Brasil

Já em Nova Iorque, os dois missionários procuraram um navio
que os levasse ao Brasil. Foi difícil, mas encontraram o referido
navio e compraram as passagens de terceira classe para sobrar



algum dinheiro. No dia 5 de novembro de 1910, partiram dos
Estados Unidos em direção ao Pará. No navio, de nome “Clement”,
começara a sua missão. Mesmo sem falar nada do idioma
português, pregaram o evangelho aos tripulantes e passageiros, e,
para a grande alegria deles, um dos passageiros aceitou a Cristo
como salvador. Era o primeiro fruto da missão, em pleno oceano, a
bordo do navio. A viagem durou 14 dias, e os dois chegaram ao
Pará no dia 19 de novembro de 1910.30 Vingren e Berg foram
verdadeiros apóstolos, no sentido real da palavra, enviados por
Deus para uma missão que transcendia as suas limitações humanas
e culturais; o objetivo era iniciar uma grande obra, que seria
marcada por um grande avivamento espiritual.

A chegada ao Brasil

Ao chegarem a Belém em 19 de novembro de 1910, os dois
missionários não conheciam ninguém e nem sabiam falar português.
Os dois com as suas respectivas malas caminharam e sentaram-se
num banco na Praça da República, onde fizeram a primeira oração
em terras brasileiras. Ali souberam que a cidade estava cheia de
doentes, leprosos, portadores de febre bubônica, malária; eles viram
a pobreza do povo que contrastava com a riqueza que viram na
América.

Enquanto aguardavam na Praça da República uma resposta de
Deus, passava por ali uma família que viera no navio e falava inglês.
Perguntaram se eles já tinham encontrado hotel, e eles
responderam que não. Então, os dois foram convidados para ir ao
hotel onde a família estava. Naquele hotel, encontraram outra
pessoa que falava inglês e perguntaram se conheciam algum



protestante na cidade. Indicaram-lhes o endereço de um pastor
metodista, americano, e foram ao seu encontro. Era o irmão Justus
Nelson. Este os apresentou ao pastor da Igreja Batista Brasileira.
Esse pastor permitiu que os missionários morassem no porão da
igreja. Era um ambiente úmido, sem janelas, infestado de
mosquitos, no intenso calor tropical.31 Nesse ínterim, conheceram o
irmão Adriano Nobre, membro da Igreja Presbiteriana no Pará e
comandante do Navio Port of Pará, que navegava pelo rio
Amazonas. Como falava inglês, Adriano começou a conversar com
os missionários e soube que vieram dos Estados Unidos.

2. A Pregação do Avivamento Espiritual

Pregando a doutrina do batismo com o Espírito Santo e a
cura divina

A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas
tradicionais, como Batistas, Presbiterianas e Metodistas, e causou
incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos
pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque,
membro da Igreja, declarou que aceitava a mensagem do Batismo
no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a
Deus para que confirmasse se era a doutrina certa.

A primeira pessoa batizada no Espírito Santo

Deus ouviu a oração daquela humilde serva dele. A 1h da
madrugada do dia 8 de junho de 1911, quando orava na sua casa,
situada na Rua Siqueira Mendes, no 79 (atualmente o número é
161), a irmã Celina de Albuquerque foi batizada no Espírito Santo.



Uma amiga, de nome Nazaré, sabendo da novidade, foi à casa de
um irmão da igreja Batista, José Batista de Carvalho, levar a notícia
do que ocorrera com a irmã Celina. Havia vários irmãos reunidos
que falavam dos últimos acontecimentos na igreja. Entre eles,
estava o diácono João Maria Rodrigues, que creu e foi batizado no
Espírito Santo, que tem como evidência inicial o falar em línguas
estranhas. No dia seguinte, a irmã Nazaré também foi alcançada
pelo batismo pentecostal. Vários irmãos foram à casa de Celina
Albuquerque para conferir o que ocorrera.

Desconfiança e expulsão

Como não podia deixar de acontecer, o assunto tomou conta de
todos na igreja Batista e causou preocupação à liderança.
Formaram-se dois grupos: um aceitava a “nova doutrina” trazida
pelos missionários; já o outro não aceitava de forma alguma aquele
tipo de ensino e de prática, considerando-a heresia que não se
harmonizava com os ensinos da igreja Batista. Como resultado,
houve reunião em que o evangelista, auxiliar do pastor, muito jovem
e sem experiência, propôs que se manifestassem os que estavam
de acordo com os missionários. Diz o Diário do Pioneiro: “Ele
somente disse: todos os que estão de acordo com a nova seita,
levantem-se”. Dezenove deles afirmaram que aceitavam aquele
ensino. Num culto cheio de agitação, o dirigente, um jovem
seminarista, declarou a expulsão dos 19 membros que aceitavam
aquela inovação considerada herética.

No dia 13 de junho de 1911, foram excluídos naquele culto os
seguintes irmãos: “Celina de Albuquerque e o seu esposo, Henrique
de Albuquerque; Maria de Nazaré; José Plácido da Costa (o



dirigente da igreja). Piedade da Costa, Prazeres da Costa, Manoel
Maria da Costa e a sua esposa; Jerusa Dias Rodrigues, Joaquim
Silva, Benvinda Silva, Tereza Silva de Jesus, Isabel Silva, Ana Silva,
José Batista de Carvalho, Maria José Batista de Carvalho e Antônio
Mendes Garcia”.32

II – O NASCIMENTO DA NOVA IGREJA

1. Um Começo muito Difícil

Como ficaram sem local para cultuar a Deus, os dezenove irmãos
resolveram criar uma igreja local para poderem reunir-se. No dia 18
de junho de 1911, na residência do casal Henrique Albuquerque e
irmã Celina Albuquerque, fundaram a nova igreja, que recebeu a
denominação de Missão de Fé Apostólica. Ficou acertado que a
igreja funcionaria na casa dos irmãos até que encontrassem um
local apropriado para o seu endereço próprio.

Depois, estabeleceram a igreja num prédio que adquiriram,
situado na Av. São Jerônimo, 224. Inaugurado no dia 11 de maio de
1918, data considerada oficial da fundação da Assembleia de Deus
no Brasil, quando foi registrada como pessoa jurídica. Dali, o
Espírito Santo irradiou o movimento pentecostal para todo o Brasil.
Inicialmente, pelo Estado do Pará; depois, pelos Estados do
Nordeste; em seguida, pelo Sudeste, pelo Norte e pelo Sul,
alcançando, assim, todos os rincões brasileiros. Os estudos de
Teologia de Vingren não foram o “combustível” para que o fogo
pentecostal fosse espalhado, muito menos a rudeza do fundidor e
quitandeiro, Daniel Berg, mas, sim, os efeitos visíveis da doutrina
pentecostal no coração dos convertidos à fé cristã.



Crescimento e perseguição

O avivamento espiritual provocou mudanças significativas e
visíveis na maneira de evangelizar. Os missionários continuaram a
obra, realizando cultos ao ar-livre e pregando em muitos lugares. As
perseguições eram grandes: “Os primeiros batismos no Pará foram
feitos todos em segredo, geralmente às 11 horas da noite, pois não
tinham nem igrejas nem tanques de batismos”.33 Num batismo, à
beira-mar, os inimigos cercaram o local e quiseram impedir o ato
batismal. Um deles sacou de um punhal e investiu contra Vingren. A
irmã Celina jogou-se na frente e impediu o crime. O batismo foi
realizado sob ameaças, e, ao término, todos molhados, saíram às
pressas sem trocar de roupa. Foram muitos os inimigos. Em
Mosqueiro, no interior, a casa onde pregavam foi apedrejada.
Tiveram que fugir acossados por cães de caça, mas Deus
poderosamente os livrou.

Curas divinas

Como em Atos dos Apóstolos, o avivamento espiritual fez-se
sentir em sinais e maravilhas. Conta Ivar Vingren:

Um irmão foi curado de enfermidade muito grave na perna. Uma irmã foi
curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um outro que tivera dor
de cabeça, durante dez anos, foi curado. Um homem paralítico que
estava moribundo, e não podia mais falar, foi curado e veio depois para
nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre, foi curada.
Um homem de idade, que sofrera com hérnia por nove anos, foi curado.
Um outro homem, que havia estado enfermo muitos meses com febre e
tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado, como batizado com o
Espírito Santo, além de ter recebido o dom de profecia.



O relato conta que uma irmã que era cega foi curada:

Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o nos braços e começou a
invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A
esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor.34

Avivamento é isto: impactos espirituais na vida das pessoas. A
doutrina tradicional das igrejas reformadas não demonstrava
nenhum sinal de poder na vida dos que aceitavam a Cristo; já com o
avivamento pentecostal, as coisas extraordinárias aconteciam.

2. Por que a Obra Cresceu

O avivamento espiritual não permite a inação, a letargia ou o
comodismo eclesiástico ou ministerial. É como “um vento
impetuoso” sobre a calmaria das doutrinas cessassionistas nas
igrejas históricas. O Pentecostes provoca movimento do Espírito
Santo nas pessoas e nas igrejas. O batismo no Espírito Santo, que
tem como evidência inicial as línguas estranhas, a ênfase nos dons
espirituais, as curas divinas incontáveis, os prodígios e maravilhas
operados por Deus mediante homens e mulheres humildes; a
ênfase na vida de santidade, que era bem clara e indiscutível na
separação do mundo não só em termos de doutrina, como também
em termos de usos e costumes, que caracterizavam aos olhos dos
estranhos que os pentecostais eram um povo diferente “por dentro e
por fora”.

Com tais características, os crentes eram tachados de “os bíblias”,
“os bodes”, “os capa verdes”, “fanáticos”, não só por parte dos
romanistas, como também pelos crentes de outras denominações.



Contudo, o revestimento de poder do alto foi a causa primordial do
crescimento da obra pentecostal no Brasil nos seus primeiros anos
e espalhou-se como fogo por meio da evangelização dinâmica e
cheia de amor pelas almas. Os pregadores, no início, eram
comumente pessoas simples, muitas indoutas, sem cultura formal,
mas cheias do Espírito Santo. E foram usados como instrumentos
poderosos nas mãos de Deus.

III – A EXPANSÃO DAS ASSEMBLEIAS DE
DEUS

1. Um Modelo Centrífugo

O avivamento espiritual fez com que as Assembleias de Deus no
Brasil buscassem realizar o modelo de crescimento centrífugo, ou
seja, de dentro para fora, do centro para a periferia. Os pentecostais
iniciam os seus trabalhos num pequeno salão, numa casa, num
bairro, numa cidade; começam a evangelizar pelas ruas, pelas
casas, pelas escolas, pelos hospitais, e o trabalho cresce. Depois,
procuram um local mais amplo para atender ao crescimento da
igreja e buscam seguir o que Jesus prometeu: “Mas recebereis a
virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis
testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria
e até aos confins da terra” (At 1.8). Ou seja: Jerusalém foi o centro
inicial da pregação do evangelho; dali se expandiu para Judeia e
Samaria e, por meio da obra missionária, tem chegado a todos os
lugares do mundo. Trata-se de um modelo de crescimento diferente
das igrejas históricas. Estas crescem de forma centrípeta, de fora
para dentro. Não saem para buscar as almas lá fora, onde os



pecadores estão. E ainda há aquelas, mesmo pentecostais ou
neopentecostais, que procuram crescer — ou melhor, “inchar” —
com crentes de outras igrejas. Esse não é o modelo das
Assembleias de Deus.

2. Um Crescimento Acentuado

Ao longo da história das Assembleias de Deus no Brasil, a obra
começou pequena, mas foi crescendo a olhos vistos; não apenas
em termos numéricos, mas, acima de tudo, “em demonstração do
Espírito e de poder” (cf. 1 Co 2.4). Esse é o modelo de crescimento
assembleiano. Não cresce buscando ou “pescando” almas noutras
igrejas. Cresce porque evangeliza, discipula e cuida das vidas
alcançadas pelo evangelho de Cristo, como dito no item 1. Um
pouco da história do avivamento pentecostal através das
Assembleias de Deus no Brasil mostra como se desenvolveu a nova
igreja. Os dados não foram atualizados, mas o padrão de
crescimento tem sido constante, sempre com base no modelo
bíblico, ordenado por Jesus: “E disse-lhes: Ide por todo o mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será
salvo; mas quem não crer será condenado” (Mc 16.15,16).

Segundo Burlton (pp. 232–234), em 1960, as Assembleias de
Deus passaram a responder por 70% do evangelismo nacional,
congregando 50% dos evangélicos brasileiros, principalmente no
interior e entre as camadas mais humildes da população. A sua
influência tem sido de tal monta que grande parte das igrejas
históricas, tradicionais, voltou-se para a busca da fé pentecostal. Em
1970, as Assembleias de Deus contavam com 62,6% dos
evangélicos brasileiros, que chegavam a 2,6 milhões (Kessler e



outros, pp. 11,12). Em 1980, o censo do IBGE dava conta de que,
no Brasil, havia 7.885.846 evangélicos. Os pentecostais
participavam com cerca de 48%. Segundo os últimos dados do
IBGE (dados ente 1991 e 2001), os evangélicos, em 2002, eram 26
milhões de adeptos, e as Assembleias de Deus constituíam-se,
naquela época, na maior denominação evangélica do Brasil,
passando de 2,4 para 4,5 milhões de fiéis; com 22 mil templos e 21
mil pastores. O jornal Mensageiro da Paz (Junho de 2002) informou-
nos de que os assembleianos contavam com mais de 8 milhões
(dados atualizados), somando 32% dos evangélicos ou 5% da
população brasileira. Não devemos esquecer que tudo isso é fruto
das raízes pentecostais, fincadas pelos pioneiros do Movimento
Pentecostal no Brasil.

Com a estimativa de 22,5 milhões de membros, a Assembleia de Deus no
Brasil é hoje a maior denominação pentecostal do mundo. Em segundo
lugar, está a Coréia do Sul com 3,1 milhões. As Assembleias de Deus no
Brasil puxaram o crescimento dos evangélicos no país e, segundo
projeções, deverá ultrapassar os 100 milhões em 2020. As estimativas
apontam ainda mais de 35 mil ministros e mais de 100 mil templos
espalhados por todo o Brasil. Na verdade, a Assembleia de Deus está
presente até mesmo nos lugares onde as estruturas governamentais não
estão. [...] Ao todo, as Assembleias de Deus têm 64 milhões de membros
espalhados no mundo e 363.450 ministros, divididos entre 351.645
igrejas e presentes em 217 países. O Brasil lidera essa lista com 22,5
milhões de membros, de acordo com as estimativas da igreja nos EUA.
Veja a lista dos países com os maiores números de membros (Tabela 1).

Tabela 1 – Ranking dos países com os maiores números de
membros assembleianos

Posição no ranking: País: Número de membros (em milhões):



1 Brasil 22,5
2 Coréia do Sul 3,1
3 Estados Unidos 2,9
4 Nigéria 2,8
5 Angola 2,2
6 Gana 1,7
7 Moçambique 1,6

Fonte:Assembleia de Deus/EUA. Estimativas de 2009.35

Louvamos a Deus pela belíssima história do avivamento espiritual
no Brasil promovido pela bênção dos céus sobre o movimento
pentecostal, trazido da outra América para cá pelos pioneiros, os
missionários Daniel Berg e Gunnar Vingren, que deram as suas
vidas e os seus ministérios em prol da evangelização brasileira. Eles
deixaram um legado espiritual de tal amplitude e abrangência que
só os céus podem avaliar a sua real dimensão.

26RIBEIRO, Boanerges. Protestantismo no Brasil monárquico, pp. 17,18.
27Ibid., p. 18.
28BERG, Daniel. Enviado por Deus, p. 227.
29VINGREN, Ivar. Diário de um Pioneiro, p. 20.
30KESSLER, Gustavo. e outros. História das Assembleias de Deus no Brasil, pp. 13-18.
31BERG, Daniel. Enviado por Deus, p. 42.
32Gustavo KESSLER et al. História das Assembleias de Deus no Brasil, pp. 26, 27.
33VINGREN, Ivar. Diário do Pioneiro, p. 34.
34Ibid. p. 39.
35A Assembleia de Deus no Brasil é a Maior do Mundo. Disponível, em:
https://fronteirafinal.wordpress.com/2011/07/02/assembleia-de-deus-brasil-maior-do-
mundo/. Acesso em 05.05.2016.
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Capítulo 10

O Avivamento na Vida Pessoal

o capítulo 1, vimos o que significa avivamento espiritual.
Entendemos que só pode haver avivamento espiritual por meio

de “uma intervenção de Deus, que só tem lugar quando o Espírito
Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo ou
de uma igreja” que se volta para Deus na busca de mudanças
indispensáveis para que a pessoa ou a igreja experimente uma nova
realidade espiritual.

No Pentecostes em Atos 2, cada apóstolo experimentou o
avivamento espiritual de forma impactante, com evidências
inegáveis de que eles passaram por uma transformação nas suas
vidas, no seu comportamento e no seu relacionamento com Deus.
As línguas e outros sinais naquele momento evidenciaram que um
fenômeno novo estava acontecendo. Depois, apenas as línguas
estranhas para os que falavam continuaram como evidência externa
do batismo no Espírito Santo, só que o mais importante como
consequência do Pentecostes foram os dons espirituais, conforme
registrado em 1 Coríntios 12.

Numa igreja cristã, torna-se necessário que os crentes sejam
avivados espiritualmente. Não pode haver igreja cheia da presença
de Deus se os seus membros não tiverem o avivamento espiritual
nas suas vidas. Esse avivamento manifesta-se não apenas no



interior dos templos, mas também em todos os lugares, no
testemunho de vida que cada um demonstra no seu dia a dia,
principalmente fora dos templos: na família, no casamento, no
trabalho, na rua, no comércio, nas escolas; enfim, em toda a parte,
principalmente na proclamação do evangelho.

Um crente avivado espiritualmente não se conforma em ficar
parado, inerte, indiferente ou alheio diante da realidade espiritual e
moral à sua volta e do mundo em que vivemos. O apóstolo João,
por volta do ano 90 d.C., já tinha plena convicção de que “o mundo”,
ou seja, a humanidade, está dominada pelo Maligno. Na sua
primeira carta, ele escreveu: “Sabemos que somos de Deus e que
todo o mundo está no maligno” (1 Jo 5.19). O cristão avivado
espiritualmente não ignora essa realidade espiritual, na qual, pelo
domínio do Maligno, a maioria das pessoas caminha para a
perdição eterna. Tocado pelo Espírito Santo que está nele, procura
proclamar o evangelho, que não é teoria ou filosofia humana. Ele
entende, como Paulo, a natureza do evangelho: “Porque não me
envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para
salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do
grego” (Rm 1.16).

O crente avivado espiritualmente ante a necessidade espiritual do
mundo sente-se como Eliú diante de Jó, o patriarca, e os seus três
amigos importunos, quando disse: “Porque estou cheio de palavras;
o meu espírito me constrange” (Jó 32.18). Eliú sentiu-se inquieto e
constrangido diante da falta de amor e de compreensão dos amigos
de Jó. Imaginem um crente fiel, cheio do Espírito Santo, como se
sente constrangido a falar de Jesus para os que estão nas trevas
espirituais, condenados pela incredulidade que os impede de ver



Jesus como Salvador das suas almas. Meditemos nesse tema do
avivamento na vida de alguns homens de Deus.

I – O AVIVAMENTO NA VIDA DE DAVI

No Salmo 68, Davi expressou quão profundo era o seu
relacionamento com Deus. Antes de cair em pecado e ser
repreendido pelo Senhor, ele teve uma vida grandemente avivada
diante de Deus. Davi expressou esse avivamento de forma bem
eloquente nos seus salmos. Nesse em questão, podemos ver como
ele demonstrou essa realidade do seu avivamento espiritual diante
de Deus de forma bem expressiva. Vejamos alguns versículos:

1. Alegria e Regozijo diante de Deus

A derrota dos inimigos de Deus

Nesse cântico de louvor e ação de graças, o salmista ora a Deus
para que os seus inimigos sejam completamente derrotados. Ele
sabia que o Senhor é onipotente e jamais poderá ser vencido por
alguém. Davi fazia questão de expressar o seu desejo acerca dos
que se tornam inimigos de Deus. Ele disse:

Levante-se Deus, e sejam dissipados os seus inimigos; fugirão de diante
dele os que o aborrecem. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles;
como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante
de Deus. (Sl 68.1-2)

Nesse salmo, Davi não pede vingança, mas roga que os inimigos
de Deus sejam dissipados e que diante dEle fujam todos os que o



aborrecem.
Sempre foi grande o número dos que aborrecem a Deus ao longo

dos séculos. E, nos dias presentes, bem maior é o número dos que
são contra Deus e fazem parte da rebelião contra Ele. Pela sua
misericórdia, o Senhor espera com paciência que os ímpios
arrependam-se e creiam na sua Palavra, mas, infelizmente, a
maioria ignora, rejeita e atua de forma ostensiva contra o Senhor.
Por isso, o salmista diz na sua oração: “Como se impele a fumaça,
assim tu os impeles; como a cera se derrete diante do fogo, assim
pereçam os ímpios diante de Deus” (68.2). Os inimigos de Deus são
chamados de “ímpios” na linguagem bíblica; eles vivem na prática
da impiedade ou da maldade e da pecaminosidade. Em outro
Salmo, está escrito: “Os ímpios serão lançados no inferno e todas
as nações que se esquecem de Deus” (Sl 9.17). Este é o destino
dos inimigos de Deus: o Inferno, ou a condenação eterna, bem
longe de Deus. Alguém escreveu: “O Inferno não foi feito para os
pecadores, mas para aqueles que não querem se arrepender”.
Pensamento correto à luz da Palavra de Deus.

A alegria e o regozijo diante de Deus

Na sua vida, o salmista experimentou momentos de lutas,
dificuldades e opressões dos seus inimigos, mas ele também
vivenciou momentos de grande alegria e avivamento espiritual pela
graça de Deus. Na sua oração, ele disse com muito júbilo: “Mas
alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e
folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome;
louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Jeová;
exultai diante dele” (68.3-4). Davi ora a Deus para que os justos



alegrem-se e regozijem-se na sua presença. Se há um povo que
tem o direito e o dever de alegrar-se são os justos. São os
pecadores que se converteram a Cristo como o seu Salvador e
servem a Deus com obediência e santidade.

Quem é servo de Deus e procura agradar-lhe vive na presença
dEle. O salmista escreveu sobre onde obter a alegria espiritual:
“Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença há abundância de
alegrias; à tua mão direita há delícias perpetuamente” (Sl 16.11). O
crente sincero sabe o que é estar “na presença do Senhor”, onde
encontra “abundância de alegrias”, um estado de avivamento
espiritual que não se pode encontrar em nenhum outro lugar. O
homem e a mulher fiel a Deus dedicam-se à oração, à leitura da
Bíblia e louvam e adoram ao Senhor. Assim, encontram-se na
presença dEle. O crente pentecostal busca ser cheio do Espírito
Santo. Diz a Bíblia: “E não vos embriagueis com vinho, em que há
contenda, mas enchei-vos do Espírito” (Ef 5.18).

2. Deus É Pai dos Órfãos e Juiz das Viúvas

No seu avivamento pessoal, Davi expressou a sua visão mais
ampla de Deus. Ele expressa o cuidado dEle com os órfãos e diz:
“Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus no seu lugar santo” (Sl 68.5).
É uma percepção profunda. Os órfãos, principalmente quando
crianças, sentem a falta irreparável dos seus pais. O salmista vê
Deus como o Pai celeste, que deles cuida, como o Jeová Jiré, o
Senhor que tudo provê e não lhes deixa faltar nada. Ao mesmo
tempo, Deus é visto como “juiz de viúvas”, “no seu lugar santo”, ou
seja, nos céus. As viúvas no tempo de Davi eram pessoas



geralmente desamparadas, não possuíam sustento próprio, não
tinham empregos nem direitos quaisquer.

Por vezes, até mesmo as suas heranças eram tomadas pelos
mais fortes, ambiciosos e injustos, mas Deus coloca-se como o seu
Juiz. E quando Ele julga a causa de alguém, julga com equidade e
justiça. Na mesma linha de pensamento, o salmista diz que Deus
atenta para “o solitário” e faz com que este viva em meio a uma
família. E é Ele que liberta os prisioneiros, mas não tolera os
rebeldes, reservando “terra seca” para esses: “Deus faz que o
solitário viva em família; liberta aqueles que estão presos em
grilhões; mas os rebeldes habitam em terra seca” (68.6).

II – O AVIVAMENTO ESPIRITUAL DO CRENTE
FIEL

Um crente avivado espiritualmente demonstra essa condição em
três aspectos importantes: na vida devocional, na vida familiar e na
vida do serviço a Deus.

1. A Vida Devocional do Crente Avivado

É de fundamental importância que o cristão reserve na sua
agenda os momentos especiais, diários e sistemáticos para o cultivo
da sua vida devocional, através da qual ele estreita a sua comunhão
com Deus. Não pode haver avivamento na vida de uma pessoa que
não ora e não busca estar na presença de Deus.

A oração



O crente fiel precisa orar todos os dias. Começar o dia sem orar é
correr o risco de enfrentar situações difíceis sem encontrar a
solução para os problemas que surgem na vida. O exercício diário
da oração é um reforço maravilhoso para ter uma vida
espiritualmente avivada. Um velho ditado proferido nos púlpitos
dizia: “Muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder;
nenhuma oração, nenhum poder”. É a verdadeira expressão da
verdade. É impossível haver uma vida avivada sem oração. Ela é a
chave que abre as portas do sobrenatural quando homens e
mulheres de Deus colocam-se de joelhos e buscam a unção do
Espírito Santo. Homens de Deus na Bíblia só puderam ser
vencedores quando praticavam uma vida diária de oração.

• Davi tinha o costume de começar o dia orando e vigiando. Ele orava pelo
menos três vezes ao dia (Sl 55.17);

• Daniel orava três vezes ao dia (Dn 6.10);
• Jesus costumava orar diariamente (Mt 26.36-44; Lc 22.39);
• O “segredo” do Pr. David Young Cho, pastor da maior igreja pentecostal do

mundo, em Seul, na Coreia do Sul, era orar mais de uma hora por dia.

Um velho hino diz: “Bem de manhã, embora o céu sereno pareça
o dia a calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, que um
temporal pode abrigar”. O crente que ora tem ao seu dispor a
energia e o poder de Deus para desenvolver o seu ministério.

O estudo da Bíblia Sagrada

O crente avivado precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para
entender e absorver os seus conteúdos preciosos em termos de
ensino, doutrina, exortação, orientação e advertências e para a sua
própria edificação espiritual. Os dias são maus. Há muitos motivos



pelos quais o crente fiel precisa ocupar-se com o estudo da Palavra
de Deus. Ela deve ser lida e estudada, observando alguns aspectos:

a) Meditação: O salmista tinha prazer em ler e meditar na Palavra
de Deus: “Oh! Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o
dia!” (Sl 119.97). Thomaz E. Trask escreveu: “Todos os dias, das
cinco às sete da manhã, estudo a Bíblia e oro” (Trask, p. 17). O
salmista ainda diz: “Antecipei-me à alva da manhã e clamei; esperei
na tua palavra” (Sl 119.147);

b) Prevenção: É necessário ter a palavra no coração para não
pecar (Sl 119.11).

c) Consolo: “Isto é a minha consolação na minha angústia,
porque a tua palavra me vivificou” (Sl 119.50).

d)Direção divina: “Lâmpada para os meus pés é tua palavra e
luz, para o meu caminho” (Sl 119.105).

e)Ordenamento da vida pessoal: “Ordena os meus passos na
tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma” (Sl
119.133).

III – A VIDA PESSOAL FAMILIAR DO CRENTE
AVIVADO

1. A Vida Pessoal

São indispensáveis a preocupação e o cuidado do crente consigo
mesmo. Muitos se descuidam e sofrem as consequências. É
necessário cuidar de si mesmo para estar mais apto a ter uma vida



avivada espiritualmente. Diz a Bíblia: “Tem cuidado de ti mesmo e
da doutrina; persevera nestas coisas; porque, fazendo isto, te
salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem” (1 Tm 4.16). A
preocupação com a vida pessoal envolve aspectos relevantes.

Integridade

O crente fiel precisa ter cuidado com a sua integridade moral e
espiritual: deve ser íntegro. Essa palavra quer dizer: inteiro,
completo; perfeito, exato; reto, imparcial, inatacável; (Dic. Aurélio).
Íntegro é aquele que faz o que diz e diz o que faz; é o que dá
testemunho dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja, seja na
presença ou na ausência dos seus líderes (cf. Mt 5.37; Tg 2.12).

Tato. É sinônimo de “prudência, cautela, tino” (Dic. Aurélio). É
fundamental no trato com as pessoas, fatos ou situações, evitando
precipitações no falar e no agir (Pv 25.11; Ec 3.1,7).

Saúde. João, escrevendo ao seu amigo Gaio, desejou-lhe saúde
(3 Jo 1.2). No que cabe a si, o crente deve obedecer aos princípios
bíblicos e científicos no cuidado com a saúde: oração, boa
alimentação, repouso, exercício (com o suor do teu rosto [...]),
atitude mental correta, evitar o estresse ou a tensão emocional.
Pesquisas mostram que os pastores são submetidos a tensões fora
do comum.

O zelo por si mesmo, pela sua mente e pelo seu corpo contribui
para que o crente tenha melhores condições emocionais e físicas no
desenvolvimento da sua vida na terra.

2. O Relacionamento com a Esposa



A Bíblia diz em Provérbios 18.22: “O que acha uma mulher acha
uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor”. O cristão que
deseja ser avivado espiritualmente tem que ser exemplo nos seus
deveres como esposo. Como tal, ele deve agir da melhor maneira
possível. +Em se tratando de obreiro, pastor ou líder, nenhuma
outra atividade exige da família identificação com o trabalho do
esposo como a atividade ministerial. Como o crente fiel pode e deve
comportar-se como esposo?

Amando a esposa(Ef 5.25-29)

Isso exige demonstrações práticas de carinho, de afeto (Pv 31.29;
Ct 4.1; 1.16), através de palavras e gestos (cf. 1 Jo 3.18): “O que
acha uma mulher acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do
Senhor” (Pv 18.22). O esposo cristão deve ser grato a Deus por
essa “benevolência”. Para muitos, as expressões “eu te amo”,
“gosto de você” e outras são coisas do passado. Sem essas
pequenas coisas, o casamento torna-se azedo, sem graça e pode
abrir brecha para a ação do Inimigo. O casamento cristão precisa
ser avivado em todos os aspectos.

Comunicando-se com a esposa

O crente deve dedicar tempo para a esposa, reservar tempo para
conversar com ela, ter diálogo, saber ouvi-la (ver Tg 1.19). É
indispensável desenvolver a Comunicação Significativa. Deve-se
também evitar a comunicação rotineira, não responder com raiva
(Pv 14.29; 15.1), não dar silêncio como resposta: isso é pirraça; não
é para crente fiel. Evitar aborrecê-la (Pv 10.19).



Zelando pela esposa (Ef 5.29; 1 Co 7.33)

Há crentes que só querem zelo para si, mas não zelam pelas suas
esposas. Já vimos irmãs crentes reclamando dos seus esposos por
estes serem displicentes no cuidado com elas em termos
emocionais e físicos. Cada pessoa tem o cônjuge que merece. Se
cuidar da sua esposa, zelando pela sua saúde e as suas emoções
com carinho, afeto e amor, terá uma esposa alegre e feliz.

União com a esposa(1 Co 1.10)

A união é fator decisivo para um casamento feliz e espiritualmente
avivado. É exortação bíblica por excelência. Todos conhecemos o
Salmo 133, o Salmo do amor fraternal ou da união:

Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o
óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão,
e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermom, que
desce sobre os montes de Sião; porque ali o Senhor ordena a bênção e a
vida para sempre. (Sl 133.1-3)

Cuidar da parte sexual(1 Co 7.3,5)

É importante para o equilíbrio espiritual, emocional e físico do
cristão e da sua esposa. Quando o casal não vive bem nessa parte,
o Diabo procura prejudicar o relacionamento a fim de destruir o
ministério e a família. Por incrível que pareça, um casal avivado
espiritualmente tem uma vida sexual bem melhor do que crentes
puramente carnais.



Honrando a esposa

Há crentes que se envergonham das suas esposas. Isso não é de
Deus. É de origem carnal e diabólica. O crente avivado honra a sua
esposa, como exorta a Palavra de Deus:

Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando
honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós os seus
coerdeiros da graça da vida; para que não sejam impedidas as vossas
orações. (1 Pe 3.7)

Honrar a esposa é uma condição indispensável para ter uma vida
espiritualmente avivada, e esta não pode ocorrer sem oração. A
falta de honra à esposa impede que as orações subam à presença
de Deus.

Compreendendo seu papel de líder no lar

É a liderança fundada no amor, “no Senhor” (1 Co 11.3), e não no
autoritarismo. Deve ser exemplo para os lares. A Bíblia, o manual do
casamento e da família, orienta sobre como ser feliz no casamento:

Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a
si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a
lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja
gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e
irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como
a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. (Ef
5.25-28)



As mulheres devem sujeitar-se aos seus maridos, “como” a Igreja
está sujeita a Cristo. Não se trata de uma relação de inferioridade,
nem sujeição impositiva, mas no amor verdadeiro em termos
espirituais e conjugais (Ef 5.22-24).

3. O Relacionamento com os Filhos

Um pastor que visitava o presídio de uma grande capital brasileira
ouviu o diretor da instituição dizer: “Muitos dos que estão aqui são
filhos de crentes. Na cela de segurança máxima, há dez presos:
quatro são filhos de pastores”. É preciso que o cristão,
principalmente se for obreiro, dê mais atenção aos seus filhos. Não
adianta dar glórias a Deus no púlpito ou nas igrejas se há uma
família infeliz em casa. Um lar cristão, avivado espiritualmente, é
ambiente ideal para um excelente relacionamento familiar. No
relacionamento com os filhos, os pais cristãos devem ter alguns
cuidados, indispensáveis para uma vida cristã avivada e feliz: “O
homem justo leva uma vida íntegra; como são felizes os seus filhos!”
(Pv 20.7, NVI).

Afeto

O afeto é uma das mais expressivas demonstrações de amor:

Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor,
se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e
compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o
mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. (Fp 2.1,2; cf.
Sl 2.12; Os 11.1a, 4a).



Cuidados espirituais (Dt 11.18-21; Ef 6.4)

O culto doméstico é indispensável. É de grande valor espiritual a
realização do culto doméstico para cultivar o saudável hábito de ler
e meditar na Palavra de Deus, como ordena a sua Palavra:

Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e
atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os
vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em
tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te; e
escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se
multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o
Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra.
(Dt 11.18-21)

Lamentavelmente, 90% dos crentes pentecostais não realizam o
culto doméstico. Amam estar nos templos, louvam ao Senhor em
altas vozes, gostam de evangelizar, mas não valorizam a adoração
a Deus nos seus lares. Essa omissão traz grandes prejuízo para as
suas famílias e também para as igrejas onde servem a Deus. Sem
adoração ao Senhor no lar, o Maligno encontra brechas para
prejudicar as famílias, os pais e o casamento. O salmista Asafe
escreveu pelo Espírito Santo:

Escutai a minha lei, povo meu; inclinai os ouvidos às palavras da minha
boca. Abrirei a boca numa parábola; proporei enigmas da antiguidade, os
quais temos ouvido e sabido, e nossos pais no-los têm contado. Não os
encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do
Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele
estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou
aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a
geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem



e a contassem a seus filhos; para que pusessem em Deus a sua
esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem
os seus mandamentos e não fossem como seus pais, geração contumaz
e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi
fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos,
retrocederam no dia da peleja. (Sl 78.1-9 – grifos acrescidos)

Nesse texto, vemos claramente a exortação para que os pais
passem aos seus filhos os louvores de Deus, bem como “a sua
força e as maravilhas que fez”, de modo que as gerações futuras
saibam-no e os filhos levantem-se e contem aos seus filhos o que o
Senhor fez, com objetivos elevados: ponham em Deus a sua
esperança; não se esqueçam das obras dEle; guardem os seus
mandamentos; não sejam rebeldes como os seus pais, no caso do
povo de Israel. Que Deus toque no coração dos crentes para que
aprendam que a primeira igreja é a sua família; as primeiras almas
que devem ser salvas são os seus familiares. O culto doméstico
reúne a família em torno da Palavra de Deus para louvar e aprender
as verdades sagradas. Paulo dá um alerta solene: “Mas, se alguém
não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família,
negou a fé e é pior do que o infiel” (1 Tm 5.8).

Cuidados gerais

Alimento, educação, saúde e demais necessidades.

Comunicação

É preciso dar tempo para conversar com os filhos. Não os
provocar à ira (Ef 6.4); não os irritar (Cl 3.21). Pedir perdão quando
errar com eles.



Disciplina

Embora a disciplina seja sempre vista como algo desagradável, é
necessária para a boa formação da personalidade e do caráter
cristão(Hb 12.7; Pv 19.18; Pv 13.24; 29.15; cf. Jr 31.20).

O cuidado com a família dá ao obreiro condições para ser
exemplo e ter no lar um lugar de repouso e restauração das
energias despendidas na lida ministerial.

IV – OS EFEITOS DO AVIVAMENTO NA VIDA
PESSOAL

Um crente normalmente é apático, acomodado e indiferente à
realidade espiritual ao seu redor quando não tem o avivamento
espiritual. Ele muitas vezes congrega e frequenta os cultos, mas
deixa de ir ao templo para adorar a Deus caso haja algum evento
que considere importante. O crente não avivado prefere ir à praia,
ao shopping, ao cinema e até ao supermercado nos dias de
domingo. Normalmente, o crente não avivado prefere os cultos on-
line, mesmo tendo saúde e podendo chegar à casa do Senhor.
Assim, há muito mais aspectos que indicam um crente não ser
avivado. No entanto, quando o crente é avivado espiritualmente,
podemos resumir as características marcantes do seu
comportamento.

1. O Crente Avivado É Alegre

O avivamento espiritual produz alegria



Na construção do Templo em Jerusalém, sob a liderança de
Zorobabel e do sacerdote Esdras, houve um grande avivamento, e a
alegria e o júbilo dominaram os corações de todos:

E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom;
porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo
jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da
Casa do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes, e levitas, e chefes dos
pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo
perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes; mas muitos
levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que não
discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo; porque
o povo jubilava com tão grande júbilo, que as vozes se ouviam de mui
longe. (Ed 3.11-13)

Havia uma situação deprimente antes da reconstrução. O Templo
estava destruído, os muros derrubados, o povo disperso e sem lugar
para adorar a Deus; todavia, com a união de todos, com oração e
ação, foi possível começar a construção com o lançamento dos
alicerces do edifício. Assim, o povo jubilava com altas vozes a ponto
de o seu louvor ser ouvido de bem longe. Desse modo, só se pôde
ver um grande avivamento coletivo, porque cada pessoa expressou
a sua alegria e contentamento.

O crente avivado é forte

Há pessoas nas igrejas que demonstram fraqueza espiritual.
Normalmente se sentem desanimadas, porque não conseguem
alegrar-se na presença do Senhor. Porém, o crente avivado, além
de alegre, é forte espiritualmente. Não apenas canta, louva e exalta
ao Senhor, como também demonstra ter fortaleza espiritual. E um



dos fatores que o fazem ser forte é exatamente a alegria do Espírito
Santo no seu interior. No tempo de Neemias, o sacerdote Esdras
reuniu o povo na praça e fez a leitura do livro da Lei perante todos, e
houve grande alegria coletiva a partir da alegria individual:

E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo; porque estava
acima de todo o povo; e, abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E
Esdras louvou o Senhor, o grande Deus; e todo o povo respondeu:
Amém! Amém! —, levantando as mãos; e inclinaram-se e adoraram o
Senhor, com o rosto em terra. (Ne 8.5-6)

A Bíblia diz que, diante da leitura do livro da Lei, o povo chorava,
sentindo a sua situação espiritual depois de tanto tempo sem ouvir
os ensinamentos da Palavra de Deus. Eles lamentavam e choravam
com muita comoção. Então, Neemias e Esdras levantaram-se e
falaram ao povo, buscando animar e fortalecer a todos depois da
leitura do livro da Lei:

E Neemias (que era o tirsata), e o sacerdote Esdras, o escriba, e os
levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: Este dia é
consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem
choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da Lei. Disse-
lhes mais: Ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções
aos que não têm nada preparado para si; porque esse dia é consagrado
ao nosso Senhor; portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do
Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo:
Calai-vos, porque este dia é santo; por isso, não vos entristeçais. Então,
todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer
grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber.
(Ne 8.9-12 – grifo acrescido)



Esse episódio bíblico mostra-nos que, quando os crentes estão
alegres, sentem fortaleza espiritual. Neemias e Esdras disseram:
“portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a
vossa força”. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no
interior do crente fiel. Há casos em que o crente batizado no Espírito
Santo passa por tribulações dolorosas na vida, como, por exemplo,
a perda de alguém querido ou lutas e perseguições, mas quando ele
transborda de alegria interior do Espírito Santo e fala línguas
estranhas em adoração a Deus, toda tristeza e dor desaparecem, e
ele é capaz de caminhar e continuar a sua jornada diante do Senhor
com poder e coragem. Isso é avivamento individual, que é produzido
pela alegria do Espírito Santo.

2. O Crente Avivado não Teme a Morte

Hananias, Misael e Azarias enfrentam o decreto do rei

O avivamento pessoal faz o crente rejeitar o que não agrada a
Deus. Durante o cativeiro babilônico, quando Israel foi levado para
longe da sua terra, o rei Nabucodonosor determinou que, dentre os
cativos, fossem escolhidos jovens com qualidades especiais para
servirem no palácio real. Eles eram

da linhagem real, e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito
algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios
em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade
para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e
na língua dos caldeus. (Dn 1.3-4)



A eles foram oferecidas benesses e gentilezas no palácio do rei.
No entanto, para não se contaminarem, certamente com alimentos
oferecidos aos deuses da Babilônia, Daniel e os seus companheiros
rejeitaram o “manjar do rei” (Dn 1.5-16). Demonstraram a sua
fidelidade ao seu Deus, o Deus de Israel. Como resultado, foram
grandemente abençoados e, ao serem submetidos ao teste real,
foram muito bem avaliados:

E o rei falou com eles; e entre todos eles não foram achados outros tais
como Daniel, Hananias, Misael e Azarias; por isso, permaneceram diante
do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei
lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os
magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. (Dn 1.19-20)

O avivamento espiritual dá condições de superar os requisitos
humanos para ser bem-sucedido.

A prova de fogo dos três jovens hebreus

O rei Nabucodonosor, como todos os monarcas, era muito
vaidoso. Sempre procurava demonstrar o seu poder humano e real
para todos os povos. Ele resolveu construir uma estátua de ouro de
mais ou menos 30 metros de altura. E, para marcar a solenidade de
consagração do grande ídolo, o rei mandou chamar todos os líderes
do seu reino e decretou que, no dia da consagração da estátua,
todas as pessoas teriam que se ajoelhar junto com o rei diante do
ídolo dourado. E, como punição, quem não se prostrasse diante
dele após o toque da orquestra real, seria lançado “na mesma hora
[...] dentro do forno de fogo ardente” (3.1-6).



No grande dia da festa da consagração da estátua dourada,
símbolo do poder e do orgulho de Nabucodonosor, quando a
orquestra executou os seus primeiros acordes musicais, a multidão
ajoelhou-se rapidamente:

Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da
buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de
música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a
estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado (3.7).

O rei, ajoelhado, estava feliz; o seu sonho de ver o grande ídolo
dourado brilhando ao sol no “campo de Dura” (3.1) estava se
cumprindo; o seu coração estava pleno de regozijo, pois erigira mais
um deus no seu reinado, na província de Babilônia, mas algo o fez
ficar estarrecido!

Três jovens fiéis a Deus, ameaçados por causa da sua fé

O avivamento espiritual dá força e coragem para o crente ser fiel
mesmo diante da morte. A consagração da estátua do rei foi
interrompida. Alguns homens perceberam que os três jovens
hebreus permaneceram de pé e não se encurvaram perante a
estátua. Correram ao rei, ainda ajoelhado, e disseram-lhe ofegantes
e muito nervosos, lembrando ao rei o decreto e a punição para
quem não o cumprisse:

Há uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da
província de Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abede-Nego; esses
homens, ó rei, não fizeram caso de ti; a teus deuses não servem,
nem a estátua de ouro, que levantaste, adoraram. (3.12)



O rei ficou furioso!
Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque,

Mesaque e Abede-Nego (nomes a eles atribuídos pelo rei),
questionou-lhes furiosamente por que eles não adoravam os seus
deuses e nem à estátua de ouro que levantara. E acrescentou: ele
iria mandar a orquestra tocar outra vez, e, se eles não se
ajoelhassem diante da estátua, seriam lançados na fornalha de fogo
ardente, e disse com muita arrogância e ira: “e quem é o Deus que
os poderá livrar das minhas mãos?” (3.15c). Certamente, aquele foi
o maior desafio à fé dos três jovens hebreus. A sua fé e a sua
fidelidade a Deus estavam sendo postas à prova mais terrível, pois
estavam ameaçados de morte cruel se fossem lançados na
fornalha.

A resposta corajosa da fé em Deus

Sadraque, Mesaque e Abede-Nego não se intimidaram ante a
terrível ameaça do rei prepotente e deram uma resposta que
provocou mais ainda o furor do rei:

Responderam Sadraque, Mesaque e Abede-Nego e disseram ao rei
Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio.
Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele
nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica
sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a
estátua de ouro que levantaste. (3.16-18)

Nabucodonosor ficou transtornado diante dessa resposta. O seu
furor subiu à cabeça, e ele chamou os seus assessores reais e
mandou que o fogo da fornalha fosse aquecido sete vezes mais do



que o normal. Depois ordenou que fortes homens do seu exército
amarrassem os três jovens hebreus sem quaisquer chances de
escapar da morte, e eles lançaram os jovens na fornalha ardente.
Era tão grande a temperatura da fornalha que os homens que os
lançaram ali foram mortos pelo efeito da altíssima temperatura: “[...]
a chama do fogo matou aqueles homens, que levantaram a
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego” (3.22).

O grande livramento de Deus aos jovens fiéis

Aqueles jovens hebreus foram lançados vivos dentro do forno. Se
normalmente a temperatura já alcançava milhares de graus
centígrados, imaginemos a força do fogo para destruir tudo o que ali
caísse, aquecido sete vezes mais. Não haveria qualquer maneira de
escapar da morte, decretada pelo rei idólatra. Contudo, Sadraque,
Mesaque e Abede-Nego eram servos do Deus Altíssimo, o El Elyon,
que eles conheciam bem, visto que foram educados na Lei de
Moisés e aprenderam a quem deveriam adorar dos seus pais.
Jamais eles negariam a sua fé em Deus. Assim, por causa da sua
fidelidade em não negar o nome de Jeová e aceitarem a morte
certa, o Deus de Israel livrou-os de maneira maravilhosa. Eles foram
lançados no fogo, mas as chamas não lhes faziam nenhum dano.
Eles passeavam no fogo como se estivessem num ambiente
climatizado. O fogo só queimou as cadeias que os prendiam, e eles
ficaram livres para adorar a Deus dentro da fornalha.

O rei Nabucodonosor, olhando de longe, esperava ver o terror e
ouvir os gritos lancinantes dos jovens condenados no fogo; mas,
para a sua terrível surpresa, ocorreu o contrário. Ele viu que, na
fornalha, os três fiéis servos de Deus andavam tranquilamente e



sem qualquer impedimento; e mais, ele viu que, na companhia dos
jovens hebreus, aparecera um quarto homem “semelhante ao filho
dos deuses”. O rei, perplexo e sem entender nada, mandou que
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego saíssem da fornalha. Para a
glória de Deus, os sátrapas, os prefeitos, os presidentes e os
capitães, a alta cúpula do reino, ao examinarem os três jovens,
constataram que nem mesmo cheiro de fumaça havia neles!

Como resultado daquele grande livramento da parte de Deus,
Nabucodonosor publicou um decreto, exaltando o Deus de
Sadraque, Mesaque e Abede-Nego:

Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua
que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego
seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo; porquanto
não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei fez prosperar
a Sadraque, Mesaque e Abdênego, na província de Babilônia. (3.29,30)

3. O Exemplo da Fidelidade de Daniel

A fidelidade de Daniel

A fidelidade é uma característica marcante na vida do crente
avivado espiritualmente. Ele dá tanto valor à alegria, resultante do
seu relacionamento com Deus, que procura cultivar uma vida de
fidelidade incondicional ao Senhor mesmo diante de situações de
ameaças e medo. Temos outro exemplo extraordinário na Bíblia.
Daniel, servo de Deus, no reino de Dario, na Babilônia, não se
deixou intimidar diante da ameaça dos seus adversários, que
invejavam a sua posição no reino, os quais fizeram o rei assinar um
decreto encomendado e tendencioso, ordenando que ninguém



poderia fazer qualquer pedido, ou mesmo oração, a ninguém, ou
mesmo a qualquer deus durante trinta dias. Na verdade, o tal
decreto visava prejudicar Daniel, por saberem eles da sua fidelidade
a Jeová (Dn 6.9).

O rei Dario, sem perceber a malícia e a maldade daqueles
homens ímpios, assinou o decreto, certamente se sentindo
lisonjeado com a proposta infame dos inimigos de Daniel. Porém,
mesmo após saber do decreto absurdo, Daniel não alterou a sua
vida de oração:

Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em
sua casa (ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de
Jerusalém), e três vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava
graças, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. (Dn
6.10)

Com essa atitude, Daniel demonstrou a sua fidelidade ao seu
Deus, pois costumava orar três vezes ao dia com o rosto voltado
para a direção de Jerusalém.

Daniel na cova dos leões

Quando os inimigos de Daniel espiavam-no, descobriram que ele
não fizera caso do tal decreto contra quem orasse a Deus; antes,
continuou orando três vezes ao dia, como sempre o fazia, mesmo
ante qualquer ameaça. Diante dessa atitude corajosa e fiel, os
inimigos foram ao rei e acusaram-no de não obedecer ao edito real,
pois continuava a fazer as suas orações, de joelhos, no seu quarto,
com a face voltada para Jerusalém. E apertaram com o rei para que
Daniel fosse punido severamente, com lançamento na cova dos



leões. Ao perceber a maldade nos corações daqueles homens, o rei,
que amava Daniel, procurou fazer o possível para livrar o servo de
Deus de tamanha condenação, mas foi tudo em vão. Os adversários
de Daniel constrangeram o rei, alegando que o decreto era “lei dos
medos e dos persas”, a qual não poderia ser revogada (Dn 6.11-15).

O livramento de Daniel

Diante de terrível pressão, o rei mandou chamar Daniel e, já muito
penalizado, mas sendo obrigado a cumprir a sentença contra ele,
mandou que o lançassem na cova dos leões famintos. O rei, no
entanto, demonstrou que tinha fé no Deus de Daniel e disse a ele:
“O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará” (6.16).
O rei viu a armadilha que lhe fizeram, fazendo-o assinar o decreto
maligno, e ficou muito triste. Naquela noite, no palácio, não aceitou
nenhuma música, e fez um jejum forçado, e perdeu o sono. Logo
cedo, pela manhã, o rei saiu do palácio e foi até à cova dos leões
para ver o que teria acontecido com Daniel. Ali chegando, disse:

[...] Daniel, servo do Deus vivo! Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem
tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, Daniel
falou ao rei: Ó rei, vive para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e
fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi
achada em mim inocência diante dele; e também contra ti, ó rei, não
tenho cometido delito algum. Então, o rei muito se alegrou em si mesmo e
mandou tirar a Daniel da cova; assim, foi tirado Daniel da cova, e nenhum
dano se achou nele, porque crera no seu Deus. (Dn 6.20-23)

Certamente, foi grande a alegria e o avivamento não só para
Daniel, que passou pela maior experiência da sua vida como servo



do Senhor, como também para todos os judeus que se encontravam
na Babilônia. Imaginemos como a notícia espalhou-se por toda a
parte. O nome de Deus foi glorificado. O rei Dario ficou tão feliz e
impactado com o milagre de Deus operado na cova dos leões que
confessou a sua visão acerca do Deus de Daniel. Além de tirá-lo da
cova, mandou que os seus inimigos fossem colocados no seu lugar,
na terrível prisão. E todos foram mortos, esmigalhados pelos leões
(Dn 6.23-24). Além dessa trágica decisão, o rei escreveu um decreto
em que fez questão de exaltar o Deus de Daniel:

Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de
diferentes línguas, que moram em toda a terra: A paz vos seja
multiplicada! Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o
domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de
Daniel; porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu
reino não se pode destruir; o seu domínio é até ao fim. Ele livra, e salva, e
opera sinais e maravilhas no céu e na terra; ele livrou Daniel do poder
dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado
de Ciro, o persa. (Dn 6.25-28)

O avivamento espiritual na vida de homens e mulheres de Deus
pode resultar em grandes livramentos da parte de Deus. Que o
Senhor nos ajude e que possamos ser fiéis até à morte, como disse
Jesus em Apocalipse: “Nada temas das coisas que hás de padecer.
Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais
tentados; e tereis uma tribulação de dez dias. Sê fiel até à morte, e
dar-te-ei a coroa da vida” (Ap 2.10).

4. O Crente Avivado É Santo



Ser santo é condição indispensável para ser salvo. Sem
santificação, “ninguém verá o Senhor” (Hb 12.14). Um crente
avivado é uma pessoa cheia do Espírito Santo, como o foram os
apóstolos no dia de Pentecostes, quando se achavam reunidos no
cenáculo em Jerusalém. O avivamento espiritual faz com que ele
seja santo em todas as situações e lugares: em casa, na escola, no
comércio, no emprego, na rua, nas compras, no quartel, na igreja
local, no templo, em todos os lugares. Pedro escreveu sobre esse
crente avivado:

Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e
esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus
Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as
concupiscências que antes havia em vossa ignorância; mas, como é
santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa
maneira de viver, porquanto escrito está: Sede santos, porque eu sou
santo. (1 Pe 1.13-16 – grifo acrescido)

O crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus tem o dever
de ser santo “em toda a maneira de viver”, como resultado do
avivamento espiritual, produzido na sua vida pelo Espírito Santo. É
impossível agradar a Deus sem santidade. A vida cristã é uma vida
de santidade e santificação. Escrevendo aos tessalonicenses, Paulo
exortou-os a que fossem santificados por Deus “em tudo”:

Abstende-vos de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos
santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam
plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor
Jesus Cristo. (1 Ts 5.22-23)



Deus é quem santifica o crente pelos seguintes meios:

Pela sua palavra

Na sua oração sacerdotal pelos seus discípulos, Jesus disse ao
Pai: “Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os
na verdade; a tua palavra é a verdade” (Jo 17.16,17). O cristão é
santificado através da Palavra de Deus, porque ela é mais
penetrante do que uma espada de dois gumes. Diz o autor aos
hebreus:

Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que
qualquer espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma, e do
espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. (Hb 4.12)

Penetrando no interior do ser, a Palavra de Deus provoca
mudanças extraordinárias no caráter do crente avivado.

Pelo sangue de Jesus

O sangue de Jesus é o agente poderoso para purificar o pecador
que aceita a Cristo como o seu Salvador. “Mas, se andarmos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o
sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado” (1
Jo 1.7 – grifo acrescentado). Essa purificação é o processo da
santificação, que limpa o interior do homem, transformando-o de
pecador perdido em pecador remido pelo sangue de Jesus: “E, por
isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue,
padeceu fora da porta” (Hb 13.12).



Pelo Espírito Santo

O Espírito Santo é o agente executivo, ao lado de Jesus, para a
salvação do homem. Ele é quem convence o homem “do pecado, e
da justiça, e do juízo” (Jo 16.8). Esse convencimento espiritual faz
com que o pecador arrependa-se e deixe de praticar o que não
agrada a Deus, levando-o à santificação pelo Espírito Santo: “Mas
devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do
Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação,
em santificação do Espírito e fé da verdade” (2 Ts 2.13 – grifo
acrescido).

Pela fé em Cristo Jesus

Quando Jesus apareceu a Saulo no caminho de Damasco,
provocou uma tão grande transformação na sua vida que ele ficou
totalmente quebrantado diante do Senhor. Na sua arrogância e zelo
e sem entendimento espiritual, o fariseu Saulo perseguia os
seguidores do Nazareno.

Ele deu testemunho da sua conversão diante do rei Agripa,
dizendo que, de repente, uma luz mais forte que a do Sol refulgiu
sobre ele e os que o acompanhavam na missão de perseguir os
cristãos, e todos caíram por terra, e uma voz do céu falou-lhe em
hebraico, dizendo: “[...] Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura
coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és,
Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues” (At
26.14,15 – grifo acrescido) e falou da sua missão como ministro do
evangelho: “[...] para lhes abrires os olhos e das trevas os
converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que



recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela
fé em mim” (v. 18 – grifo acrescido).

Assim, a fé salvífica também é a fé santificadora.



J

Capítulo 11

O Avivamento e a Missão da
Igreja

á vimos no capítulo 5 que a Igreja era conhecida nos seus
primórdios pelo seu dinamismo, evangelização e discipulado no

cuidado com os necessitados. Tudo isso foi resultado do grande
avivamento produzido pelo movimento do Pentecostes a partir do
cenáculo, quando aqueles 120 irmãos receberam o batismo no
Espírito Santo. Depois que foram revestidos de poder, os discípulos
nunca mais foram os mesmos em obediência a Cristo. Se antes já
tinham o desejo de evangelizar, depois do Pentecostes foram cheios
de um poder sobrenatural. Avivados espiritualmente, os apóstolos
abalaram o Império Romano e perturbaram os judeus, que não
perceberam que um novo tempo havia chegado para Israel e para o
mundo.

O impacto do avivamento espiritual foi tão grande que causou
inveja aos inimigos do evangelho. Depois da cura de um coxo de
nascença na porta chamada Formosa (At 3), houve um tremendo
alvoroço em Jerusalem. A multidão viu o homem, que era um
pedinte conhecido, levantar-se e sair pulando no Templo,
glorificando a Deus. A cidade ficou alvoroçada ao tomar
conhecimento daquele grande milagre operado por Deus por



intermédio de Pedro e João “em nome de Jesus Cristo, o Nazareno”
(At 3.6).

Logo depois do Pentecostes, quando Pedro levantou-se cheio do
Espírito Santo e explicou o significado daquele movimento espiritual,
quase 3 mil almas aceitaram a Cristo como o seu Salvador (At 2.41).
Com sinais, prodígios e maravilhas, os apóstolos pregavam com
grande poder, como prova da aprovação de Deus ao seu ministério.
A obra da evangelização da Igreja depois do Pentecostes começou
de maneira dinâmica e eficaz: “E eles, tendo partido, pregaram por
todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a
palavra com os sinais que se seguiram. Amém!” (Mc 16.20). Foi a
proclamação da mensagem de Cristo, com demonstrações de sinais
e prodígios feitos por Deus.

Isso não pode ser diferente nos dias de hoje. A igreja precisa do
mesmo poder do Espírito Santo para cumprir a sua missão tanto em
termos locais quanto regionais e transculturais. A situação do
mundo hoje está muito pior em termos de incredulidade do que no
tempo dos apóstolos. A incredulidade aumentou assustadoramente.
Cumpre-se o que Jesus disse no seu sermão: “[...] Quando, porém,
vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra?” (Lc 18.8b).
Além da falta de fé por parte da maioria da humanidade, ainda
existe a fé deturpada, cheia de enganos e mistificações, nas
pregações de falsos apóstolos, falsos profetas e falsos pastores,
que inventam diversas doutrinas para enganar as pessoas que não
conhecem a Palavra de Deus. Há uma confusão terrível causada
pelas mensagens distorcidas de certas igrejas que, em lugar de
pregarem o verdadeiro evangelho de Cristo, anunciam “outro
evangelho” (2 Co 11.4; Gl 1.6,8).



Diante dessa realidade espiritual confusa, de incredulidade e
falsas doutrinas, a igreja precisa mais do que nunca ser cheia do
Espírito Santo. Os crentes precisam buscar o batismo no Espírito
Santo para que, individualmente e com as suas famílias, possam
participar de igrejas cheias do poder de Deus. Sem esse poder, a
missão da Igreja fica comprometida e fragilizada; mas com a unção
do Espírito Santo, pode experimentar o que Jesus prometeu: “Mas
recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e
ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia
e Samaria e até aos confins da terra” (At 1.8).

Por incrível que possa parecer, grande parte do mundo ainda não
ouviu o evangelho de Cristo. Mesmo com a Internet, as redes
sociais, além dos meios de comunicação de massa, há países em
que o povo não ouve falar de Deus ou de Jesus. Nos países
comunistas, como a China e a Coreia do Norte, os governantes são
verdadeiros agentes a serviço do Diabo, pois proíbem até mesmo as
pessoas de conectar a Internet, além de monitorarem os telefones
para ver se há algum tipo de aplicativo que se refere a Deus, a
Cristo ou à Bíblia. Eles ficam apavorados! Têm medo de que o
cristianismo seja aceito e progrida nos seus países. A igreja na
China, mesmo as igrejas nos lares, tiveram um crescimento
extraordinário. O comunismo tremeu. O tirano ateu e comunista
mandou passar o trator por cima de mais de 400 templos em poucos
anos para eliminar qualquer vestígio da cruz de Cristo, mas os seus
dias estão contados. O Juízo Final já está preparado.

Enquanto isso, o “Ide” de Jesus continua altissonante para os
seus seguidores na sua Igreja:



Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, e
lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não
haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide
por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for
batizado será salvo; mas quem não crer será condenado. (Mc 16.14-16)

A ordem de Jesus para a evangelização dos povos “por todo o
mundo” já sofreu revezes e retrocessos lamentáveis. Nações que
nasceram sob a bênção de Deus, como os Estados Unidos, há anos
assistem a decadência das igrejas evangélicas. Muitas fecharam os
seus templos, outrora cheios de crentes, e foram vendidos para
comércio, restaurantes, etc. Na Europa, a situação é pior. Grandes
catedrais, que abrigaram milhares de cristãos, foram vendidas e
tornaram-se bares, discotecas, restaurantes, casas de danças e até
mesquitas muçulmanas!

Por isso, é indispensável, urgente e imperioso que os crentes em
Jesus, que ainda amam a Deus, a Cristo e à sua Palavra, busquem
o avivamento espiritual diuturnamente, como clamou Habacuque:
“Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi; aviva, ó Senhor, a tua obra no
meio dos anos, no meio dos anos a notifica; na ira lembra-te da
misericórdia” (Hc 3.2). Sem um poderoso avivamento, a missão da
Igreja será frustrada. Não poderá fazer missões no âmbito local,
regional e muito menos transcultural. Existe, contudo, uma solução:

[...] e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar,
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então,
eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra.
(2 Cr 7.14)



I – O AVIVAMENTO DEPOIS DA
RESSURREIÇÃO DE CRISTO

1. O Desânimo dos Discípulos

Depois da sua ressurreição, tendo vencido a morte, o Inferno, o
pecado e todos os poderes espirituais, Jesus apresentou-se
triunfante e glorioso perante os seus discípulos, que estavam
desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos,
abandonados. Ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena de que
esta estivera no túmulo e constatado que Jesus ressuscitara, eles
simplesmente não creram. Talvez tenham agido assim por ter sido
Maria Madalena, uma mulher de um passado reprovável, ou mesmo
pelo fato de ser mulher, a quem eles não valorizavam bem e nem
lhe davam crédito. Estavam completamente desolados:

E, partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais
estavam tristes e chorando. E, ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha
sido visto por ela, não o creram. E, depois, manifestou-se em outra forma
a dois deles que iam de caminho para o campo. E, indo estes,
anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. (Mc 16.10-13)

Eles esqueceram-se do que Jesus dissera-lhes antes quando
estava a caminho da cruz:

Não se turbe o vosso coração [...]. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da
verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o
conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Não vos deixarei órfãos; voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo



não me verá mais, mas vós me vereis; porque eu vivo, e vós vivereis. (Jo
14.1,16-19 – grifo acrescido)

2. A Aparição de Jesus aos Discípulos

Depois da sua ressurreição, ante o clima de incredulidade que
dominou a mente dos apóstolos, Jesus apareceu aos onze, que
estavam reunidos com as portas cerradas, pois estavam com medo
dos judeus. Jesus pôs-se entre eles e disse: “Paz seja convosco”; e
para que não tivessem dúvidas de que era mesmo Ele quem lhes
aparecera de surpresa, Jesus mostrou-lhes as mãos furadas, bem
como o seu lado, que fora perfurado por uma lança, e mostrou-lhes
ainda “as mãos e os pés”. Mesmo assim, eles não creram que era
Jesus. Naquela ocasião, Jesus comeu “um peixe assado e um favo
de mel”, e fez isso perante eles (Lc 24.36-43). Lucas, que era “o
médico amado” (Cl 4.14), foi quem melhor registrou detalhes da
aparição de Jesus aos discípulos após a sua ressurreição.

3. O Avivamento após a Ressurreição

Após se revelar aos apóstolos depois da ressurreição, Jesus
demonstrou sobejamente que era Ele mesmo quem ressuscitara e
que ali estava Ele vivo diante deles. Naquela ocasião ímpar, Jesus
lançou-lhes no rosto “a sua incredulidade, por não haverem crido
nos que o tinham visto ressuscitado” (Mc 16.11-14). Após aquele
constrangimento, Jesus deu-lhes o mandado da “Grande Comissão”
(16.15-16). Eles receberam a ordem de Jesus para que saíssem
pregando o evangelho “por todo o mundo”, sem exceção de lugar,
região ou país.



Jesus Cristo mandou que o evangelho fosse pregado “a toda
criatura”, sem exceção de etnia, condição social, política ou até
mesmo nível de cultura ou instrução. Ele definiu qual a condição por
que uma pessoa pode ser salva (16.16). Num dos seus sermões
magistrais, Jesus declarou direta e incisivamente a Nicodemos:

Quem crê nele não é condenado; mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação
é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do
que a luz, porque as suas obras eram más. (Jo 3.18-19)

4. Os Sinais de uma Igreja Avivada

Os discípulos, cheios do Espírito Santo, ouviram de Jesus o que
haveria de acontecer se eles pregassem “o evangelho de Poder”.
Sinais dos céus haveriam de autenticar o ministério e a mensagem.
Jesus prometeu mudanças tão grandes na vida deles que jamais
imaginaram que poderiam ocorrer. Eles veriam sinais jamais vistos
nas suas vidas. E o mais importante foi que aqueles sinais não se
limitariam aos apóstolos e nem seriam temporários “para os tempos
dos apóstolos”, como dizem os chamados “cessassionistas”, que
entendem que o que ocorreu no cenáculo no Pentecostes teria sido
algo “apenas para aqueles tempos”. Jesus declarou de forma
categórica e bem definida: “Estes sinais seguirão aos que crerem”
(Mc 16.17a). Assim, o avivamento trazido por Jesus no seu
ministério destina-se também às igrejas cristãs em todos os tempos
e em todos os lugares até à vinda de Jesus. Só existe um requisito
padrão e indispensável: a fé em Jesus Cristo como Senhor e
Salvador. Desse modo, na sua última reunião com os discípulos,



antes de retornar aos céus, Ele proclamou quais os sinais que
indicariam alcançar os que nEle cressem:

Expulsão de demônios

Quando Jesus escolheu os doze discípulos, aos quais depois os
chamou apóstolos (enviados), indicou-lhes qual seria a sua missão
no início do seu ministério terreno:

Jesus enviou estes doze e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho
das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos; mas ide, antes, às
ovelhas perdidas da casa de Israel; e, indo, pregai, dizendo: É chegado o
Reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os
mortos, expulsai os demônios; de graça recebestes, de graça dai. (Mt
10.5-8 – grifo acrescido)

Essa é a missão da Igreja para todos os tempos e lugares. A
expulsão de demônios faz parte da Grande Comissão. No fim da
sua missão terrena, Jesus falou aos apóstolos que, para cumprir a
sua Grande Comissão, mesmo tendo aprendido com Ele a
evangelizar no melhor e mais completo curso de evangelização que
já houve na terra, eles precisavam, antes de tudo, de ser revestidos
de poder (Lc 24.49); e Jesus fez-lhes a mais gloriosa promessa: os
que nEle crescem operariam sinais e maravilhas nunca vistas com o
poder do Espírito Santo.

“E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome,
expulsarão demônios” (Mc 16.17a). Em Atos dos apóstolos, temos
registro de como se cumpriu esse sinal na vida dos seguidores de
Jesus. Pedro foi tão cheio do Espírito Santo que as pessoas
levavam os doentes para ficarem sob a sua sombra e serem



curados, e até de cidades vizinhas traziam-se doentes e
“atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados”
(At 5.16). O avivamento foi tão grande em Samaria que a cidade
sentiu os efeitos do poder do evangelho de Cristo de forma
extraordinária. Após a perseguição que se seguiu à morte de
Estêvão, os discípulos foram dispersos por vários lugares. Filipe, o
evangelista, cheio do poder de Deus, pregou em Samaria, e as
multidões foram atraídas pela pregação dele, “[...] pois que os
espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta
voz; e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande
alegria naquela cidade” (At 8.7,8).

Guiados por uma visão de Deus, os apóstolos Paulo e Silas
dirigiram-se à Macedônia, região ao norte da Grécia, no continente
europeu. Chegando ali, entraram na primeira cidade da região,
chamada Filipos, onde pregaram na unção de Deus, e uma senhora
chamada Lídia, vendedora de púrpura, de Tiatira, aceitou o
evangelho com toda a sua família (At 16.14-15). Após essa
auspiciosa experiência de ver uma rica mulher europeia aceitar a
Cristo como Salvador, os apóstolos foram orar, como era o costume
deles. De repente, apareceu diante deles uma jovem que possuía
um

espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus
senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes
homens, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus
Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se
e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela.
E, na mesma hora, saiu. (16.16-18 – grifos acrescidos)



Esse é um dos sinais mais eloquentes do poder de Deus na vida
da Igreja, num mundo que “está no maligno” (1 Jo 5.19).

Falar em línguas: “[...] falarão novas línguas” (At 16.17a).

Este sinal, que haveria de seguir os que creem no nome de Jesus,
só ocorreu depois do Pentecostes, quando os 120 discípulos foram
batizados no Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém (At 2.1-4).
Foi o início da manifestação desse fenômeno espiritual. No Novo
Testamento, vemos que o falar “novas línguas”, ou “noutras línguas”,
continuou a ocorrer no seio da Igreja Primitiva, mas é sinal “para os
que crerem” no nome de Jesus. Na casa de Cornélio, durante a
ministração da Palavra, o Espírito Santo veio sobre os que ouviam,
e estes falaram em línguas (At 10.46); ao chegar a Éfeso, na sua
terceira viagem missionária, os crentes sequer sabiam quem era o
Espírito Santo. Paulo impôs as mãos, e eles foram batizados no
Espírito Santo, profetizaram e falaram em línguas (At 19.1-6). Paulo
falava mais línguas do que todos os crentes de Corinto (1 Co 14.18).

Há o falar novas línguas como evidência externa de que a pessoa
foi batizada no Espírito Santo, e há também o “dom de variedade de
línguas”, que difere das línguas como evidência do batismo no
Espírito Santo. Não é um dom dado a todos os que quiserem. Assim
como os outros dons, é dado “a cada um” como o Espírito quer (cf. 1
Co 12.11,30).

Falar em novas línguas não é uma capacidade aprendida
humanamente. Diz Carlson: “Falar em línguas é expressar-se com
palavras que nunca aprendemos, mas que nos são comunicadas
diretamente pelo Espírito Santo. Não se manifesta através de
palavras pensadas de antemão ou vocalizadas pela pessoa que fala



[...]. As línguas constituem um milagre vocal e não um milagre
mental. A mente se faz espectadora, e os ouvidos a atendem [...]”.36

Este é um sinal evidente de que uma igreja é pentecostal: o falar
novas línguas, desconhecidas para quem as fala, mas que podem
ser entendidas por quem as ouve, por terem conhecimento delas, ou
através do dom de interpretação de línguas.

Pegar em serpentes

Como é sabido, serpentes são animais que infundem muito medo
à maioria das pessoas. Umas, por serem peçonhentas, levam à
morte quem por elas for picado; outras, mesmo sem ser venenosas,
causam medo e repugnância, pelo que se conhece a respeito
dessas áspides. O sinal de pegar em serpentes a que se referiu
Jesus foi, sem dúvida, em relação às que são venenosas. Por isso,
pelo poder de Deus, no nome de Jesus, se necessário, o crente fiel
poderá pegar numa serpente e não ser picado por ela e muito
menos sofrer danos no seu organismo. É preciso muito cuidado
para um crente não se exibir e sair pegando em serpentes por
qualquer lugar. Entendemos que esse sinal pode ser visto quando,
na missão de pregar o evangelho, alguém tiver de segurar um
animal desse tipo. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um gigante
na fé, mas não saiu por aí procurando serpentes para demonstrar o
sinal.

Quando Paulo e os seus companheiros estavam de viagem para a
Itália e passaram pela ilha de Malta, foram acolhidos pelos
moradores da ilha, que fizeram uma grande fogueira para aquecer
os que escaparam da tempestade, sendo também intenso o frio
naquele lugar. Desejando ajudar os outros, Paulo pegou uns galhos



de vide e jogou-os no fogo para as chamas aumentarem. Acontece
que,

[...] havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no
fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros,
vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros:
Certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a
Justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não
padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair
morto de repente; mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum
incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus.
(At 28.3-6 – grifos acrescidos)

Não morrer se ingerir coisa mortífera: “[...] e, se beberem
alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum”

Esse é um sinal prometido por Jesus aos seus seguidores que
creem no seu nome. Foi o único sinal que não foi visto em Atos dos
Apóstolos e nem nas epístolas. Polêmicas tem havido ao longo dos
anos sobre a autenticidade desse texto bíblico. A exemplo do sinal
de pegar em serpentes, a passagem em questão sobre beber
líquido venenoso e não morrer tem sido criticada por certos
exegetas e intérpretes da Bíblia. Há quem diga que tais textos não
fazem parte dos originais do Novo Testamento e que foram escritos
“para enfeitar” a narrativa e não terminar de modo deprimente, pois
os discípulos demonstraram incredulidade quanto à ressurreição de
Jesus, e este os repreendeu “e lançou-lhes em rosto a sua
incredulidade” (Mc 16.14).

Conheço o testemunho de uma irmã, pobre, lavadora de roupa, do
Nordeste brasileiro, que levou os seus filhos para a casa onde



trabalhava, que ficava num sítio numa cidade do interior. Ao cuidar
das suas tarefas, mandou os filhos para o grande terreno do sítio
para brincarem juntos. Porém, horas depois, o dono do sítio chegou
apavorado e perguntou com estupefação: “Gente, pelo amor de
Deus! Deixei umas fatias de melancia envenenadas para matar as
raposas que estão invadindo meu terreno. E, agora, vi que alguém
comeu as melancias! Esse veneno é mortal.”

A mãe das crianças ficou preocupada, pois viu que os seus filhos
haviam comido as tais fatias de melancia envenenadas. Chamou as
crianças, que brincavam normalmente, e perguntou se elas haviam
comido as melancias. E elas responderam: “Sim, mamãe, comemos,
mas, antes de comer, fizemos uma oração a Deus, como sempre
fazemos em casa”. O dono do sítio ficou tão perturbado que levou
as crianças a um hospital para saber se elas estariam envenenadas
e se poderiam morrer, mas ao serem examinadas, os médicos
disseram que elas não tinham qualquer sinal de envenenamento. O
homem ficou muito aliviado e admirado com aquele fato. A mãe e as
crianças, servas de Deus, puderam testificar e glorificar o nome do
Senhor Jesus Cristo, que prometeu livramento aos seus servos caso
ingerissem alguma coisa mortífera, pois não lhes faria mal algum.
Deus é Fiel!

Impor as mãos sobre os enfermos e curá-los

As enfermidades, sem exceção, são todas resultado do estado
emocional e físico que o ser humano passou a viver depois da
Queda. Nem toda enfermidade é causada pelo pecado atual de uma
pessoa, mas é consequência do pecado original que passou a todos
os homens (Rm 5.12). Diante dessa realidade, Jesus prometeu aos



apóstolos que estes, revestidos do poder de Deus, estariam
capacitados ou ungidos para impor as mãos sobre os enfermos e,
no nome de Jesus, curar as suas enfermidades (Mc 16.18c). Os
apóstolos, usados por Deus, operaram grandes milagres que
impactaram as cidades por onde passavam, além de atraírem os
pecadores para aceitarem a Jesus como o seu Salvador. Foram
protagonistas de verdadeiros avivamentos espirituais em lugares
que estavam fracassados espiritualmente.

Pedro e João, ao chegarem diante da chamada Porta Formosa,
depararam-se com um homem coxo, que lhes pediu uma esmola,
mas Pedro, cheio do poder de Deus, disse a ele:

[...] Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome
de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão
direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E,
saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo,
andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e
louvar a Deus; e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir
esmola à Porta Formosa do templo; e ficaram cheios de pasmo e
assombro pelo que lhe acontecera. (At 3.6-10 – grifo acrescido)

Em Samaria, Filipe, cheio do poder de Deus, além de expulsar
demônios, curou muitos enfermos (At 8.6,7); já em Lida, houve um
grandioso avivamento. Quando Pedro ali chegou, falaram-lhe de um
homem chamado Eneias, que estava paralítico há oito anos: “E
disse-lhe Pedro: Eneias, Jesus Cristo te dá saúde; levanta-te e faze
a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam
em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor” (At 9.34-35);
dali, Pedro foi para Jope, onde tomou conhecimento de uma mulher
de nome Tabita, também conhecida como Dorcas, que estivera



enferma e veio a falecer. Ao saberem os discípulos de Jope que
Pedro estava em Lida, mandaram chamá-lo para que orasse por
Tabita, mulher “cheia de boas obras e esmolas que fazia”. Pedro
atendeu o chamado deles e foi até onde o corpo dela jazia:

Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou; e,
voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e,
vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e,
chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório
por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. (At 9.40-42)

Mais um extraordinário avivamento espiritual houve naquelas
cidades.

Na cidade de Listra, houve grande avivamento espiritual quando
Paulo, cheio do Espírito Santo, foi usado por Deus para curar um
coxo de nascença. Diz a Bíblia:

E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu
nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que,
fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz
alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. (At 14.8-10 –
grifo acrescido)

Como já dissemos, esses sinais não foram apenas para a Igreja
Primitiva, mas também para “todos os que crerem” no nome de
Jesus em todos os tempos e lugares. No presente século, esses
sinais estão à disposição da Igreja para demonstrarem o poder de
Deus na vida dos crentes. São sinais que indicam a diferença entre
uma igreja moderna, pós-moderna ou progressista. Estas não
proclamam o evangelho de Cristo com sinais, prodígios e



maravilhas; antes, defendem e pregam um chamado “evangelho
politicamente correto”, que tem como objetivo agradar aos homens e
mulheres ímpios, que deixam de lado a santa Palavra de Deus.

Uma igreja avivada, no entanto, apresenta sinais de que o
Pentecostes está ativo no seu ambiente. Há uma demonstração de
dons espirituais: (1) de variedade de línguas; (2) de interpretar
línguas; (3) de profetizar; (4) dom da fé; (5) dons de curar; (6) dom
de sabedoria; (7) de conhecimento; (8) de discernimento dos
espíritos e (9) dom da ciência. Como os dons de curar são diversos,
os dons do Espírito Santo não são apenas nove. Em várias igrejas
cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de
avivamento espiritual com a manifestação dos dons do Espírito
Santo. Que Deus nos ajude a ver esse movimento espiritual, que é
um verdadeiro dínamo para a missão da Igreja.

II – O AVIVAMENTO E A MISSÃO DA IGREJA

Como Jesus profetizou, após a sua ressurreição, os seus
seguidores haveriam de ser batizados no Espírito Santo não muito
depois daqueles dias e que receberiam “a virtude do Espírito Santo”,
que haveria de vir sobre eles e, em consequência, seriam as suas
“testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e
Samaria e até aos confins da terra” (At 1.5-8). No Pentecostes, essa
promessa gloriosa teve o seu cumprimento histórico, audível, visível
e real com sinais evidentes de que algo novo tinha ocorrido no seio
da Igreja Primitiva.

Como dissemos no capítulo 5 deste trabalho, o crescimento da
Igreja Primitiva não só em termos espirituais, mas também em
termos numéricos, foi grandioso. Grande número dos que ouviram a



mensagem do evangelho foi batizado no Espírito Santo, e a igreja
viu seu número crescer de 120 membros, que se reuniram no
cenáculo, para quase 3 mil almas. “De sorte que foram batizados os
que de bom grado receberam a sua palavra; e, naquele dia,
agregaram-se quase três mil almas” (At 2.41). No cenáculo,
reuniram-se, esperando a promessa de Deus, cerca de cento e vinte
discípulos, incluindo homens e mulheres (At 1.13,14). Houve um
aumento extraordinário do número de cristãos em mais de 250%.
Algo impactante jamais imaginado. Era o avivamento espiritual do
Pentecostes. Antes se pregava na autoridade do nome de Jesus.
Depois do Pentecostes, além de ter essa autoridade, eles passaram
a pregar cheios de unção e poder do Espírito Santo. A missão da
Igreja pode ser definida em termos de missões locais, regionais e
transculturais.

1. O Avivamento nas Missões Locais

Evangelizando Jerusalém

Como já visto, em capítulo anterior, o modelo cristão de
evangelização e missões é centrífugo, partindo de um centro para a
periferia. Jesus definiu que o ponto inicial, a partir do qual a
evangelização deveria ser levada a efeito, era Jerusalém:

E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo
padecesse e, ao terceiro dia, ressuscitasse dos mortos; e, em seu nome,
se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as
nações, começando por Jerusalém. (Lc 24.46-47)



O avivamento espiritual, resultante do Pentecostes, produziu uma
chama no coração dos seguidores de Jesus. Mesmo com
perseguições, os apóstolos pregaram com ousadia o evangelho de
Jesus Cristo. Por inveja, lançaram os apóstolos na prisão para
silenciar-lhes a voz, proibindo-os de cumprir a ordenança de Jesus
de pregar por todo o mundo e a toda criatura, mas o Senhor Deus
interveio e livrou-os milagrosamente da prisão. Foram chamados
ante as autoridades judaicas e declararam-lhes a sua missão:

E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os
interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não
ensinásseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa
doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém,
respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a
Deus do que aos homens. (At 5.27-29 – grifo acrescido)

Os apóstolos, inflamados com o poder do Espírito Santo,
passaram a pregar com tanto entusiasmo e intensidade que o
sacerdote, na sua reprovação aos servos de Deus, disse: “E eis que
enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina [...]”.

Eles não descansavam, proclamando Jesus aos pecadores,
mesmo num ambiente hostil e agressivo contra eles. No mesmo
texto, a Bíblia diz como eles trabalhavam para cumprir a ordem do
Senhor de evangelizar, começando por Jerusalém: “E todos os dias,
no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a
Jesus Cristo” (5.42). Este é o modelo de evangelização dinâmica:
não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas também
realizar a evangelização pessoal nas casas e em todas as cidades.
Hoje, em muitos lugares do Brasil, há igrejas que não evangelizam,



não pregam fora dos templos. Isso é incrível! Temos plena liberdade
de expressar nossa mensagem, que nos confiada por Cristo, e
muitos não sabem aproveitar para levar o evangelho “a toda
criatura”.

Exemplo de evangelização local

Trazemos aqui nossa experiência de missão local. Louvamos a
Deus, amados leitores, pois, na Igreja Assembleia de Deus em
Parnamirim, quando para cá nos trouxe Deus para pastorear e servir
à sua Igreja, oramos ao Senhor, pedindo orientação sobre como
trabalhar na sua obra, contribuindo para o crescimento do Reino de
Deus nesse lugar. Foi o próprio Senhor que nos falou que o trabalho
da igreja deveria ser chamado de Missão Parnamirim, visando a
evangelização local, regional e transcultural. Assim, sentimos a
direção de implantar, aqui, a experiência dos Mutirões
Evangelísticos que já havíamos levado a efeito, em congregações
que dirigimos pela graça de Deus, em Natal, capital do Rio Grande
do Norte.

O mutirão evangelístico, realizado a cada três meses, é um
modelo de trabalho em que toda a cidade é literalmente alcançada
pela pregação do evangelho. A metodologia de trabalho é simples,
mas muito eficaz, com a bênção e a aprovação de Deus. Aqui a
descrevemos para que nossos amados irmãos, caso desejem,
possam utilizar essa estratégia que tem contribuído para o
crescimento da igreja e para a glória de Deus. Formamos equipes
de evangelização, constituídas de “semeadores de Cristo”, que
saem para evangelizar todos os dias. Ela é dividida em três partes:



a) Primeira parte – Campanha de Oração. Na semana que
antecede a evangelização, fazemos uma campanha de oração em
que todas as igrejas da cidade e do interior do campo eclesiástico
façam orações em prol do mutirão evangelístico a ser realizado na
semana seguinte. Nenhum trabalho de qualquer natureza pode ser
realizado nesta semana, somente orações para que o Senhor Deus
opere salvando almas e trazendo afastados de volta à igreja local.
Nessa semana, formamos as equipes dos semeadores de Cristo e
oramos por eles no fim de cada culto de oração.

b) Segunda parte – Semana do mutirão evangelístico. Depois
da semana de oração, realizamos o mutirão evangelístico
propriamente dito.

• Evangelização pessoal. Pelas manhãs e tardes, todos os dias, equipes de
evangelização, os semeadores de Cristo, reúnem-se no templo sede e em
todas as congregações e igrejas do interior e saem para fazer evangelização
pessoal de casa em casa, pelas escolas, nas delegacias, em clínicas
médicas, nas ruas, nos transportes, nas paradas de ônibus — em todos os
lugares possíveis. Graças a Deus, tem sido grande o número de novos
convertidos nesse mutirão de evangelização pessoal. Esperamos que, em
todo o Brasil, as igrejas despertem-se para fazer esse tipo de evangelização:
“E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de
anunciar a Jesus Cristo” (At 5.42).

• Cultos públicos. Nas igrejas e congregações, são realizados cultos públicos
de evangelização nos dias normais de culto. Pela manhã e à tarde, na
evangelização pessoal, as pessoas evangelizadas são convidadas a ir às
igrejas mais próximas das suas casas. Todas as igrejas e congregações
abrem as suas portas para a pregação do evangelho. Pessoas também
aceitam a Jesus nesses cultos.

• Cultos ao ar-livre. Em cada mutirão, pela graça de Deus, realizamos mais de
duzentos cultos ao ar-livre em casas de irmãos previamente contactados.



Temos uma “equipe de apoio” que se encarrega de providenciar a estrutura
para a realização desses cultos. Essa equipe leva cadeiras, serviço de som,
iluminação e outros itens necessários à realização dos cultos nas casas. Se
houver necessidade, solicitamos permissão da Prefeitura para interditar uma
rua a fim de permitir os cultos. Há uma escala prévia de pregadores para
cada culto. Deus tem operado grandemente, e há muitas decisões para
Cristo. No fim do Mutirão Evangelístico, geralmente no sábado, são
realizados cultos ao ar-livre ou cruzadas em todos os bairros da cidade em
Parnamirim e no interior. Como temos, pela bondade de Deus, 72
congregações em Parnamirim e mais 122 igrejas e congregações no interior
do campo eclesiástico, realizamos quase 200 cultos no encerramento desse
esforço evangelístico, que tem sido o fator mais eficaz para o crescimento da
igreja. No entanto, a evangelização não se resume nos quatro mutirões por
trimestre. Entre os mutirões, a evangelização continua com pelo menos dois
cultos ao ar-livre por semana. Anualmente, são realizados mais de 3 mil
cultos ao ar-livre, nos quais muitas almas são ganhas para Cristo. Toda glória
e honra são para Deus. É Ele que dá o crescimento (1 Co 3.7).

c) Terceira parte – mutirão de discipulado. Depois do mutirão
evangelístico, quando muitas almas aceitam a Cristo como o seu
Salvador, é indispensável que as igrejas em que houve decisões
promovam o discipulado imediatamente. Cada novo convertido deve
ser contactado em, no máximo, 48 horas. Seja por visita pessoal,
que é a maneira mais importante de demonstrar interesse pela sua
vida, ou por contato telefônico, quando a visita torna-se inoportuna
ou inconveniente, ou ainda por redes sociais, cujos contatos devem
ter sido anotados nas fichas de decisões nos diversos trabalhos de
evangelização levados a efeito durante o mutirão evangelístico.

2. O Avivamento nas Missões Regionais

Com base em Atos 1.8, quando Jesus disse que os seus
discípulos receberiam o poder do Espírito Santo para serem



testemunhas além de Jerusalém (evangelização local) e também na
Judeia e Samaria, podemos dizer que a missão regional é a
realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Num
Estado do Brasil, ou mesmo de outro país, há diversos municípios
ou cidades do interior. São nossas “Judeias e Samarias” a ser
alcançadas pelo trabalho de evangelização.

Evangelizando Judeia e Samaria

Em Jerusalém, ocorreu grande perseguição aos discípulos de
Jesus, o que os fez mudarem-se para outros lugares (At 8.1).
Cumpria-se o que Jesus dissera antes: “Quando, pois, vos
perseguirem nesta cidade, fugi para outra; porque em verdade vos
digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que
venha o Filho do Homem” (Mt 10.23). Nos primórdios da
evangelização, a igreja foi motivada a sair de Jerusalém para outras
cidades nas regiões da Judeia e de Samaria por causa da terrível
perseguição aos cristãos, inclusive com o consentimento de Saulo.
Filipe levou o evangelho a Samaria (At 8.4); depois, os apóstolos
mandaram Pedro e João para reforçar e consolidar o trabalho
iniciado por Filipe (8.14), e a ação missionária regional foi tão
eficiente que os samaritanos receberam o Espírito Santo (8.17).
Depois da sua conversão, Saulo de Tarso tornou-se um dos maiores
evangelistas da história do cristianismo. Ele levou a mensagem do
evangelho a muitos lugares.

Missões regionais atualmente

Nos dias de hoje, esperamos que o Senhor Deus desperte as
igrejas locais, em centros metropolitanos, em cidades de porte



médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem e
cumprirem, assim, o mandado de Jesus, sem que jamais seja
necessário haver perseguições. Pelo contrário, quando usufruímos
em nosso país de liberdade constitucional para expressar nossa fé e
proclamar o evangelho a toda criatura e em todos os lugares,
devemos aproveitar essa bênção que não existe em muitos países,
principalmente em países comunistas como a China, onde o
governo marxista já destruiu centenas de igrejas; ou como na Coreia
do Norte, onde milhares de cristãos estão presos e são torturados
por não negarem o nome de Cristo. Que as asas da liberdade não
se fechem sobre nós.

III – O AVIVAMENTO E AS MISSÕES
TRANSCULTURAIS

Na promessa do revestimento de poder, Jesus disse em Atos 1.8
que os seus discípulos haveriam de levar a sua mensagem “[...]
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos
confins da terra”. Em cumprimento a esse propósito, os discípulos
saíram por todas as partes falando do amor e do poder de Cristo
para a salvação dos pecadores. Era uma mensagem nova, jamais
ouvida pelos israelitas e pelos povos alcançados pela pregação
cristã. De Jerusalém, partiram para outras terras, além das
fronteiras de Israel, dando início à missão transcultural. Eles
ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre
e em Antioquia (At 11.19).

1. Primeira Igreja Missionária



A igreja em Antioquia já realizava as missões locais, ou missões
urbanas, e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador:

E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais,
entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus.
E a mão do Senhor era com eles; e grande número creu e se converteu
ao Senhor (At 11.20-21).

Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos
mandaram para lá Barnabé, que se tornou o seu primeiro pastor.
Aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e
Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões
transculturais. Diz Lucas:

Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a
saber: Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, cireneu, e Manaém,
que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao
Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a
Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, e orando, e
pondo sobre eles as mãos, os despediram. (At 13.1-3)

Mediante as suas viagens missionárias, Paulo pregou o evangelho
de Cristo em muitas partes, alcançando boa parte da Europa e da
Ásia. Foi por intermédio de Paulo que a Europa pré-cristã tornou-se
um continente cristão. Vale salientar que, por falta de amor e
interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que
deu tantos missionários ao mundo, tornou-se em pós-cristã,
tornando-se o lugar mais carente do mundo do evangelho de Cristo.
Os grandes avivamentos na Inglaterra, com John e Charles Wesley
(1703–1791 / 1707–1788); com George Whitefield (1714–1770); na



Alemanha, com o Conde Nicolas Zinzendorf (1700–1760), em 1720,
entre os morávios; e no País de Gales, com Evan Roberts (1878–
1951), em 1904. Estes foram movimentos espirituais tão
extraordinários que se espalharam para outras partes do mundo,
chegando à América, com os peregrinos; alcançou a África, onde se
destacou David Livingstone (1813–1873), de 1841 a 1873,
ganhando muitas almas para o Reino de Deus; Hudson Taylor
(1832–1905) foi missionário na China de 1853 a 1905, e houve
outros missionários que deram as suas vidas à obra missionária
transcultural a partir da Europa.

2. A Decadência Espiritual da Europa

O que aconteceu à Europa, que se tornou uma espécie de “vale
de ossos secos” do cristianismo? As respostas já são conhecidas.
Houve, sim, grandes igrejas, imensas catedrais repletas de crentes
e até mesmo cruzadas gigantescas que reuniam milhares de
pessoas, só que as igrejas acomodaram-se com o passar do tempo,
e os grandes avivamentos acabaram esfriando. No seu lugar, a
frieza espiritual foi paulatinamente tomando conta dos corações. Os
pastores não mais buscaram a Deus com humildade, com oração,
buscando a face do Senhor e confessando os seus pecados (2 Cr
7.14). O resultado foi trágico. O materialismo dominou a mente da
maioria dos europeus.

Deixaram o primeiro amor

As igrejas cristãs na Europa deixaram de evangelizar com amor e
com poder de Deus. O materialismo ateu tomou conta das escolas e
universidades. As novas gerações não foram preparadas para



enfrentar um mundo dominado pelo ateísmo e pelo comunismo. E o
pior de tudo: as famílias cristãs de todas as igrejas não fizeram o
que a Bíblia manda para que as novas gerações não se percam.
Deixaram, portanto, de cultivar o ambiente espiritual nos seus lares.

Deixaram de fazer o culto doméstico

Como acontece com a maioria absoluta dos crentes atuais em
todos os países, os pais não se colocaram no lugar de sacerdotes
no seu lar. Está escrito no Antigo Testamento:

Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e
atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os
vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em
tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te; e
escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. (Dt 11.18-21 –
grifo acrescido)

Essa exortação resume o valor do culto doméstico. Sem esse
cuidado, gerações inteiras são perdidas, e todo o esforço de
missões no passado passa apenas para a história. O salmista
também traz a sua mensagem sobre a importância do culto
doméstico:

a) Os pais ensinam aos filhos: “Escutai a minha lei, povo meu;
inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa
parábola; proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e
sabido, e nossos pais no-los têm contado” (Sl 78.1-3).

b) Os pais lembram as obras de Deus: “Não os encobriremos
aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor,



assim como a sua força e as maravilhas que fez” (78.4).

c) Os pais devem fazer conhecer aos filhos a Lei de Deus:
“Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em
Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus
filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que
nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos” (78.5,6).

d) Os filhos não devem esquecer-se das obras de Deus: “para
que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem
das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não
fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que
não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus”
(78.7,8).

Infelizmente, a maioria dos crentes, pentecostais ou não,
atualmente ignoram ou desprezam o valor da adoração a Deus nos
seus lares. Não fazem mais o culto doméstico. Sem esse cuidado,
as famílias europeias foram dominadas pela onda maligna da Teoria
da Evolução; depois, foram influenciadas pelo materialismo ateu. As
gerações mais antigas passaram, e as mais novas não querem
saber de Deus. Há países no velho continente em que só 5% das
pessoas frequentam uma igreja. Os Estados Unidos estão na
mesma direção.

3. Clamor pelo Avivamento Espiritual

As missões transculturais são as atividades missionárias que
cumprem a última etapa da missão da Igreja, “até aos confins da
terra” (At 1.8), e concretizam o “Ide” imperativo de Jesus, que



mandou os seus discípulos irem “por todo o mundo” e pregarem “o
evangelho a toda criatura”. Porém, esse objetivo missionário só
pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as
pessoas nas igrejas, a começar pelos seus pastores, líderes ou
dirigentes. Que Deus reavive a sua obra em todo o mundo! Oremos
como Habacuque: “Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi; aviva, ó
Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica;
na ira lembra-te da misericórdia” (Hc 3.2).



E

Capítulo 12

AS BÊNÇÃOS ESPIRITUAIS DO
AVIVAMENTO

m relação à vida espiritual, só existem dois tipos de crentes: o
crente espiritual e o crente carnal. E existe uma grande

diferença entre o cristão que é espiritual e o carnal. O espiritual
anda “em espírito” (Gl 5.16a) e procura viver de acordo com o fruto
do Espírito (Gl 5.22-25); o crente carnal, às vezes, tem aparência de
santidade, mas a sua vida demonstra que ele é conduzido pelas
“obras da carne” (Gl 5.19-21). A igreja de Corinto foi fundada por
Paulo na sua segunda viagem missionária. Como bom missionário,
ele procurou proclamar o evangelho de Cristo àquele povo, que vivia
numa cidade cosmopolita e comercial do seu tempo. Talvez pelas
riquezas obtidas com o seu comércio, os coríntios tornaram-se uma
sociedade que cultivava a libertinagem e o desregramento moral,
típico das grandes metrópoles antigas, que não conheciam a
mensagem do evangelho, mas Paulo, chamado por Deus para ser
um grande evangelista e pastor, pregou o evangelho na unção e
poder do Senhor.

Foi tão grande o impacto da obra missionária desenvolvida por
Paulo que a igreja de Corinto tornou-se exemplo de comunidade
cristã cheia do Espírito Santo. É a única no Novo Testamento em
que os crentes tinham no seu meio todos os nove tipos de dons



espirituais. Na sua mensagem, no primeiro capítulo da sua carta aos
coríntios, Paulo diz que sempre dava graças a Deus por eles:
“Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em
todo o conhecimento (como foi mesmo o testemunho de Cristo
confirmado entre vós). De maneira que nenhum dom vos falta,
esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo” (1 Co 1.5-
7).

Na sua formação inicial, os coríntios abraçaram a fé em Cristo
com grande fervor. Eles nasceram sob um avivamento espiritual que
não fora visto em outras igrejas fundadas por Paulo tanto na
palavra, quanto no conhecimento e na busca pelos dons espirituais.
Não demorou muito, e o clima espiritual da igreja arrefeceu, e um
clima de carnalidade jamais imaginado para uma igreja tão rica da
graça e do conhecimento de Cristo desenvolveu-se entre eles (2 Pe
3.18). Paulo tomou conhecimento de que havia desunião, intriga e
dissensões entre os coríntios. Havia quem dissesse: “Eu sou de
Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Está Cristo
dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em
nome de Paulo?” (1 Co 1.12b-13).

Provavelmente, na ausência de Paulo, durante algum tempo —
pois ele era um evangelista e pastor que precisava dar atenção a
outras igrejas —, os crentes de Corinto não tiveram um bom
ensinamento bíblico sobre o comportamento do verdadeiro cristão.
Prova disso é que, no capítulo 3 da sua primeira epístola à igreja de
Corinto, Paulo, sem dúvida, com sentimento de frustração,
escreveu-lhes:



E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais,
como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque
ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis; porque ainda sois
carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não
sois, porventura, carnais e não andais segundo os homens? Porque,
dizendo um: Eu sou de Paulo; e outro: Eu, de Apolo; porventura, não sois
carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais
crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo
regou; mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é
alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o crescimento. (1 Co
3.1-7)

No exemplo da igreja em Corinto, podemos ver a diferença entre
crentes espirituais e crentes carnais. No início da sua história cristã,
os coríntios eram espirituais, tinham paz, conhecimento da Palavra,
tinham todos os dons espirituais manifestados no meio deles e,
como cristãos avivados que eram, esperavam a vinda de Jesus, “a
manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo” (1.7). Crentes
espirituais são beneficiados com grandes bênçãos da parte de
Deus. Eles andam em Espírito e não andam conforme as
concupiscências da carne (Gl 5.16); eles possuem, além dos dons
espirituais, o fruto do Espírito: “[...] amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança” (Gl 5.22).

I – A VIDA EM ESPÍRITO

O salvo em Cristo Jesus, para experimentar o avivamento
espiritual, pode passar por diversas experiências na vida, desde que
aceitou a Jesus como o seu único e suficiente Salvador. A vida
cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão
verdadeira e prossegue até à morte — desde que a pessoa



persevere até ao fim (Mt 10.22). Na sua caminhada espiritual, o
servo ou a serva de Deus precisa esforçar-se para viver de acordo
com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo exorta sobre como viver
de maneira correta como cristão: “Porque esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação: que vos abstenhais da prostituição” (1 Ts 4.3).
Aos gálatas, ele ensina: “Digo, porém: Andai em Espírito e não
cumprireis a concupiscência da carne” (Gl 5.16).

1. Andando em Espírito

O verbo “andar” na Bíblia é figuradamente tomado no sentido de
viver, experienciar, praticar e conduzir-se na vida espiritual. Por isso,
Paulo diz: “Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a
concupiscência da carne” (Gl 5.16). O andar em Espírito, com “E”
maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo.
Trata-se de ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito
Santo, pautada nos ditames da santa Palavra de Deus para não
cumprir “a concupiscência da carne”, da natureza humana, carnal e
pecaminosa herdada de Adão (Rm 5.12). É ter uma vida avivada
espiritualmente. Aos coríntios, o apóstolo escreveu: “Portanto,
agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito” (Rm 8.1).
Embora a palavra “espírito” esteja grafada com letra minúscula em
diversas versões do Novo Testamento, refere-se, na verdade, ao
Espírito Santo segundo o contexto desse versículo.

2. Para quê Andar em Espírito

Para não viver segundo a carne



Toda exortação bíblica tem um propósito — ou propósitos. No
texto em apreço, Paulo responde: “Digo, porém: Andai em Espírito e
não cumprireis a concupiscência da carne” (Gl 5.16). O crente em
Jesus deve andar e viver de acordo com o Espírito Santo para não
cumprir os desejos intensos da natureza carnal. É condição
indispensável para ter o avivamento espiritual e não enfraquecer na
fé e no relacionamento com Deus. Por isso, Paulo, escrevendo aos
romanos, disse: “Portanto, agora, nenhuma condenação há para os
que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas
segundo o espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo
Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte” (Rm 8.1,2 – grifo
acrescido).

Para fazer a vontade de Deus

Somente os crentes salvos, avidados espiritualmente, podem
andar em Espírito. O crente carnal vive segundo a natureza
pecaminosa, herdada de nossos pais. Ele não tem forças para
vencer as inclinações naturais, que afastam o homem da presença
de Deus. Porém, quando passa a andar em Espírito, adquire poder
para subjugar a sua natureza carnal e passa a fazer a vontade de
Deus: “E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus” (Rm 12.2). É
somente com o poder do Espírito Santo que o crente pode suplantar
as forças da carne para fazer a vontade de Deus.

Para ter poder para vencer o Maligno



Satanás é o principal adversário de Deus e dos crentes fiéis. Ele
foi derribado dos céus com parte dos anjos que o acompanharam na
sua rebelião contra o Senhor. Quando Deus criou o ser humano no
Éden, Satanás quis vingar-se dEle e atacou o primeiro casal, obra-
prima das mãos do Criador, conseguindo prejudicar o
relacionamento entre o homem e Deus. O Senhor, contudo, não
deixou que o homem ficasse nas mãos do Diabo e prometeu a
solução para o pecado por meio da vinda de Cristo em forma de
homem para derrotar Satanás e os seus poderes. Assim, cheios do
Espírito de Deus, homem e mulher crentes em Jesus podem vencer
as forças do mal: “No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no
Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de
Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do
diabo” (Ef 6.10.11). O cristão, fortalecido no Senhor, cheio da “força
do seu poder”, tem avivamento espiritual da parte de Deus para ser
vitorioso em todas as lutas da vida espiritual.

Para ter “alegria do Senhor”

Esse é um dos maiores mistérios revelados na Palavra de Deus
para quem quer ser vencedor na vida de salvo. O crente só poderá
ter força para enfrentar os grandes desafios e obstáculos que
encontrará na vida e andar em Espírito se tiver “a alegria do
Senhor”. Quem melhor expressou essa verdade foi o profeta
Neemias, quando viu que o povo estava triste ao ouvir a leitura da
Lei e a sua explicação durante toda a manhã, sabendo que haviam
falhado contra o Senhor. Vendo o povo chorar diante da explicação
da Palavra de Deus, “Disse-lhes mais: Ide, e comei as gorduras, e
bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado



para si; porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor; portanto,
não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força” (Ne
8.10 – grifo acrescido). São poucas as pessoas nas igrejas que
percebem e cultivam essa grande virtude. Quando o crente é alegre
no Senhor (Sl 32.11; 97.12), torna-se forte mediante a energia e o
poder produzidos pela “alegria do Senhor”. É essa alegria que
reflete o avivamento espiritual na vida do crente e só pode ser
obtida se o crente viver na presença do Senhor: “Far-me-ás ver a
vereda da vida; na tua presença há abundância de alegrias; à tua
mão direita há delícias perpetuamente” (Sl 16.11).

3. Como Andar em Espírito

Não é fácil andar em Espírito. A inclinação da natureza carnal,
inerente a todos os homens, faz com que eles, na sua maioria,
busquem as coisas que não agradam a Deus. Quando as pessoas
aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo
processo espiritual do novo nascimento (Jo 3.3; 2 Co 5.17), tendo
novo comportamento espiritual e moral, mas precisam cultivar o
relacionamento com Deus, sabendo como andar em Espírito.

Tendo o Espírito Santo

Antes de tudo, para o crente andar em Espírito, precisa ter o
Espírito Santo na sua vida e dentro dele. Jesus prometeu enviar “[...]
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o
vê, nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco e
estará em vós” (Jo 14.17). Isso foi promessa de Jesus antes mesmo
de Ele ir para o Calvário. Parecia que tudo estava sem sentido
quando Jesus morreu, mas quando Ele ressuscitou, reiterou a sua



promessa, prometendo o batismo no Espírito Santo (At 1.5), bem
como o seu revestimento para que os seus seguidores pudessem
ser testemunhas poderosas em todas as partes. Assim, ter o
Espírito Santo na vida, nas atitudes, no testemunho e em todos os
lugares é condição indispensável para andar em Espírito.

Sendo guiado pelo Espírito Santo

Na jornada da vida cristã, o crente precisa saber conduzir-se de
maneira correta e santa desde a conversão. No mundo dominado
pelo Maligno, há em todas as áreas da realidade humana muitos
perigos, obstáculos, enganos, seduções e convites para a prática do
que não agrada a Deus. Se o cristão não souber como se comportar
diante das coisas que se antepõem diante de si, poderá tomar
caminhos ou atalhos errados e perder-se; no entanto, se tiver a
orientação sábia e divina, nunca vai errar o caminho. Paulo
escreveu: “Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus” (Rm 8.14). Somente os filhos de Deus
são guiados pelo seu Espírito. Os salvos em Cristo Jesus têm esse
privilégio espiritual de terem o Guia infalível para todos os aspectos
da vida, para todas as decisões a tomar diante de quaisquer
situações. Essa divina direção exige condições, como tudo, no
relacionamento com Deus. O salmista mostrou que é indispensável
não somente ter fé, mas também possuir o “temor” do Senhor para
saber o caminho a seguir na sua vida: “Qual é o homem que teme
ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher” (Sl 25.12).

Sendo cheio do Espírito Santo



Para o crente andar no Espírito, precisa viver cheio do Espírito. É
a condição natural e normal na vida dos servos de Deus. Ou seja:
um cristão verdadeiro não pode ser carnal, vivendo dominado pelas
inclinações da carne (ver Gl 5.17); ele precisa ser verdadeiramente
espiritual. A Bíblia não diz que Deus “enche” as pessoas do seu
Espírito, mas que todos devemos estar cheios do Espírito. Isso quer
dizer que Deus deseja encher-nos do seu poder, mas precisamos
fazer nossa parte, buscando e esforçando-nos na sua presença
para sentirmos a plenitude do Espírito Santo. Na sua exortação
sobre isso, Paulo ensinou que o crente deve fugir das práticas
carnais, próprias de quem não tem a Cristo, como fazer uso
indevido de bebidas alcoólicas, tipificadas no vinho, que era a
bebida mais comum entre os cristãos da sua época, alertando para
as consequências desse tipo de comportamento: “E não vos
embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do
Espírito” (Ef 5.18).

Na experiência cristã, sobretudo no ministério pastoral, vemos que
muitas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, falaram línguas
estranhas a elas próprias, como evidência dessa experiência tão
importante para quem já é salvo (At 1.5,8; 2.1-14); mas, com o
passar dos anos, vão-se esvaziando do Espírito, dando lugar à
carne, ao mundo e até ao Diabo nas suas vidas. Não por acaso, tais
pessoas ficaram completamente distantes de Deus. Foram
batizadas, mas esqueceram-se de a cada dia buscarem ser mais
cheias do Espírito Santo. Assim é impossível andar em Espírito.
Somente com dedicação, amor e busca diária no relacionamento
com Deus, o cristão verdadeiro pode ser cheio do Espírito.

Sendo revestido de poder



O pecador passa a ter o Espírito Santo habitando nele quando
aceita a Cristo como Salvador (Jo 14.17b); todavia, ao buscar o
batismo no Espírito Santo, experimenta a segunda grande bênção
espiritual na sua vida e, depois do Pentecostes, seguindo a
determinação de Jesus, recebe um revestimento especial de poder.
Jesus falou aos seus doze discípulos que ficassem em Jerusalém
até que recebessem esse revestimento antes de saírem pelo mundo
para proclamar o seu evangelho: “E eis que sobre vós envio a
promessa de meu Pai; ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que
do alto sejais revestidos de poder” (Lc 24.49). Não somente os
doze, mas cerca de cento e vinte irmãos ficaram no cenáculo e, no
dia de Pentecostes, tiveram a gloriosa experiência de serem cheios
do Espírito Santo em meio a sinais sobrenaturais, com evidência de
falarem línguas estranhas para eles, tendo sido batizados no
Espírito Santo conforme lhes prometera Jesus (At 1.5) a fim de
serem cheios da virtude espiritual e tornarem-se testemunhas com
poder, começando por Jerusalém e até aos confins da terra (At 1.8).

II – O CONFRONTO ESPIRITUAL ENTRE A CARNE E O
ESPÍRITO

É oportuno esclarecer o que significa “a carne” no contexto deste
estudo. Há pessoas que imaginam que “a carne” refere-se ao corpo
físico, formado por cabeça, tronco e membros. É um equívoco
elementar. O corpo humano não peca; os olhos, os ouvidos, a boca,
os braços, as mãos, as pernas, os pés, bem como os órgãos
sexuais não pecam. Em termos bíblicos, para o crente fiel, o corpo
humano é “templo do Espírito Santo” (1 Co 6.19.20).



1. A Luta entre a Carne e o Espírito

Em termos espirituais, é a maior luta que existe na realidade
humana. Ela começou no Éden, quando o Diabo, “a antiga
serpente”, conseguiu seduzir a mulher para a desobediência a
Deus. Enganada pelo Maligno, Eva convidou o seu esposo para
experimentar do fruto proibido por Deus, e a tragédia espiritual e
moral cumpriu-se na vida deles. Ambos só tiveram prejuízos
espirituais, morais, físicos e materiais. Expulsos do Paraíso, levaram
consigo o pecado original. Esse pecado tem em si o domínio sobre
a natureza carnal do homem e provoca constantemente uma disputa
entre o novo e o velho homem. Essa é a luta entre a carne e o
Espírito.

A concupiscência da carne

A palavra concupiscência, em termos etimológicos, tem origem do
latim, concupiscens, que tem o significado de “forte desejo”, no
sentido de obter bens materiais ou prazer sexual. Ela provoca no
homem natural, que não tem o Espírito Santo, intenso desejo de
buscar a prática do sexo ilícito, conduzindo o homem para a
fornicação, que é a relação sexual pecaminosa entre solteiros; ao
adultério, que é o pecado envolvendo pessoas casadas com outras
que não são os seus cônjuges; prostituição, que é o pecado da
mercantilização ou da venda do corpo para obtenção do prazer
sexual; e para a homossexualidade, que é a relação sexual entre
pessoas do mesmo sexo. A concupiscência da carne faz parte das
estruturas pecaminosas criadas pelo Diabo ou pelos homens para
afastá-los de Deus. Diz João:



Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a
concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da
vida, não é do Pai, mas do mundo. (1 Jo 2.15-16)

A carne contra o Espírito

A maioria absoluta das pessoas no mundo não quer saber de
Deus. São seduzidas e afastadas para longe do Senhor por vários
meios: pelas falsas religiões; pela sabedoria diabólica, fruto dos
conhecimentos humanos e materiais que exaltam o homem; pelo
humanismo e pelo materialismo. Como resultado, as pessoas em
geral esquecem-se de Deus e preferem agradar ao Diabo e à sua
natureza carnal, corrompida pelo pecado, e tal confronto configura-
se como a luta entre a carne e o Espírito. Quem melhor
compreendeu esse combate crucial de proporções espirituais e
humanas foi o apóstolo Paulo. Escrevendo aos crentes, ele disse:
“Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência
da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito,
contra a carne; e estes opõem-se um ao outro; para que não façais
o que quereis” (Gl 5.16-17).

Paulo dirigia-se na sua epístola aos cristãos que serviam a Deus
na igreja da Galácia. Ele tomou conhecimento de que os crentes
daquela igreja estavam inclinando-se para voltar aos velhos
preceitos cerimoniais do judaísmo, como, por exemplo, a guarda do
sábado, de forma legalista, a submissão ao rito da circuncisão da
carne, coisas que aparentemente eram de natureza espiritual, mas,
na verdade, as suas práticas, depois de terem conhecido a Cristo,



eram práticas carnais. Daí a razão por que Paulo escreveu grave
exortação contra esse desvio doutrinário:

Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis
a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo
que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de
novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado
a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais
pela lei; da graça tendes caído. (Gl 5.1-4)

Deve ter sido muito duro para os irmãos da Galácia ouvirem a
leitura da carta de Paulo. Alguém se intrometeu no meio deles e
induziu-os a deixar a liberdade concedida por Cristo para que
voltassem a ficar “debaixo do jugo da servidão”; e o apóstolo
alertou-os de que, caso se deixassem circuncidar, não só estariam
obrigados a cumprir todos os preceitos da Lei, mas também o que
era pior: estariam “separados de Cristo” e “caídos da graça”. Então,
vejamos que a luta da carne contra o Espírito pode começar dentro
das igrejas cristãs, podendo manifestar-se na pregação de doutrinas
falsas, de heresias, de discursos de hereges pelas redes sociais, em
sites da Internet, além de levados ao seio da congregação. Homens
carnais, travestidos de espirituais, podem levar os crentes a dar
lugar à carne. Porém, o que é mais comum é a luta da carne contra
o Espírito através das “obras da carne”, como veremos no item a
seguir.

2. As Obras da Carne

Como já demonstramos em tópicos anteriores, a “carne” não é o
corpo e nem a sua estrutura de tecidos musculares sobre o



esqueleto. Em termos bíblicos, a “carne”, do grego sarx, é a
natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática do que não
agrada a Deus. Assim, “as obras da carne” a que se refere a
epístola aos Gálatas são as práticas, atitudes e pensamentos
contrários à santidade exigida por Deus para os que são os seus
servos. Essas obras, identificadas em número de dezesseis tipos —
sem fechar a lista, pois acrescenta “e coisas semelhantes a estas”
—, podem ser classificadas em várias categorias.

Referentes a práticas sexuais ilícitas

“Porque as obras da carne são manifestas, as quais são:
prostituição, impureza, lascívia [...]” (Gl 5.19).

a) Prostituição. Refere-se à prática vil de venda do corpo para a
prática sexual em troca de dinheiro; inclui todo tipo de imoralidade
sexual, bem como a “pornografia”, em que a pessoa excita-se
ilicitamente por meio de imagens, de quadros, etc. O crente deve
fugir da prostituição (1 Co 6.18; Ef 5.3).

b) Impureza. Tem sentido mais amplo, só que voltada para a área
do sexo e as imoralidades diversas, por meio de palavras impuras,
pensamentos e intenções. Não devemos dar lugar a quaisquer
práticas impuras. A impureza inclui pecados sexuais, vícios e maus
pensamentos carnais no coração (Ef 5.3; Cl 3.5).

c) Lascívia. É a propensão para interessar-se e excitar-se
normalmente por meio do sentido da visão, com imagens sensuais
do sexo oposto. “Lascívia significa sensualidade, libidinagem,
luxúria. É uma característica de quem tem despudor, quem tem



modos libertinos, libidinosos, quem tem propensão para a
sensualidade.”37

Paulo mostra como o cristão deve zelar pelos seus pensamentos
para não dar lugar à impureza e a outras obras da carne:

Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto,
tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é
de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai.
(Fp 4.8)

Se o crente deseja andar em Espírito e ser avivado, tem que fugir
dessas coisas.

Referentes a práticas religiosas: “Idolatria, feitiçarias [...]” (Gl
5.20a)

a) Idolatria. Refere-se a cultos a falsos deuses, a todos os tipos de ídolos,
imagens de esculturas, condenadas no Decálogo. O primeiro mandamento na
Lei de Deus é:

Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de
escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem
em baixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a
elas nem as servirás; porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que
visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração
daqueles que me aborrecem e faço misericórdia em milhares aos que me
amam e guardam os meus mandamentos. (Êx 20.3-5)

Também se refere a qualquer coisa ou ente que tome o primeiro
lugar no coração de uma pessoa, lugar este que deve ser exclusivo



de Deus, o único ser digno de ser adorado. Quando, por exemplo,
um servo de Deus coloca os seus estudos em primeiro lugar, ou um
jovem coloca o namoro acima do relacionamento com Deus, ou
mesmo um pai dá mais valor a um filho do que ao Senhor — e
comportamentos semelhantes —, isso pode ser visto como
“idolatria”.

b) Feitiçarias.Refere-se a práticas religiosas voltadas para demônios,
envolvendo promoção de desejos malignos em cultos diabólicos com a
finalidade de prejudicar ou exterminar a vida de alguém. O Dicionário Online
de Português diz: “Ofício do bruxo, do feiticeiro; bruxaria: na Idade Média, a
feitiçaria era considerada crime. Prática de magia que busca alcançar,
através de meios ocultos, resultados extraordinários que não podem ser
explicados pelas leis naturais, geralmente atribuídos a seres sobrenaturais;
bruxaria. Ritual ou objeto utilizado durante essa prática. [Figurado] O que
fascina; encanto, sedução; feitiço, feitiçarias do coração”.38 No Antigo
Testamento, a feitiçaria era considerada pecado gravíssimo e punível com a
pena de morte: “A feiticeira não deixarás viver” (Êx 22.18).

Referentes ao mau relacionamento humano

O apóstolo lista atitudes reprováveis aos que se dizem seguidores
de Cristo, que mandou amar uns aos outros como a si mesmo, da
mesma forma como fomos amados por Ele (Mt 22.39; Jo 13.34-35).
Nessa categoria, incluem-se (Gl 5.20b):

a) Inimizades. São a falta de amizade e de companheirismo por falta de amor e
simpatia. Jesus veio desfazer as inimizades (Ef 2.16); um cristão não pode dar
lugar ou alimentar esse tipo de sentimento. Jesus mandou amar ao próximo, e
o amor não pode coexistir com inimizades.

b) Porfias.São brigas, rixas, desentendimentos, disputas, oposição. Tais coisas
não condizem com a vida pautada no amor de Deus (Rm 1.29; 1 Co 1.11; 3.3).



c) Emulações. “Emulação é sinônimo de ciúme, inveja, competição, rivalidade;
Sentimento que faz com que uma pessoa tente se igualar ou superar alguma
coisa ou outra pessoa”.39 É um sentimento carnal, pois um crente em Jesus
não deve dar lugar ao ciúme, à inveja ou à rivalidade. O amor de Cristo não
admite esse tipo de sentimento (Rm 1.29; 13.13; 1 Co 3.3; Tg 3.14).

d) Iras. Sinônimo de raivas, rixas e inimizades não condizentes com o amor
cristão. O crente poder irar-se contra coisas que não agradam a Deus (por
exemplo, ficar irado contra o pecado, contra os convites para o mal). Mesmo
assim, precisa ter cuidado para não pecar. Está escrito: “Irai-vos e não
pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira” (Ef 4.26). Num sentido prático,
o cristão só pode irar-se com outro de quem discorda até às 17h30, antes do
pôr do sol. Depois, deve procurar o seu irmão para a reconciliação.

e) Pelejas. Tem o mesmo significado de brigas, rixa. Nesse comportamento, uma
pessoa quer suplantar a outra por algum motivo ou interesse. O amor cristão
não admite tais sentimentos (2 Co 12.20; Fp 1.16-17).

f) Dissensões. São semelhantes a pelejas, desentendimentos, provocações
iradas. Quem quer andar em Espírito precisa ter muito cuidado, pois Deus
abomina quem provoca dissensões entres os irmãos: “Estas seis coisas
aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina” (Pv 6.16). Sabe qual é a
sétima coisa que Deus abomina e não suporta? “[...] o que semeia contenda
[dissensões] entre os irmãos” (Pv 6.16).

g) Heresias. Incluídas no meio da lista de mau relacionamento humano no meio
da igreja provavelmente porque quem aceita heresias, que são falsas
doutrinas, falsos ensinos e mandamentos, pode provocar divisões entre os
irmãos (1 Co 11.19).

h) Invejas (5.21). Depois da inserção das heresias, o apóstolo retoma a lista de
mau relacionamento entre os irmãos, mostrando as “invejas” como obra da
natureza carnal corrompida pelo pecado. A inveja é um sentimento carnal
muito ruim, pois leva quem a possui a sentir-se mal pelo sucesso do outro,
seja na vida financeira, seja em relação aos bens que o outro possui, ou por
boa situação profissional, familiar e, por incrível que pareça, até por ser bem-
sucedido no ministério. A inveja foi a causa do primeiro homicídio na raça



humana, quando Caim, filho de Adão, matou o seu irmão, Abel (Gn 4.9), por
Deus não ter aceitado o seu sacrifício (o de Caim); este matou seu irmão por
pura maldade: “Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E
por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão,
justas” (1 Jo 3.12). O invejoso não anda em Espírito, mas segundo os ditames
da carne.

i) Homicídios. Trata-se da prática de agressão com morte ao seu semelhante. O
homicídio foi o primeiro pecado humano causado pela inveja, e a falta de
relacionamento correto com Deus. Caim matou Abel, porque Deus agradou-se
do sacrifício do seu irmão, e não aceitou o dele (Gn 4.9). Por que razão:
mesmo sendo filhos de Adão e Eva, Caim voltou-se para o mal para atender
aos desejos da carne, enquanto Abel procurou servir a Deus, andando em
Espírito. O cristão deve ter muito cuidado. No Antigo Testamento, só era
considerado “homicida” quem tirasse a vida do seu irmão; no Novo
Testamento, porém, um crente pode ser classificado como “homicida” mesmo
sem agredir o seu irmão com algum tipo de instrumento material. Se
“aborrecer” ao seu irmão, já será considerado “homicida”. Está escrito:
“Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum
homicida tem permanente nele a vida eterna” (1 Jo 3.15).

Em relação a vícios e maus hábitos

a) Embriaguez. Refere-se às manifestações de descontrole e intemperança
ocasionadas por bebidas embriagantes (cf. Rm 13.13; Lc 21.34). De acordo
com o Dicionário Houaiss, embriaguez é o “estado causado pela ingestão de
bebidas alcoólicas; embriagamento”.

b) Glutonaria. O termo aplicado por Paulo refere-se ao estilo de vida desenfreado
e extravagante que pode ser traduzido nas típicas orgias do paganismo da
época, com motivações de ingestão excessiva de alimentos ou bebidas de
modo desenfreado; geralmente, entre os ímpios, tais comilanças envolvem
sexo e drogas.

Paulo conclui essa parte da sua carta aos gálatas dizendo que,
quanto às “obras da carne” listadas “e coisas semelhantes a estas”,



já discriminadas por ele, “os que cometem tais coisas não herdarão
o Reino de Deus” (5.21; ver 1 Co 6.9,10).

III – O AVIVAMENTO PELO FRUTO DO ESPÍRITO

O estudo do fruto do Espírito insere-se no amplo espectro da
Pneumatologia, ou do estudo dos assuntos relativos ao Espírito
Santo. Dons e fruto são elementos essenciais para a vida e o
caráter do cristão avivado. O uso dos dons espirituais sem a prática
do fruto do Espírito pode tornar-se apenas numa demonstração de
egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores da
graça dos dons espirituais, mas todos têm a obrigação de
experimentar e testemunhar na vida o fruto do Espírito. O crente
pode ser salvo sem ter dom algum, mas sem o fruto do Espírito não
pode haver salvação e nem avivamento no meio da igreja. O crente
que cultiva e pratica o fruto do Espírito é um crente espiritual.

A expressão “fruto do Espírito”, no singular, tem causado
embaraço a alguns crentes, mas ela faz sentido. Em Gálatas
5.22,23, lemos: “Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Contra essas coisas não há lei”. Um cristão não pode dar bom
testemunho sem a unidade do fruto do Espírito; não pode ter
caridade sem ter fé; não pode ter gozo (alegria) e não ter
benignidade, bondade ou temperança. Um aspecto do fruto não
pode ser dissociado do outro. Pode-se usar o exemplo de uma fruta,
como uma laranja, que tem vários gomos, mas é um só fruto.

1. Caridade – Amor Ágape



O Dicionário Aurélio, traduzindo a palavra caridade, diz que: “No
vocabulário cristão, o amor que move a vontade à busca efetiva do
bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus; ágape,
amor-caridade. Benevolência, complacência, compaixão.
Beneficência, benefício; esmola. Rel. Uma das virtudes teologais”. A
palavra caridade (gr. agape) tem sofrido um desgaste em relação ao
seu sentido inicial. Em termos modernos, tem sido empregada como
sinônimo da prática de filantropia, dar esmolas, ajudar os carentes.
É um sentido pobre para o seu verdadeiro significado. Ao ser
utilizada nas traduções bíblicas mais antigas, a palavra tinha o
sentido do verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape, que é o
amor de Deus no coração do homem. É nesse sentido que tomamos
o termo caridade em Gálatas 5.22.

Um cristão sincero demonstra na sua vida que possui essa
caridade, ou o amor de Deus, infundido pelo Espírito Santo no
interior do ser e cultivado no seu testemunho cotidiano. Podemos
dizer que caridade é o amor em ação. Diz Paulo: “Sede, pois,
imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como
também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em
oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave” (Ef 5.1-2). O apóstolo
pede aos efésios que a sua “caridade aumente mais e mais [...]” (Fp
1.9). Os obreiros têm a árdua missão de liderar todo tipo de ovelhas,
desde as mais fortes às mais fracas; desde as obedientes às mais
complicadas. É preciso ter amor.

O apóstolo João bem exprime o sentido do fruto do Espírito,
caridade. Diz ele: “Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a
caridade é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e
conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque



Deus é caridade” (1 Jo 4.7,8). “Deus é caridade”. Eis a razão por
que não podemos confundir a caridade, como fruto do Espírito, de
maneira simplista, com o dar esmolas ou praticar outros atos de
generosidade ou filantropia. Estes são necessários, mas o fruto da
caridade é muito mais amplo, visto que “Deus é caridade”: “E nós
conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade
e quem está em caridade está em Deus, e Deus, nele” (1 Jo 4.16).
Sem caridade (amor), até os dons espirituais perdem o seu sentido
e o seu valor. Ter dom de variedade de línguas, dom de profecia,
dom da ciência e outros sem ter caridade não significa nada para
Deus (ver 1 Co 13.2,3). Ministério sem caridade nada é diante de
Deus. (Rm 5.5; 1 Co 13; Ef 5.2; Cl 3.14).

2. Gozo (Alegria)

O gozo, ou a alegria (gr. chara), como fruto do Espírito, é de
natureza divina, concedida pelo Espírito Santo e demonstrada na
vida do cristão fiel. A raiz de uma planta nem sempre é vista, mas o
seu fruto aparece sempre no tempo apropriado. Ter a alegria como
fruto do Espírito é fundamental para uma vida cristã produtiva e feliz.
Há pessoas em igrejas evangélicas que não demonstram ser
alegres. Certamente, tais pessoas não tiverem, ou não têm, a graça
para desenvolver uma vida cristã plena da alegria do Senhor.
Quando o crente cultiva esse fruto, este se manifesta na sua face e
nas suas atitudes e ações. Um crente alegre irradia contentamento
perante os outros.

Em certo lugar, havia um vizinho de uma igreja evangélica que
passava todos os dias pela frente do templo, inclusive nas horas de
culto. Os que evangelizavam sempre visitavam aquele senhor, mas



ele nunca quis fazer a decisão para Cristo. Um dia, porém,
inesperadamente, num domingo à noite, ele entrou no templo e
ouviu a pregação. No fim do culto, aceitou a Cristo como o seu
Salvador. O pastor, muito feliz, foi cumprimentá-lo, dizendo sentir-se
alegre por ele ter aceitado a Jesus após ouvir a mensagem da noite.
O visitante, recém-convertido, respondeu: “Pastor, não aceitei por
causa da mensagem. Aceitei por causa do sorriso do seu porteiro.
Chamou-me a atenção o fato de ele estar sempre alegre, ali, na
porta da igreja. Eu concluí que sendo ele uma pessoa pobre, mas
sempre alegre, deveria ser por causa da sua fé. E resolvi aceitar a
Jesus”.

A alegria do Espírito é a mesma alegria do Senhor. Diz a Bíblia:
“[...] portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a
vossa força” (Ne 8.10). É essa alegria que dá força ao crente fiel. Se
o crente não tem a alegria do Espírito Santo, ele torna-se fraco.
Normalmente, um crente alegre não se desvia e nem se afasta da
congregação, muito menos deixa de servir a Deus; mas, quando fica
abatido e deprimido por qualquer motivo, a tendência é ficar
enfraquecido e desanimar na fé. Assim, é indispensável o crente ter
o gozo ou a alegria do Espírito Santo. Onde encontrar essa alegria?
A Bíblia responde: “Far-me-ás ver a vereda da vida; na tua presença
há abundância de alegrias; à tua mão direita há delícias
perpetuamente” (Sl 16.11). Quando se trata do obreiro que não
demonstra ter essa alegria, tende a cansar-se mais cedo a render
menos no ministério, bem como a sofrer sérios problemas
emocionais e físicos (Sl 119.16; 2 Co 6.10; 12.9; 1 Pe 1.8).

3. Paz



A paz, como fruto do Espírito, é aquela paz (gr. eirene) a que se
refere Paulo: “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo
Jesus” (Fp 4.7). A paz proveniente do Espírito Santo equivale à paz
desejada e difundida no meio do povo de Israel, a Shalom de Deus,
ou seja, a paz que não é apenas a expressão de falta de guerra, de
pelejas ou de harmonia. A paz de Deus, Shalom, é serenidade,
tranquilidade, saúde, harmonia, bem-estar, segurança, provisão e
muito mais. Ela difere da “Pax romana”, que propugnava o lema: Si
vis pacem parabellum, ou seja, “Se queres a paz, prepara-te para a
guerra”. A paz de Deus conduz à paz entre os homens. Quando os
anjos anunciaram o nascimento de Jesus, disseram: “[...] paz na
terra, boa vontade para com os homens!”.

Não deve haver de maneira alguma quaisquer tipos de disputas
ou dissensões no meio do povo de Deus. É lastimável quando se
ouve ou se vê que existem obreiros que se envolvem numa disputa
pelo poder humano, por cargos e posições em igrejas ou
convenções de modo tão agressivo que causa escândalo aos mais
simples. Diz a Palavra:

Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que
digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões;
antes, sejais unidos, em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. (1
Co 1.10)

A paz como fruto do Espírito é indispensável para que o crente
seja exemplo para o mundo. Imaginemos o que tem ocorrido em
convenções de ministros por esse Brasil. Às vezes, por falta de
amor e por falta de paz, há tantas pelejas e tantas dissensões que



obreiros mais novos sentem-se escandalizados, imaginando
estarem em reunião de disputas de partidos ou de sindicatos. Que
Deus nos ajude a ser exemplos dos fiéis em tudo (1 Tm 4.12).

4. Longanimidade

Como fruto do Espírito, longanimidade (gr. makrothumia) é a
paciência para suportar as ofensas e os defeitos dos outros. Pode
também ser perseverança e disposição para evitar a ira e o
desespero (Ef 4.2; 2 Tm 3.10; Hb 12.1). Com a longanimidade, o
crente demonstra compreensão com os que erram, mesmo não
concordando com as suas faltas. Deus é longânimo. Criticando a
impenitência dos judeus, Paulo disse: “Ou desprezas tu as riquezas
da sua benignidade, e paciência, e longanimidade, ignorando que a
benignidade de Deus te leva ao arrependimento?” (Rm 2.4; 9.22).
Pedro ressalta a longanimidade de Deus: “O Senhor não retarda a
sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo
para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que
todos venham a arrepender-se” (2 Pe 3.9).

A longanimidade é uma qualidade necessária a todos os salvos,
mas principalmente àqueles que são líderes na igreja do Senhor.
Paulo exorta os obreiros a serem exemplo na longanimidade (2 Co
6.6). Sem essa virtude, muitos homens de Deus sofrem terríveis
desgastes nos seus ministérios, por não terem paciência com os
fracos, com os trabalhosos, com os errados, com os que não têm
condições espirituais para atenderem às expectativas da liderança.
Nos dias presentes, há obreiros que não têm condições de suportar
os desafios impostos por comportamentos muitas vezes estranhos,
que contrariam normas ou regras estabelecidas no passado. Não



nos referimos a ter longanimidade com o pecado, mas, sim, a
termos compreensão com os que erram. Deus tem longanimidade
para conosco, e isso é resultado do seu amor. Nós, obreiros,
também precisamos ser pacientes com todos. Diz a Bíblia:
“Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros,
consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes
para com todos” (1 Ts 5.14).

5. Benignidade

É a qualidade daquele que é benigno, bondoso, complacente,
indulgente e perdoador. É qualidade indispensável para lidar com a
natureza humana, que é sempre imprevisível e sujeita à maldade.
Um servo de Deus, sobretudo um obreiro, jamais deve esquecer-se
de ser benigno. A benignidade (gr. chrestotes) constitui-se um dever
cristão, além de ser fruto da sua espiritualidade. Exortando os
efésios, Paulo alinhou diversos comportamentos que deveriam ser
excluídos da vida cristã, tais como a mentira, a ira, o roubo, a
amargura, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, e concluiu: “Antes, sede
uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo” (ver Ef
4.25-32).

Temos um exemplo extraordinário de benignidade no Novo
Testamento. Jesus contou a parábola do bom samaritano (Lc 10.25-
35). O sacerdote e o levita passaram de largo, vendo o homem
caído, ferido, quase à morte, à beira do caminho, mas o samaritano,
que era estrangeiro, parou, interessou-se pelo ferido, desceu da sua
cavalgadura, cuidou dos ferimentos do homem, transportou-o com
cuidado a uma estalagem e despendeu recursos com a sua



recuperação. Ele foi benigno. Deus quer que os seus servos sejam
benignos, principalmente os que lideram a sua obra.

6. Bondade

É a qualidade daquele que é bom. Bondade (gr. agathosune) é um
aspecto do fruto do Espírito necessário a todos os cristãos. Aos
crentes em geral, torna-se qualidade que deve permear todas as
suas atitudes. Paulo, falando aos efésios sobre o “fruto do Espírito”,
disse: “porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e
verdade” (Ef 5.9 – grifo acrescentado). Um obreiro, assim como todo
o que é de Deus, tem o dever de ser bom para ser aprovado por
Deus. Diz o salmista: “Os passos de um homem bom são
confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho” (Sl 37.23).

O homem bom é bom com a sua família, no seu casamento, com
os seus filhos, com os membros e congregados, com as crianças,
com os jovens e adolescentes, com todos na igreja, tanto fora dela
como em toda parte. É um homem de bem. É “um santo homem de
Deus” (2 Rs 4.9): “Pois do que há em abundância no coração, disso
fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro [...]”
(Mt 12.34b,35a). Essas “boas coisas” podem ser boas palavras,
boas mensagens, bons conselhos, boas orientações.

7. Fé

Fé, no léxico, é sinônimo de confiança, de crença, em alguém ou
em alguma coisa. Como fruto do Espírito, é muito mais do que isso.
É confiança absoluta em Deus. É a fé de que fala o escritor aos
hebreus quando diz: “Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que
se esperam e a prova das coisas que se não veem” (Hb 11.1). Essa



fé (gr. pistis) não é a fé natural. Ela é potencializada pelo Espírito
Santo no coração daqueles que creem em Deus conforme as
escrituras (Jo 7.38). Sem a fé, ninguém agrada a Deus (Hb 11.6),
pois a fé confirma a salvação dos crentes (At 16.5); a fé santifica (At
26.18); a fé justifica (Rm 3.28); vive-se pela fé (Rm 1.17); a fé
protege o crente (Ef 6.16).

Outras características da fé poderiam ser indicadas. Quando
cultivada como fruto do Espírito, todas as características da fé são
incrementadas; todos os seus aspectos são destacados; todas as
suas potencialidades são aumentadas. O Espírito Santo faz a fé
nascer, crescer e ser usada como poderoso instrumento a serviço
do Reino. A fé, ativada pelo Espírito Santo, é um elemento poderoso
para dar vitória contra o mundo (1 Jo 5.4). Um obreiro sem fé é um
obreiro derrotado. Quando o obreiro tem fé, é um vencedor.

8. Mansidão

É sinônimo de “brandura de gênio ou índole”. Mansidão (gr.
prautes) é qualidade daquele que é manso. Dependendo do
temperamento, há pessoas que têm dificuldade em ser mansas. Os
chamados “sanguíneos” e os “coléricos” têm uma tendência a serem
ríspidos, grosseiros, agressivos no relacionamento com os outros.
Um cristão não pode deixar-se levar por essa faceta do
temperamento. Mansidão, como fruto do Espírito, pode ser
conseguida ao longo dos anos no relacionamento com Cristo. Ele é
Mestre por excelência em mansidão. Pedro, que era “sanguíneo”,
quando viu a turba cercando Jesus, sacou a espada e fez a orelha
de Malco cair no chão num golpe certeiro. Ele não era nada manso.



Porém, para espanto de Pedro e de todos os que ali estavam,
Jesus calmamente tomou a orelha do homem e imediatamente a
repôs no seu lugar. E, numa lição magistral de mansidão, amor,
humildade e de poder, também disse: “[...] Mete a tua espada na
bainha; não beberei eu o cálice que o Pai me deu?” (Jo 18.11). Foi
na cruz que Jesus demonstrou a sua mansidão sem medida quando
esteve ante aos olhares perplexos da multidão e dos seus
discípulos. Ele poderia ter pedido fogo do céu sobre os seus
algozes, mas exclamou: “Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que
fazem” (Lc 23.34).

Não é fácil termos condições emocionais para suportarmos uma
agressão; todavia, quando o crente tem o fruto do Espírito da
mansidão, é capaz até mesmo de dar a outra face ao inimigo (Lc
6.29). Só sendo grandemente forte na graça de Deus é que se é
capaz de cumprir esse ensino do Mestre. Poucos obreiros podem
fazer isso. É comum usarmos a autoridade ministerial para
revidarmos qualquer desfeita. Peçamos a Deus que nos ensine a
desenvolver o fruto da mansidão em nossas vidas e em nossos
ministérios.

9. Temperança

Quer dizer autocontrole, domínio próprio. Temperança (gr.
egkrateia) é qualidade elevadíssima no relacionamento com os
outros, com situações e fatos diversos na vida de um crente em
Jesus. É qualidade de quem é moderado, sobretudo de quem
modera apetites ou paixões. A temperança fecha a lista de aspectos
ou virtudes do fruto do Espírito. Tanto o homem quanto a mulher de
Deus devem demonstrar esse precioso fruto no seu dia a dia. Ele



fala de equilíbrio no espírito, na alma e nas emoções. O crente
guiado pelo Espírito Santo tem equilíbrio nas atitudes. A Bíblia
exorta a que o bispo, ou o pastor, seja temperante (Tt 1.8). A fé do
crente deve ter a virtude da temperança (2 Pe 1.6). Os obreiros do
Senhor precisam ter temperança em tudo: nos hábitos, nos usos,
nos costumes, na oração, na santidade e em tudo na vida.

Parece tão simples, mas há muitos crentes obesos, doentes e
estressados, porque não têm a temperança na alimentação; outros
se tornam radicais por agirem sem temperança no trato com os
problemas da igreja sob a sua responsabilidade. A Bíblia orienta que
o fruto da temperança é desejável e indispensável para que o
obreiro não se desvie “nem para a direita nem para a esquerda”,
conduza-se com prudência, no equilíbrio e no bom senso,
obedecendo à Palavra de Deus (Js 1.7). Que o Senhor nos ajude e
nos ensine pelo seu Espírito Santo a nos conduzir com temperança.
Os dons não são dados a todos os crentes, mas o fruto do Espírito é
produzido e cultivado no coração de todos os que são cheios do
Espírito Santo. A conclusão de Paulo sobre o fruto do Espírito é
impressionante. Ele afirma incisiva e categoricamente: “Contra
essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne
com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito,
andemos também no Espírito” (Gl 5.23-25).
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37LASCÍVIA. Disponível em: https://www.significados.com.br/lascivia/. Acesso em:
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Capítulo 13

Aviva, ó Senhor, a Tua Obra

este capítulo, tomamos como base para discorrer sobre o
tema do avivamento espiritual — indispensável para a Igreja

do Senhor Jesus Cristo neste tempo em que vivemos — o texto de
Habacuque, 3.1-2,16-19, em que o profeta clamou ao Senhor por
um avivamento para o seu povo, tendo em vista a situação
deplorável em termos espirituais que se encontrava Israel. O tempo
presente é chamado desde 1950 de período da Pós-Modernidade
pelas análises da sociologia, sendo denominado na Palavra de
Deus de “o fim” (Dn 9.26; 11.27; Lc 21.9), “tempos trabalhosos” (2
Tm 3.1) e “últimos dias” (At 2.17; 2 Tm 3.1; Tg 5.3; 2 Pe 3.3). Todas
essas expressões bíblicas apontam para a realidade histórica e
espiritual em que se encontrará o mundo antes da segunda vinda de
Jesus.

Os discípulos de Jesus tiveram a curiosidade de indagar-lhe sobre
quando ocorreria a “sua vinda e o fim do mundo” e que sinal seria
visto (Mt 24.3). Jesus respondeu-lhes indicando vários sinais que
marcariam de forma evidente quando ocorreria a sua vinda e o fim
do mundo, ou seja, das chamadas “ordens mundiais”, que haveriam
de ser estabelecidas até a consumação dos séculos. Dentre esses
sinais, Jesus falou sobre o surgimento de falsos cristos e da eclosão
de “guerras e rumores de guerras”. Ele falou de “fomes, e pestes, e



terremotos em vários lugares” e alertou-os de que tais sinais não
seriam “o fim”, mas “o princípio das dores”. Após mostrar mais
sinais, Ele concluiu, dizendo:

E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas
aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do Reino
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e
então virá o fim. (Mt 24.4-14 – grifo acrescido).

Além dos eventos de ordem espiritual, dos falsos cristos e falsos
profetas, dos sinais de ordem política, prevendo os conflitos entre as
nações, e os eventos de ordem social, como fomes, pestes e outras
catástrofes, Jesus acrescentou dois dos maiores sinais, indicadores
dos prenúncios da sua vinda para buscar a sua Igreja, que foram a
multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor entre muitos.
Esse aumento da iniquidade ou da pecaminosidade humana na
terra foi citado por Jesus em outra ocasião, quando Ele disse que a
sua vinda seria como nos dias de Noé, quando a corrupção tornou-
se global, e resolveu destruir toda a humanidade de então (Mt
24.37; Gn 6.11-13). E Deus enviou a catástrofe hídrica do Dilúvio,
que eliminou todos os seres vivos que havia sobre a terra, exceto
Noé e a sua família (Gn 7.17-24). De igual modo, Jesus alertou que
a sua vinda seria como “nos dias de Ló”, em que a depravação
moral era tanta que não mais havia sequer casamentos. O que
prevalecia era a prática abominável da homossexualidade:

Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam,
bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em
que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a



todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.
(Lc 17.28-30)

Foi com essa antevisão que Jesus declarou, antes da sua volta,
que com o aumento da iniquidade, da depravação, do materialismo
e da iniquidade, tal estado de coisas afetariam até mesmo os
crentes. Paulo, como profeta de Deus, recebeu a revelação do que
haveria de acontecer nos últimos tempos:

Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão
alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de
demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo
cauterizada a sua própria consciência. (1 Tm 4.1)

Nos dias que antecedem o arrebatamento, haverá grande
ocorrência da apostasia, que é o desvio ou abandono da fé cristã,
da sã doutrina.

Assim, no tempo do profeta Habacuque, este teve que clamar a
Deus por um avivamento na sua obra diante da terrível iniquidade
que assolava Israel e Judá por volta dos anos 605–597 a.C. Com
angústia na alma, Habacuque clamou ao Senhor e pediu a sua
intervenção na caótica situação espiritual da nação eleita. Parece
uma cópia do que está ocorrendo hoje no Brasil e no mundo em
termos espirituais e morais, incluindo as instituições do país. O
profeta clamou:

Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei:
Violência! E não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver
a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim; há
também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se



afrouxa, e a sentença nunca sai; porque o ímpio cerca o justo, e sai o
juízo pervertido. (Hc 1.2-4)

Deus não deixou Habacuque sem resposta. Ele prometeu que
enviaria uma grande nação, a Babilônia, para servir de juízo contra
a desobediência geral do seu povo. Essa decisão deixou o profeta
muito confuso. Como poderia Deus, o Senhor, usar uma nação mais
ímpia que Judá para exercer os seus juízos? Mas Deus sabe o que
faz. Naquelas circunstâncias, Ele quis usar uma nação ímpia, cruel
e violenta para corrigir os graves desvios espirituais e morais de
Judá (1.5-11). O profeta argumentou com o Senhor e resolveu
confiar nEle, que tudo sabe e que tem o controle de tudo.

I – O CLAMOR PELO AVIVAMENTO

O profeta Habacuque foi considerado um “profeta filósofo” por
conta das suas expressões eloquentes no seu relacionamento com
Deus. O livro, que tem o seu nome, deve ter sido escrito entre os
anos 605 e 597 a.C., quando o Senhor interveio contra o povo eleito
em meio à terrível pecaminosidade que dominava o reino de Judá.
Incrivelmente, os povos de Israel e de Judá foram os que mais
receberam as bênçãos de Deus na sua história. O seu livramento da
escravidão egípcia, que durou mais de 400 anos, por intervenção
divina seria suficiente para jamais aquele povo esquecer-se da
grande bondade e misericórdia de Deus para com ele, em
cumprimento às promessas feitas pelo Senhor a Abraão, a Isaque e
a Jacó. No entanto, ao longo dos livros do Antigo Testamento,
sobretudo os livros proféticos, vemos que Israel foi o povo mais
ingrato ao seu Deus. Desde o livro de Juízes, a Bíblia registra que o



Senhor considerou Israel como “povo obstinado” (Êx 32.9; 33.3; Dt
9.6,13).

O profeta Habacuque registrou parte dessa história de falta de
gratidão a Deus e de temor ao seu santo nome. Diante da
gravíssima iniquidade de Judá e a aparente inação dos céus, o
profeta dirige-se a Deus, clamando pela sua justiça. Era
tremendamente urgente a necessidade de um avivamento espiritual
para o povo que estava em total decadência, abusando da bondade
e da misericórdia de Deus. Os dias atuais não são diferentes. São
piores, em termos de iniquidade e desprezo pela Palavra de Deus.
Nos carnavais, os homens debocham de Deus, de Cristo e da sua
Igreja e são aplaudidos de pé por multidões dominadas pelo Diabo,
mas o seu fim já está previsto na Lei de Deus.

1. A Intercessão Angustiada do Profeta

Habacuque muito sofreu diante da iniquidade avassaladora que
havia em Judá. E ele, como mensageiro de Deus, nada podia fazer
além de orar e clamar ao Senhor. O que mais o angustiava era o
fato de perceber que Deus não agira prontamente contra a
corrupção espiritual e moral do seu povo. No seu clamor pela
intervenção divina, podemos ver alguns aspectos da situação
deplorável do povo.

Aparente indiferença de Deus

O profeta clamou ao Senhor e indagou por que o seu clamor não
tinha resposta diante da violência, da iniquidade, da destruição, da
contenda e do litígio que ele via diante dos seus olhos (Hc 1.2-3). A
aparente demora de Deus em agir contra a impiedade não é uma



atitude injusta da sua parte. Na verdade, é expressão da sua
misericórdia e da sua longanimidade para com os transgressores.
Ao longo de mais de dois mil anos, desde que Jesus trouxe ao
mundo a mensagem do evangelho, das Boas Novas de salvação, a
humanidade, na sua maioria, tem dado as costas para Deus. Assim
como no tempo de Habacuque, os ímpios agem cada vez mais com
desrespeito aos princípios de Deus; todavia, Ele não está morto. No
seu tempo, já está programada a sua resposta a todos os que
desprezam a sua palavra. Está escrito: “Os ímpios serão lançados
no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus” (Sl 9.17).
É uma questão de tempo.

Havia destruição e violência

Ele clamou com angústia na alma: “Até quando, Senhor, clamarei
eu, e tu não me escutarás? Gritarei: Violência! E não salvarás?” (Hc
1.2). O profeta levantava o clamor a Deus contra a violência em
Judá, um reino que fazia parte da nação israelita. Ele esperava uma
ação mais imediata da parte de Deus, mas, na sua longanimidade,
Deus só agiria no seu tempo. O Senhor esperou séculos para
mandar o castigo do Dilúvio, quando a terra estava cheia de
violência (Gn 6.11-13). A violência humana é pior do que a dos
animais. Estes agem por instinto.

O homem age conscientemente, com violência contra o seu
semelhante, por motivos carnais, de desejo de poder, de subjugar
os mais fracos, de obter bens sem trabalhar, de querer dominar o
próximo. As guerras são a expressão mais emblemática da violência
como consequência do pecado, que passou a todos os homens (Rm
5.12). A morte de Abel foi o início da prática da violência na sua



expressão mais cruel, na eliminação da vida, que é dom de Deus e
direito natural. A violência também se demonstra quando seres
humanos são eliminados de maneira covarde e cruel no recôndito
sagrado do ventre materno. Homens e mulheres ímpios, quando
governam, proclamam que “o aborto é questão de saúde pública”,
que “é direito reprodutivo da mulher”, etc. Satanás consegue inverter
valores ao ponto de levar os ímpios a concluir que o extermínio
violento de seres humanos é “questão de saúde pública”. Segundo a
Lei de Deus, porém, tais criminosos já receberam a sua sentença
para o Juízo Final.

A justiça era corrompida

No seu clamor, Habacuque disse a Deus: “Por esta causa, a lei se
afrouxa, e a sentença nunca sai; porque o ímpio cerca o justo, e sai
o juízo pervertido” (Hc 1.4). Pode haver representação tipológica
mais realista do que essa, dos tempos em que vivemos,
especialmente em nosso país? Nunca a lei foi tão frouxa para coibir
os delitos, as transgressões e os crimes. O Poder Judiciário
brasileiro tornou-se um verdadeiro patronato de apoio e defesa dos
que cometem perversidades e corrupção. Habacuque pareceu um
repórter ou jornalista investigativo. Ele disse: “A sentença nunca
sai”! Por acaso não é o que ocorre nas supremas cortes de nosso
país? São tantos os chamados “embargos declaratórios” e
“embargos dos embargos” que criminosos são livres das suas penas
sem serem sequer julgados, pois os seus crimes prescrevem pelo
tempo decorrido. A morosidade da Justiça é tão séria que muitos
dizem que “o crime compensa” e que a impunidade é comum em
nosso país. Havia uma situação em que os ímpios pressionavam os



justos, certamente usando advogados poderosos, e o juízo saía
pervertido. Habacuque não se conformava com aquela situação e
clamava com todas as suas forças para que Deus ouvisse a sua
oração.

2. A Resposta Pronta de Deus

Deus tem os seus planos e os seus desígnios segundo a sua
soberania e a sua vontade divina. Habacuque esperava que o
Senhor agisse contra as iniquidades de Judá, talvez usando um
povo nobre e de grande reputação. No entanto, na sua resposta,
Deus causou estranheza no coração do profeta, mas as
providências dEle, ainda que estranhas, eram o meio para a
correção dos desvios do povo e para despertá-los em busca do
avivamento.

Deus usou um povo ímpio

A resposta de Deus veio de forma bem diferente do que o profeta
esperava. Ele, o Soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os
babilônios para contrapor-se aos pecados e iniquidades de Judá.
Ele chamou a Babilônia, o seu instrumento de correção, de “nação
amarga e apressada”; uma nação “horrível e terrível”, cujos cavalos
eram “mais ligeiros que os leopardos e mais perspicazes que os
lobos à tarde”. (1.5-8). Os caldeus seriam a espada de Deus, o
chicote dos céus, para fazer Judá repensar os seus maus caminhos
e converter-se das suas impiedades, que já ultrapassavam os
limites da tolerância de Deus. Ainda que parecesse inerte, Deus, na
verdade, estava dando tempo para que a nação judaica lembrasse-
se dos alertas divinos, mas o seu povo não se lembrou de Deus.



Na sua resposta, que foi dura e incisiva, o Senhor falou que a
nação que Ele usaria para colocar Judá no seu devido lugar, diante
dEle, não era uma nação qualquer, mas, sim, uma poderosa nação,
em termos bélicos, com tantos cavaleiros que se espalhariam por
toda a parte e seriam tão ligeiros “como águias que se apressam à
comida” e que seriam tão violentos que tomariam tantos cativos
“como areia”. Os invasores, trazidos por Deus, não teriam piedade
dos dominados; haveriam de escarnecer dos reis e dos príncipes e
usariam a estratégia de ajustar areia junto às muralhas para
tomarem-nas e invadirem as cidades. E fariam tudo isso “em nome
de seu deus” (1.8-11).

Habacuque questiona Deus

Após ouvir a resposta de Deus de que o juízo estava para cair
sobre o povo rebelde e pecaminoso, o profeta questiona o Senhor,
indagando como Ele, sendo santo, ficaria em silêncio, usando uma
nação mais ímpia que Judá para fazer o seu juízo (1.13).
Certamente, o profeta ficou muito mais angustiado. Já estava
clamando ao Senhor para que houvesse uma providência contra a
corrupção generalizada na sua terra; entretanto, ao ouvir que Deus
usaria os babilônios para exercer o seu juízo, ele não entendeu tal
medida. Por isso, em desespero, no capítulo 2, vemos ele dizer que
se refugiaria na sua “guarda”, na fortaleza, para ver o que falava
com ele daquela forma tão estranha a fim de saber responder
quando fosse arguido (2.1).

A resposta de Deus



Sendo Ele o Altíssimo, soberano e Rei supremo, Deus mostra a
sua grandeza e bondade para com as fraquezas e ignorância do
homem. Em lugar de repreender o profeta pela sua altercação, o
Senhor respondeu a Habacuque de forma bem detalhada,
mostrando-lhe que Ele estava a par de tudo o que estava ocorrendo
em Judá. Na sua resposta, Deus mostrou o que o profeta deveria
anotar, revelando aspectos muito significativos não apenas para
aquele povo, mas também para todos os homens, principalmente
para o seu povo e a sua Igreja.

a) A visão bem legível. Deus disse para o profeta: “Então, o
Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem
legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa”
(2.2). Podemos dizer que Deus já antevira o uso de outdoors há
quase 3 mil anos. A mensagem, dada em visão, deveria ser escrita
sobre tábuas grandes e em letras bem grandes para que, mesmo
que alguém passasse correndo, deveria lê-la com grande
visibilidade. Deus quis tranquilizar o profeta mostrando que, mesmo
usando os ímpios caldeus como instrumento do seu juízo, haveria
de castigá-los no seu tempo. O Senhor declarou: “Porque a visão é
ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá;
se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará” (2.3).

b) Lições da resposta dada por Deus. Na sua resposta, Deus
faz afirmações importantíssimas para a situação de Judá e para
todos os que nEle creem. Ele diz que aquele a quem Ele haveria de
usar tinha a alma inchada e não era reta, mas “o justo, pela sua fé,
viverá” (2.4). O apóstolo Paulo, séculos depois, usou essa afirmação



para mostrar que ninguém seria justificado pela Lei, mas pela fé em
Cristo (Gl 3.11).

Deus mostra que o que é dominado pelo vinho ou pela bebida
alcóolica torna-se desleal e soberbo, buscando cercar-se de apoios
humanos para os seus intentos. Ele também mostra que tais
pessoas acabam-se enchendo de dívidas, que lhes trarão muitos
dissabores (2.5-8). Disse ainda Deus na sua resposta: “Ai daquele
que ajunta em sua casa bens mal adquiridos” (2.9); Deus condena
aquele “que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com
iniquidade” (2.12). Em meio a essas palavras de reprovação e
condenação, o Senhor inseriu uma promessa maravilhosa, que só
se cumprirá no Milênio: “Porque a terra se encherá do conhecimento
da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar” (2.14); e Ele
prossegue com as suas condenações:

Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro! Tu, que lhe chegas o
teu odre e o embebedas, para ver a sua nudez, serás farto de ignomínia
em lugar de honra; bebe tu também e sê como um incircunciso; o cálice
da mão direita do Senhor se voltará sobre ti, e vômito ignominioso cairá
sobre a tua glória. (2.15-16)

Deus prometeu que os caldeus receberão de volta a violência que
cometeram contra o Líbano e que até mesmo os animais ferozes
voltar-se-ão contra eles (2.17). Deus reverbera contra a idolatria,
anteobra dos artífices que confiam na mentira e nos ídolos mudos;
são falsos deuses de ouro e de prata, no meio dos quais “não há
espírito algum” (2.19).

O Senhor conclui a sua sentença contra os babilônios, dizendo
que, diante de todas essas referências negativas e afrontosas de



um povo idólatra e que não o conhece, Deus declara sobre si
mesmo: “Mas o Senhor está no seu santo templo; cale-se diante
dele toda a terra” (2.20).

II – O AVIVAMENTO PELA PALAVRA

Já vimos de maneira substancial qual era a situação calamitosa,
em termos espirituais e morais, em que se encontrava a nação de
Judá. Havia iniquidade geral, dominando a nação; havia
incredulidade e rebeldia; a violência era comum em todos os
lugares; não havia temor de Deus. Sem dúvida, essa situação era
uma das pré-condições para a busca do avivamento, quando as
pessoas sentem que precisa haver mudanças nas suas vidas,
primeiro em termos espirituais e morais. Diante dessa necessidade
premente, Habacuque orou a Deus com muito temor e súplica. A
sua oração certamente nos mostra um caminho para o avivamento.

1. Ouvir a Palavra de Deus

Habacuque, na sua oração, disse com profundo sentimento:
“Ouvi, Senhor, a tua palavra” (3.1a). No capítulo primeiro do seu
livro, ele expressa toda a sua angústia por imaginar que o silêncio
de Deus ante a pecaminosidade do povo era a sua indiferença ante
a tão grave situação espiritual e moral de Judá. Contudo, diante da
sua angustiosa súplica, Deus respondeu-lhe não como ele queria,
mas pela sua vontade soberana. Ainda que o profeta não
entendesse a princípio como Deus iria usar um povo mais ímpio que
o de Judá para exercer o seu juízo sobre a desobediência nacional
daquele povo, o Senhor fê-lo ciente de todas as medidas divinas



que já estavam definidas contra Judá e contra os caldeus, a vara da
correção de Deus.

Assim, no capítulo 3, Habacuque começa a sua oração dizendo
que ouvira a Palavra de Deus. Ela tem virtudes que ultrapassam a
compreensão limitada do ser humano, marcado pelo pecado. A
Palavra de Deus purifica os caminhos (Sl 119.9); dá condições para
o crente não pecar contra Deus (Sl 119.11); alegra o coração de
quem se lembra dela (119.16); vivifica o coração (119.25); fortalece
a alma (119.28); traz salvação (119.41); produz a piedade de Deus
(119.58); consola o aflito (119.76); veio do céu e permanece no céu
(119.89); é lâmpada e luz para o caminho da vida (119.105); a
Palavra de Deus sustenta (119.116); ordena os passos (119.133); é
muito pura (119.140); a Palavra de Deus é a verdade desde o
princípio (119.160); ela dá entendimento (119.169); é gozo e alegria
no coração (Jr 15.16); a Palavra de Deus é a verdade (Jo 17.17).

Com todas essas maravilhosas características reveladas na
Bíblia, a Palavra de Deus deve ser a base de qualquer movimento
na igreja cristã. Além do rol de atributos que a Palavra tem, ela
produz mudanças profundas na vida do crente. Diz o autor aos
Hebreus:

Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais penetrante do que
qualquer espada de dois gumes, e penetra até à divisão da alma, e do
espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. (Hb 4.12)

Desse modo, Habacuque soube colocar-se diante de Deus na
busca pelo avivamento espiritual, dispondo-se a ouvir a Palavra de
Deus.



2. Temer a Deus

Ao ouvir a Palavra de Deus, Habacuque diz na sua oração que ele
temeu ao Senhor. Não pode haver avivamento se não houver temor
a Deus. O tempo de Deus é a base da sabedoria que é
indispensável para que um avivamento seja genuíno e seguro diante
dEle. O salmista escreveu: “O temor do Senhor é o princípio da
sabedoria; bom entendimento têm todos os que lhe obedecem; o
seu louvor permanece para sempre” (Sl 111.10). O temor de Deus
não pode ser confundido com sentimento de medo, de pavor ou
terror. Significa ter profunda reverência a Ele em todos os aspectos
da vida. Por isso, é a base ou “o princípio da sabedoria”. Com essa
visão, Habacuque, ao ouvir a Palavra do Senhor, temeu. Ele viu que
a Palavra de Deus tinha um tom muito grave, até mesmo
assustador, diante da lógica humana. Deus haveria de usar um povo
mais ímpio do que Judá para ensinar a sua vontade, e logo depois
haveria de castigar o povo estranho, usado como justiça de Deus.
Por isso, o profeta exclamou: “Ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi”
(3.2).

3. O Clamor pelo Avivamento

Na sua oração e no seu clamor, Habacuque roga a Deus que
avive a sua obra “no meio dos anos”: “Ouvi, Senhor, a tua palavra e
temi; aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos
anos a notifica; na ira lembra-te da misericórdia” (3.2). Depois que o
profeta entendeu que o juízo de Deus seria tremendo sobre o povo
desobediente e ouviu a sua palavra com temor, ele clamou a Deus
pelo avivamento espiritual de Judá. Três pedidos ele fez a Deus em
favor da restauração espiritual do seu povo.



Ele pediu o avivamento para a “sua obra”

Por causa da desobediência e da iniquidade nacional, Judá estava
destinada à destruição, pois sem a presença e o poder de Deus, a
nação não sobreviveria, não só em termos espirituais, mas também
em termos humanos. Ela sucumbiria ao cativeiro e perderia a sua
identidade nacional. Compreendendo essa trágica realidade,
Habacuque clama a Deus para que avive a sua obra, ou seja, a sua
ação poderosa, no relacionamento com a nação eleita, que estava
sendo destruída pelo pecado da transgressão, da apostasia, da
idolatria e de tantos outros males a que dera lugar. Ele pedia a Deus
que avivasse “a sua obra” “no meio dos anos”. No seu entender,
Judá estava vivendo um período intermediário na sua história.

Se o profeta vivesse hoje, provavelmente a sua oração teria outro
teor. Diante da situação de decadência espiritual que tem dominado
as igrejas em muitos lugares, como na Europa, nos Estados Unidos
e em outras partes do mundo, ele clamaria a Deus pedindo pelo
avivamento “nos fins dos anos” ou “nos fins dos tempos”. Essa
oração deveria ser feita nos dias presentes em todas as igrejas
chamadas cristãs. Assim como as igrejas históricas — as que
resultaram da Reforma do século XVI —, tornaram-se formalistas,
dominadas por uma teologia academicista, caracterizada por
“palavras persuasivas de sabedoria humana”, em que não há lugar
para “demonstração do Espírito e de poder” (1 Co 2.4), grande parte
das igrejas evangélicas passa por uma frieza espiritual tão grande
que já chega a ser uma mornidão, tipificada pela igreja de Laodicéia,
a quem se dirigiu Jesus, dizendo:



Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio
ou quente! Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-
ei da minha boca. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada
tenho falta (e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e
cego, e nu. (Ap 3.15-17)

Nos dias atuais, com a chamada — e falsa — “teologia da
prosperidade”, segundo a qual todo crente tem que ser rico e nunca
adoecer, e com a presunçosa e pretensa “confissão positiva”,
segundo a qual os crentes podem “exigir”, “determinar” e “decretar”
bênçãos “e Deus tem que fazer”, muitas igrejas estão acomodadas
em termos espirituais, não buscando mais o batismo no Espírito
Santo e nem os dons espirituais. Propalam um triunfalismo dito
espiritual, cheio de soberba e presunção. Em consequência, há uma
falsa espiritualidade e um falso avivamento, marcados pelo
emocionalismo e pelo exibicionismo, que produzem louvor e glória
para certos pregadores que se aproveitam desse clima humanista-
triunfalista para ganharem muito dinheiro.

Tais pregadores promovem um verdadeiro mercantilismo, em que
as bênçãos são compradas, vendidas ou trocadas por dinheiro.
Paulo bem definiu esse tipo de evangelho e de pregadores: “O fim
deles é a perdição, o deus deles é o ventre, e a glória deles é para
confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas” (Fp
3.19). Ele também disse: “Porque tais falsos apóstolos são obreiros
fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo” (2 Co
11.13). Lamentavelmente, muitas pessoas, por causa das suas
carências e necessidades, correm atrás desse tipo de evangelho.
São obreiros desonestos sobre quem Paulo advertiu: “[...] aos quais
convém tapar a boca; homens que transtornam casas inteiras,



ensinando o que não convém, por torpe ganância” (Tt 1.11). É
tempo de clamarmos a Deus: “Aviva, Senhor, a tua obra” nestes
tempos trabalhosos.

4. A Alegria pelo Avivamento

Habacuque termina a sua angustiosa busca pela misericórdia,
pelo avivamento espiritual para a obra de Deus, concluindo com
uma mensagem de elevado sentido espiritual e emocional para
alguém que estava desesperado ante a miséria espiritual do seu
povo e da aparente inércia de Deus, dissipada pela palavra que lhe
deu o Senhor como resposta para as suas preocupações aflitivas.
Ele demonstra ter sido possuído por um sentimento de grande
esperança, fé e otimismo:

Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide; o
produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento; as
ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas,
todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação.
Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas,
e me fará andar sobre as minhas alturas [...]. (Hc 3.17-19)

III – AVIVAMENTO: QUESTÃO DE VIDA OU DE
MORTE

1. O Clamor pela Misericórdia de Deus

No seu clamor a Deus pelo avivamento da sua obra, Habacuque
incluiu o clamor pela misericórdia do Senhor diante das terríveis
consequências do juízo de Deus sobre a nação impenitente, que se



comportava de modo leviano, irresponsável e até agressivo contra o
Senhor. Era uma questão de vida ou de morte. Ele suplicou: “[...] na
ira lembra-te da misericórdia” (3.2). O profeta percebeu a ira de
Deus sobre a situação de descalabro espiritual e moral da nação e
sabia que, se Deus não tivesse misericórdia, certamente o povo
haveria de perecer ante o peso da mão do Senhor. O profeta sabia
que o Senhor é misericordioso para com quem o teme e
terrivelmente severo durante gerações para com os que o
desobedecem. No texto que fala dos Dez Mandamentos, Deus diz
sobre a não adoração a imagens de escultura:

Não te encurvarás a elas nem as servirás; porque eu, o Senhor, teu Deus,
sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até à terceira e
quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia em
milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. (Êx 20.5-
6)

2. Deus é Misericordioso

Habacuque sabia que o Senhor é Deus misericordioso, que ouve
as orações dos que, mesmo sendo transgressores, arrependem-se
dos seus pecados e buscam a sua face e o seu perdão. Quando
Davi desobedeceu ao Senhor, teve de escolher uma entre três
coisas dificílimas: três anos de fome para o seu povo, três meses de
perseguição pela espada dos inimigos, ou três dias de peste sobre
Israel, como castigo do Senhor. Davi ficou em sério aperto para
decidir. Depois de pensar sobre as consequências de cada proposta
de Deus, concluiu: “Então, disse Davi a Gade: Estou em grande
angústia; caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são



muitíssimas as suas misericórdias; mas que eu não caia nas mãos
dos homens” (1 Cr 21.13 – grifo acrescido). Davi preferiu cair nas
mãos de Deus para não cair nas mãos dos homens. Ele sabia que o
Senhor é justo e severo contra os ímpios, mas também que “são
muitíssimas as suas misericórdias”. Deus ouviu o seu servo e
castigou o povo, mas mandou o anjo suspender o castigo, e Davi
ofereceu sacrifício ao Senhor em gratidão pela sua misericórdia.
Maior percepção teve o profeta Jeremias quando declarou: “As
misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos;
porque as suas misericórdias não têm fim” (Lm 3.22).

3. Clamemos a Deus

Nos tempos difíceis em que vivemos, quando a frieza espiritual
tem dominado muitas igrejas, com a aceitação das influências do
modernismo e do liberalismo teológico, que é condescendente com
o mundo e o pecado, já infiltrado no seio dos evangélicos,
precisamos clamar a Deus pelo avivamento espiritual e pela sua
misericórdia para que, na Vinda de Jesus, o número dos que hão de
ficar para a Grande Tribulação seja reduzido. Sem dúvida alguma, o
Senhor não está satisfeito com o estado espiritual de muitos que se
dizem cristãos.

Nos dias atuais, ao que tudo indica, a depravação moral no
mundo tornou-se endêmica. Em grande parte da humanidade, não
há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não
é apenas praticada individualmente ou por grupos, mas está
institucionalizada e com apoio legal, como ocorreu no Brasil há
poucos anos, em que os governos de esquerda incluíram nos seus
planos a institucionalização do crime cruel e covarde do aborto e o



falso “casamento gay”, com declarado e total apoio daqueles
governantes e políticos. Além disso, há “igrejas” que se dizem
cristãs que aprovam essas abominações. Com o pretexto de serem
“igrejas inclusivas”, aceitam a depravação moral como sendo
normal, alegando que “Deus é amor e não exclui ninguém”.
Esquecem o que diz a Bíblia: “Segui a paz com todos e a
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor” (Hb 12.14).

Por isso, Jesus também declarou que a situação do mundo
tempos antes da sua vinda seria semelhante à do tempo do
patriarca Ló, quando a pecaminosidade de Sodoma, Gomorra e
cidades vizinhas era tão grande — com destaque para a
homossexualidade — que o Senhor resolveu destruir todas aquelas
comunidades (Gn 18.20; 19.24,28). Ele deve estar irado e já baixou
a sua sentença contra os ímpios: “Os ímpios serão lançados no
inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus” (Sl 9.17).
Devemos repetir a oração de Habacuque: “[...] na ira lembra-te da
misericórdia” (3.2).
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Vivemos em uma época de relativização da verdade onde
multiplicaram-se correntes ideológicas que buscam desconstruir a
autoridade da Bíblia Sagrada bem como os valores por ela
preconizados. Diante desse quadro, surge a necessidade de
reafirmar a ortodoxia bíblica. Essa obra se propõe a expressar a
supremacia das Escrituras, sua autoridade, inspiração, inerrância e
infalibilidade de maneira compreensível para a Igreja e também
motivar os cristãos à leitura e ao estudo da Bíblia Sagrada.
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Neste livro, o pastor e escritor José Gonçalves mostra as esferas
sociopolítica, ético-moral e espiritual onde o ataque a fé cristã tem
se concentrado. Banalização da Graça de Deus, imoralidade sexual,
normalização do divórcio, mídias sociais, materialismo,
enfraquecimento da identidade pentecostal são algumas entre
diversas outras sutilezas do inimigo abordadas nessa necessária.
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Um convite para toda mulher que sente que não é piedosa o
suficiente ... não está amando o suficiente ... não está fazendo o
suficiente. A vida de uma mulher hoje não é realmente tão diferente
da de Maria e Marta no Novo Testamento. Como Maria, você deseja
se sentar aos pés do Senhor ... mas as demandas diárias de um
mundo ocupado simplesmente não o deixam em paz. Como Marta,
você ama Jesus e realmente quer servi-lo ... mas luta com cansaço,
ressentimento e sentimentos de inadequação. Então vem Jesus,
bem no meio de sua movimentada vida Maria / Marta - e ele estende
o mesmo convite que fez há muito tempo às duas irmãs de Betânia.
Com ternura, ele convida você a escolher "a melhor parte" - uma
vida alegre de intimidade na "sala de estar" com ele, que flui
naturalmente para o "serviço de cozinha" para ele. Como você pode
fazer essa escolha? Com sua nova abordagem à história familiar da
Bíblia e suas estratégias criativas e práticas, Joanna mostra como
todos nós - Maria e Marta - podemos nos aproximar de nosso
Senhor, aprofundando nossa devoção, fortalecendo nosso serviço e
fazendo as duas coisas com menos estresse e maior alegria.
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