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REAVIVAMENTO ESPIRITUAL  

César A. Ticona Benavente* 

Texto: “o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito; porque a letra 

mata, mas o espírito vivifica”. (2Co 3:6 ARA) 

Pensamento principal: Os pioneiros adventistas sabiam o que significava lutar com Deus em oração, e fruir 

o derramamento de Seu Espírito. Esses, porém, estão se retirando do cenário; e quem está surgindo para 

preencher-lhes o lugar? Como se comporta a geração que surge? Está convertida a Deus? Estamos nós atentos 

quanto à obra que se está desenvolvendo no santuário celestial, ou estamos à espera de algum poder que agite 

a igreja antes de despertarmos? Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir... 

Precisamos entrar na obra individualmente. Precisamos orar mais e falar menos. Abundante é a iniquidade, e 

o povo deve ser ensinado a não se satisfazer com uma forma de piedade sem o espírito e o poder... Temos muito 

mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria 

igreja do que do mundo. RV 9-10 https://egwwritings.org/?ref=pt_RV.9.2  

A realidade da igreja: Mas quantas vezes, por sua falta de domínio próprio, os que se dizem cristãos abrem 

a porta ao adversário! Divisões, e até amargas dissensões que infelicitariam qualquer comunidade mundana, 

são comuns nas igrejas, porque há tão pouco esforço para controlar os sentimentos errôneos, e reprimir toda 

palavra de que Satanás se possa aproveitar. Assim que surge uma discórdia de sentimentos, a questão é exposta 

diante de Satanás para sua inspeção, sendo-lhe oferecida oportunidade de usar sua sabedoria e habilidade de 

serpente para dividir e destruir a igreja. Grande prejuízo há em toda dissensão. Os amigos pessoais de ambos 

os lados tomam partido ao lado de seus respectivos amigos, e assim abre-se mais a brecha. Uma casa dividida 

contra si mesma não pode subsistir. Engendram-se e multiplicam-se incriminações e recriminações. Satanás e 

seus anjos operam ativamente para obter uma colheita da semente assim semeada. Os mundanos contemplam 

isso, e exclamam zombeteiramente: “Como esses cristãos se aborrecem uns aos outros! Se isso é religião, não 

a queremos!” E olham a si mesmos e a seu caráter não religioso com grande satisfação. Assim são confirmados 

na impenitência, e Satanás exulta ante seu êxito. https://egwwritings.org/?ref=pt_RV.10.3  

Necessidade da igreja: Confessemos e abandonemos todo pecado, para que o caminho do Senhor seja 

preparado, para que Ele venha a nossas reuniões e comunique Sua preciosa graça. O mundo, a carne e o diabo 

precisam ser vencidos. https://egwwritings.org/?ref=pt_RV.10.5 Não há coisa que Satanás tema tanto como que o povo 

de Deus desimpeça o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar 

Seu Espírito sobre uma enfraquecida igreja e uma congregação impenitente. Se Satanás pudesse fazer o que 

ele deseja, jamais haveria outro despertamento, grande ou pequeno, até o fim do tempo. Não somos, porém, 

ignorantes de seus ardis. É possível resistir-lhe ao poder. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito 

de Deus, a bênção virá. 
 https://egwwritings.org/?ref=pt_RV.11.3  
 

Falso Reavivamento 
 
O povo de Deus é encaminhado às Escrituras como a salvaguarda contra o poder ilusório dos 
espíritos das trevas. Satanás emprega todo artifício possível a fim de impedir os homens de obter 

conhecimento da Bíblia. A cada Reavivamento da obra de Deus, ele se ergue para atividade mais 

intensa. A batalha final contra Cristo e Seus seguidores logo se desdobrará diante de nós. A 
contrafação se parecerá tão meticulosamente com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre 
ambos sem o auxílio das Escrituras. GCC 259 https://egwwritings.org/?ref=pt_GCC.259.1  
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“Meu irmão, se estais ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, estais errado. 

Deus não vos deu nenhuma mensagem assim para proclamar. Satanás usará toda pessoa a que 

possa ter acesso, inspirando homens a criar falsas teorias, ou a se desviar por qualquer tangente 

errada, para dar origem a um falso reavivamento, e assim desviar as pessoas do verdadeiro assunto 

para este tempo. Presumo que algumas pessoas poderão ser enganadas por vossa mensagem, 

porque estão cheias de curiosidade e do desejo de alguma coisa nova. IR 33 

https://egwwritings.org/?ref=pt_IR52.33.2  

 
 
“Mas já vos disse que também vós Me vistes, e contudo não credes.” João 6:36. Isto se tem cumprido 
literalmente no caso de muitos; pois o Senhor lhes deu mais profunda visão da verdade, de Seu 
caráter de misericórdia e compaixão e amor; e todavia depois de haverem sido assim iluminados, 
desviaram-se dEle em incredulidade. Viram a profunda operação do Espírito de Deus; mas quando 
as estratégicas tentações de Satanás penetraram, como sempre acontece depois de um período de 

reavivamento, eles não resistiram até ao sangue, lutando contra o pecado; e os que poderiam haver 
ocupado terreno vantajoso, houvessem feito o devido uso do precioso esclarecimento que tinham, 
foram vencidos pelo inimigo. 1ME 135 https://egwwritings.org/?ref=pt_ME1.135.3  
 
 
 
O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma devia efetuar-
se entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que 
se erguem como pilares de nossa fé, e empenhar-se num processo de reorganização. 1ME 204 
https://egwwritings.org/?ref=pt_ME1.204.2  
 
 
 
 O livro ‘Living Temple’ encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco 
tempo; e tremi pelo nosso povo. Sabia eu que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não 
entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. As afirmações feitas 
em ‘Living Temple’ acerca deste ponto são incorretas. São mal aplicadas as passagens usadas em 
apoio da doutrina ali exposta. 1ME 203 https://egwwritings.org/?ref=pt_ME1.203.2  
 
 
 
Em muitos dos reavivamentos ocorridos durante o último meio século, têm estado a operar, em maior 
ou menor grau, as mesmas influências que se manifestarão em movimentos mais extensos no futuro. 
Há um reavivamento apenas emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para 
desviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da Palavra de Deus não é difícil determinar 
a natureza desses movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura 
Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia 
de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. 
Reav e seus Resultados 4 https://egwwritings.org/?ref=pt_RR.4.2  
 
 
 
Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria 
uma bênção. As forças das agências satânicas misturam-se com o alarido e barulho, para ter um 
carnaval, e isto é chamado operação do Espírito Santo. ... Os que participam do suposto 
reavivamento recebem impressões que os levam ao sabor do vento. RR 32 
https://egwwritings.org/?ref=pt_RR.32.2  
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Verdadeiro Reavivamento 
 
 
Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a Terra, haverá, entre o povo do Senhor, tal 
avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O 

Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre Seus filhos. 
https://egwwritings.org/?ref=pt_GC.464.1  
 
 
 
Não há prova de genuíno arrependimento a menos que ele opere reforma na vida. Se restitui o 
penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados e ama a Deus e seus semelhantes, o 
pecador pode estar certo de que encontrou paz com Deus. Foram esses os efeitos que, em anos 
anteriores, se seguiram às ocasiões de reavivamento espiritual. Julgados pelos seus frutos, sabia-
se que eram abençoados por Deus para a salvação dos homens e para reerguimento da 
humanidade. RR 3. 
 https://egwwritings.org/?ref=pt_RR.3.1  
 
 
 
Precisa haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do Espírito 

Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. Reavivamento significa renovamento da 

vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte 

espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e 

práticas. A reforma não trará o bom fruto da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do 

Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la, 

precisam fundir-se. EF 189 https://egwwritings.org/?ref=pt_EF.189.3  

 

O reavivamento depende do novo nascimento, e a reforma é o resultado de uma vida de obediência 

pelo poder do Espírito Santo, que “o Céu espera para nos conceder”. A vida cheia do Espírito resulta 
não apenas em vitória pessoal sobre o pecado, mas também em um renovado desejo e especial 
habilidade para partilhar a vida cristã e a esperança com outras pessoas. Revestidos do poder do 
Espírito Santo, os fiéis saem para proclamar a última mensagem que deve preparar um povo para o 
retorno do Senhor. Satanás fará tudo que estiver ao seu alcance para frear esse processo. 
Reavivamento verdadeiro 7. 
 https://egwwritings.org/?ref=pt_RV.7.2  
 
 
 
Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas 

necessidades. Buscá-lo, deve ser nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para 
obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos 
encontramos carecidos de preparo para recebê-la. RV 9 https://egwwritings.org/?ref=pt_RV.9.1  
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