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Em conexão com nossa discussão sobre reavivamento, aqui estão algumas passagens 
relevantes da Bíblia: 
 

2 Reis 22:11–23:3 
Assim que o rei ouviu as palavras do Livro da Lei, rasgou suas vestes 
e deu estas ordens ao sacerdote Hilquias, a Aicam, filho de Safã, a 
Acbor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: 
“Vão consultar o SENHOR por mim, pelo povo e por todo o Judá 
acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do 
SENHOR contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados 
não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com 
tudo o que nele está escrito a nosso respeito”. 
 
O sacerdote Hilquias, Aicam, Acbor, Safã e Asaías foram falar com a 
profetisa Hulda, mulher de Salum, filho de Ticvá e neto de Harás, 
responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo 
de Jerusalém.  
 
Ela lhes disse: “Assim diz o SENHOR, o Deus de Israel: ‘Digam ao 
homem que os enviou a mim que assim diz o SENHOR: Trarei 
desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes; tudo o que está 
escrito no livro que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e 
queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio 
de todos os ídolos que as mãos deles têm feito, a chama da minha ira 
arderá contra este lugar e não será apagada’.  
 
Digam ao rei de Judá, que os enviou para consultar o SENHOR: 
Assim diz o SENHOR, o Deus de Israel, acerca das palavras que você 
ouviu: ‘Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do 
SENHOR ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus 
habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você 
rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi’, declara o 
SENHOR. ‘Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será 
sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou 
trazer sobre este lugar’”.  
 
Então eles levaram a resposta ao rei. 
 

                                                   
1 O que se segue foi adaptado de uma mensagem que enviei a um amigo há muito tempo.  
2 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em Outubro/2006. 
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Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de 
Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do SENHOR 
acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de 
Jerusalém, os sacerdotes e os profetas; todo o povo, dos mais simples 
aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as 
palavras do Livro da Aliança que havia sido encontrado no templo do 
SENHOR. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do 
SENHOR, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o SENHOR e 
a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, 
aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras 
da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu 
com a aliança. 
 
 
Neemias 8:8-9, 13, 9:3  
Leram o Livro da Lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim 
de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o 
governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam 
instruindo o povo disseram a todos: “Este dia é consagrado ao Senhor, 
o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro!” Pois todo o povo estava 
chorando enquanto ouvia as palavras da Lei. 
 
No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e 
os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudarem as 
palavras da Lei. (NVI) 
 
Levantando-se no seu lugar, leram no Livro da Lei do SENHOR, seu 
Deus, uma quarta parte do dia; em outra quarta parte dele fizeram 
confissão e adoraram o SENHOR, seu Deus. (RA) 
 

 
Essas passagens descrevem os reavivamentos espirituais sob a liderança de Josias e 
Neemias. Elas demonstram que o reavivamento verdadeiro envolve um reavivamento de 
um livro, a saber, a Bíblia. O reavivamento verdadeiro envolve um interesse renovado 
na Bíblia e uma obediência renovada aos seus ensinos. Ele pode, como nos casos acima, 
ocorrer sem uma manifestação de charismata,3 embora possa sem dúvida sem 
acompanhado por ela. Mas um reavivamento de charismata sem um reavivamento “do 
livro”, então, não pode ser considerado um reavivamento verdadeiro, visto que aquilo 
sobre o que somos “reavivados” permanece indefinido. Podemos nos sentir 
“reavivados”, mas não saber sobre o que estamos tão reavivados. Na realidade, isso 
seria somente um reavivamento da carne. 
 

Assim, se num “reavivamento” as pessoas envolvidas não têm um interesse 
renovado pela leitura, entendimento e obediência à Bíblia, então isso não pode ser um 
reavivamento verdadeiro e duradouro. Isso pode significar que Deus está sendo 

                                                   
3 Nota do tradutor: A palavra grega charismata é traduzida como “dons” em nossas Bíblias. 
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generoso com dons espirituais, mas o coração das pessoas não foi realmente voltado 
para ele. Uma pessoa não pode se voltar para Deus sem voltar-se para “o livro”, visto 
que até mesmo o significado de voltar-se para Deus é definido pelo “o livro”. Nenhum 
reavivamento pode sequer dizer que enfatiza arrependimento mas não doutrina, visto 
que o arrependimento é uma doutrina (Hebreus 6:1, etc.), e ele, novamente, permanece 
indefinido, a menos que você se volte para “o livro”. 
 

Assim, o poder de Deus não é liberado com ou por danças, berros, latidos, 
choros, quedas, ou espumas na boca, mas é liberado como o poderoso martelo de Deus, 
até mesmo à medida que um ministro lê calmamente a Escritura para o povo, 
“interpretando-a e explicando-a”, e fornecendo a ocasião e os meios pelos quais o 
Espírito de Deus realiza tudo o que lhe agrada. E quando as pessoas permanecerem 
“uma quarta parte do dia” ouvindo a Palavra do Senhor, e “outra quarta” em confissão e 
adoração, então saberemos que o reavivamento verdadeiro que ansiávamos já começou. 

 
 

 
Fonte:  Doctrine and Obedience, Vincent Cheung, 36-38. 
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