
 

 

Buscando Reavivamento 
 

DIA 1 — O PRESENTE MAIS PRECIOSO DE JESUS  
 
“Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará 
o Espírito Santo a quem o pedir! " (Lucas 11:13).  

Eu não tenho nada 

“Senhor, ensina-nos a orar!” os discípulos imploraram. Eles viram como Jesus se conectava diariamente com Seu 
Pai Celestial e ansiava pelo mesmo poder em sua própria vida. 

Jesus respondeu com uma lição de oração memorável em três partes: a Oração do Senhor, a parábola de um 
amigo vindo à meia-noite e - no clímax - a necessidade de pedir continuamente pelo Espírito Santo (Lucas 11:1-13). 

Na parábola (versículos 5-8), um homem não tem nada para alimentar um visitante que chega tarde da noite. O 
homem corre até o vizinho e pede pão para alimentar o visitante, explicando: “Não tenho nada”. Ele continua 
pedindo até que finalmente recebe pão para compartilhar com seu convidado. Nesta história, vemos que temos 
que ir a Jesus para ter algo para compartilhar com os outros. Quando queremos passar o Pão da Vida, muitas 
vezes percebemos que não temos nada para dar! 

Então Jesus relaciona o problema nesta parábola (não tenho nada) com nossa necessidade de pedir pelo Espírito 
Santo: “Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado” (Lucas 11: 9). 

Jesus nos convida: continue pedindo 

Aqui em Lucas 11, Jesus enfatiza 10 vezes que devemos pedir o Espírito Santo em nossas vidas. Não conheço 
nenhuma outra passagem em que Ele nos exorta com tanto amor a levar algo a sério. 

“Por isso lhes digo: Peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Pois 
todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e àquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, entre vocês, se 
o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se 
vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o 
Espírito Santo a quem o pedir!” (Lucas 11: 9-13). 

Nestes poucos versículos, Jesus usa o verbo pedir quatro vezes e enfatiza a ideia com buscar duas vezes e bater 
duas vezes. Todos esses são verbos de ação. Ele mostra claramente que devemos agir para sermos cheios do 
Espírito Santo. O último uso de pedir está no grego contínuo, o que significa que devemos perguntar não apenas 
uma vez, mas continuar pedindo - continuamente. Claramente, Jesus deseja despertar nosso desejo pelo Espírito 
Santo com este convite sincero. Ele sabe que estamos perdendo algo crucial se não pedirmos continuamente 
pelas ricas bençãos do Espírito Santo. 

Em Parábolas de Jesus, lemos: "Deus não diz: Peça uma vez e você receberá. Ele nos manda pedir. Persista 
incansavelmente na oração. O pedido persistente leva o peticionário a uma atitude mais sincera e dá-lhe um 
desejo maior de receber as coisas pelas quais pede” (p. 145 – no original). 

E pense por um momento, por que o próprio Jesus gastou tanto tempo em oração diária? Ellen White explica: 
“Manhã após manhã, Ele se comunicava com Seu Pai no céu, recebendo Dele diariamente um novo batismo do 
Espírito Santo” (Sinais dos Tempos, 21 de novembro de 1895). 

Na verdade, Jesus foi nosso exemplo nisso. Pergunte a si mesmo: se Jesus precisava de um refrigério diário do 
Espírito Santo, então quão mais importante isso é para mim?  



 

Testemunho e desafio de um membro da igreja  

“Nos últimos dois anos, tenho orado diariamente pelo derramamento do Espírito Santo em minha vida. Minha 
caminhada com Deus tem sido inacreditável. O fruto do Espírito em Gálatas 5 se tornou mais visível em minha 
vida desde que pedi a Jesus para viver em mim, fazer Sua vontade em mim e me renovar diariamente com o 
Espírito Santo. Tenho maior alegria em ler a Bíblia e compartilhar Cristo com outras pessoas e tenho um forte 
desejo de orar por outras pessoas; além disso, meu estilo de vida mudou drasticamente. Eu desafio você a orar 
diariamente para ser cheio do Espírito Santo por seis semanas e ver o que acontece” (C.H.). 

Orando na Palavra de Deus 
 
Por que nós não temos mais orações respondidas? 
“Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a 
lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos 
errados, para gastar em seus prazeres.” (James 4:2, 3). 
Querido Pai Celestial, por favor, perdoe-nos por negligenciarmos pedir continuamente pelo Espírito Santo. 
Obrigado porque se confessarmos nossos pecados, Você é fiel para perdoá-los. 
 
Nosso pedido mostra o quanto valorizamos a oferta de Deus.  
“Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará 
o Espírito Santo a quem o pedir!" (Luke 11:13). 
Querido Pai, obrigado por prometer nos dar o Espírito Santo. Pedimos pelo derramamento do Espírito Santo 
agora, e agradecemos por responder. Ensine-nos a confiar nesta promessa. 
 
Deus quer nos dar vida em abundância! 
“‘Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva". Ele estava se referindo ao 
Espírito, que mais tarde receberiam os que nele cressem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois 
Jesus ainda não fora glorificado.” (John 7:38, 39). 
Querido Senhor, obrigado por conceder rios de água viva para aqueles que acreditam no Senhor. Por favor, 
ajude-nos a viver em uma entrega diária e contínua a Cristo, para que Ele cumpra esta promessa em nossas vidas. 

Mais sugestões de oração: 

Agradecimentos: Agradeça por bênçãos específicas e louve a Deus por Sua bondade. 
Confissão: Reserve alguns minutos para uma confissão particular e agradeça a Deus por Seu perdão. 
Orientação: Peça a Deus para conceder sabedoria para os desafios e decisões atuais. 
Nossa Igreja: Peça a Deus para abençoar os esforços de nossa igreja local, regional e mundial. 
Solicitações locais: Ore pelas necessidades atuais dos membros da igreja, família e vizinhos. 
Ouça e responda: reserve um tempo para ouvir a voz de Deus e responda com louvor ou música.  

Sugestões de Música: 

Hinário Adventista: 155  Vive em Mim; 156  Vem, Espírito Divino; 157  O Santo Espírito Desceu; 158  Suave 
Espírito; 159  Chuvas de Bênçãos; 160  Concede-nos o Espírito 
 
 
 
 
 
 

  


