
 

 

Buscando Reavivamento 
 

DIA 2 —  RECEBENDO O DOM
 
“possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade,” 
(Efésios 3:18, NVI).  

Receber, Render-se, Crescer 

Como podemos experimentar a plenitude do amor de Deus? Leia o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 3: 
14-21 (NVI). 

1. Primeiro, nós precisamos receber o dom do Espírito Santo. “Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, 
ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito,” (verso 16). 

2. Em seguida, entregamos nossas vidas a Cristo e vivemos em um relacionamento próximo e contínuo com 
Ele “para que Cristo habite em seus corações mediante a fé;” (verso 17). 

3. Então nossa fé cresce e amadurece por meio de Cristo e do Espírito Santo em nós. Nós estamos 
“arraigados e alicerçados em amor,” (verso 17). 

O resultado? Experimentamos a plenitude do amor de Deus. Ele nos dá o poder " juntamente com todos os 
santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, 
e conhecer o amor de Cristo” (verso 18, 19). 

O amor de Deus passa em todos os testes 

Considere a parábola do filho pródigo em Lucas 15: 11-32. Um dia, o filho mais novo foi até o pai (que simboliza 
Deus) e declarou que queria sair de casa e viver sua própria vida. Evidentemente, as regras domésticas de seu pai 
(os mandamentos de Deus) não combinavam com ele. O filho exigiu sua herança, a qual ele nem tinha direito na 
época, então o pai deu a ele sua parte. O pai deu-lhe liberdade total porque o amou e respeitou sua escolha 
(assim como Deus faz conosco). 

Então o filho viajou para um lugar distante e passou a gastar seu dinheiro em festas e mulheres. À medida que o 
dinheiro diminuía, seu círculo de “amigos” ficou menor e, por fim, ele não tinha mais nada. Para piorar a situação, 
a fome atingiu a região onde ele morava. Desesperado para sobreviver, ele procurou trabalho, mas a única 
posição que encontrou foi trabalhando como cuidador de porcos. A fome o atormentava, mas ele não tinha 
permissão nem para comer a ração dos porcos. 

Como sempre acontece durante as adversidades, ele começou a pensar em sua vida. Ele percebeu que todos os 
trabalhadores de seu pai tinham o suficiente para comer enquanto ele estava morrendo de fome, então ele jurou 
voltar para seu pai e dizer, “Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e 
contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho; trata-me como um dos teus empregados’.” (verses 18, 19).  

O filho voltou para casa com uma mistura de sentimentos, mas o pai já estava cuidando dele. Cheio de 
compaixão, o pai correu, se jogou em um abraço sobre o filho e o beijou, embora o filho devesse estar sujo e 
fedorento. Antes que o filho pudesse terminar toda sua confissão, o pai chamou servos para trazer as melhores 
roupas e preparar um banquete. Obviamente, ele amava seu filho como antes. Nesta história, ouvimos a história 
completa da salvação - o arrependimento e a confissão do pecador, o Pai que espera ansiosamente e as boas-
vindas alegres quando retornarmos. Deus nos ama incondicionalmente! Mas precisamos ir a Ele, assim como o 
filho voltou para o pai. O amor de Deus passa em todos os testes! Ele nunca deixará de lhe receber. 



 

Somente quando o filho voltou, o pai pode expressar todo o seu amor. Só então o filho estava aberto para receber 
tudo o que seu pai queria oferecer. Afinal, nada atrapalhava seu relacionamento íntimo, e o filho pode vivenciar a 
completa bondade de seu pai, que nunca parou de esperá-lo. 

De volta à questão - como podemos experimentar a plenitude do amor de Deus? Vivendo em plena entrega diária 
a Cristo pelo poder do Espírito Santo. E quando o amor de Deus preenche nossas vidas, nos tornamos canais de 
Seu amor para os outros; quanto mais damos, mais recebemos. Ellen White diz: “Você precisa de um batismo 
diário do amor que nos dias dos apóstolos os tornava todos unânimes” (Testemunhos para a igreja, vol. 8, p. 191 – 
no original). 

E por que é tão importante entender esse amor divino? “Paulo viu que o caráter de Cristo deve ser compreendido 
antes que os homens possam amá-Lo ou ver a cruz com os olhos da fé. Aqui deve começar aquele estudo que 
será a ciência e a canção dos remidos por toda a eternidade ”(Atos dos Apóstolos, p. 273 – no original). Que alegria 
estudar o amor incomparável e multifacetado de nosso Salvador! Você não escolheria hoje voltar seus olhos para 
Jesus? 

Orando na Palavra de Deus 

Qual o maior mandamento? 
“Respondeu Jesus: " ‘Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu 
entendimento’. (…)  E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’.” (Mateus 22:37, 39). 
Pai, obrigado por me amar. Por favor, ajude-me a amá-Lo com todo o meu coração, todo o meu ser, todas as 
minhas emoções, todas as minhas forças. Obrigado por já responder a este pedido de acordo com a Sua vontade. 
Eu quero amar meu próximo com sua ajuda. Faça de mim um canal do Seu amor. 
 
Como podemos compreender a profundidade do amor de Deus?  
Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu 
Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé; e oro para que vocês, arraigados e alicerçados 
em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a 
profundidade,” (Efésios 3:16-18, NVI). 
Pai, peço que me fortaleça de dentro para fora através do Seu Espírito Santo. Que Cristo viva em mim pela fé e me 
guie para que eu possa estar firmemente enraizado em Seu amor. Visto que este pedido está de acordo com a 
Sua vontade, agradeço por me ouvir e responder. 

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: 261  Fé é a Vitória, 262  Minha Fé Bem Segura Está, 268  Suas Promessas, 270  A Fé em Deus, 
272  Olha com Fé Para Cima, 274  Firme nas Promessas, 279  Viver por Cristo 
 
 
 
 



 

 


