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Vivemos em tempos em que há uma grande necessi-
dade de um reavivamento! Ellen G. White escreveu: 
“Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, 
eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessi-
dades” (Reavivamento Verdadeiro, p. 7). O reavivamen-
to é um convite para nos afastarmos de outros deuses 
e reconhecê-lo como o único Senhor de nossas vidas. 
Segundo Crônicas 29-31 nos fala sobre o reavivamento 
durante o tempo do rei Ezequias. O templo foi repara-
do. Os cultos foram restaurados. A Páscoa foi celebrada 
mais uma vez. Os levitas foram reinstalados no 
ministério. A restauração do verdadeiro culto estava no 
centro do verdadeiro reavivamento.
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A resposta do povo ao chamado para o reavivamento 
compreendia um elemento concreto: “Disse então 
Ezequias: ‘Agora que vocês se dedicaram ao Senhor, 
tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do 
Senhor’. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas 
de gratidão, e alguns, espontaneamente, levaram 
também holocaustos” (2 Crônicas 29:31). O reaviva-
mento espiritual reconhece Deus como Senhor, e um 
meio tangível de honrá-Lo é com nossos dons.
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A história de Zaqueu no Novo Testamento con�rma o 
ato de ofertar como resultado de um verdadeiro 
reavivamento espiritual. Antes de receber Jesus como 
seu convidado de honra, Zaqueu era o homem mais 
ganancioso de Jericó. Ele estava pronto para trair seu 
país, perder seus amigos, abandonar sua religião e 
sacri�car sua reputação por apenas um pouco mais. 
No entanto, quando a salvação entrou em sua casa, ele 
quis dar mais do que devia: “Estou dando a metade 
dos meus bens aos pobres; e se de alguém extorqui 
alguma coisa, devolverei quatro vezes mais” (Lucas 
19:8). Essa foi sua resposta de amor ao amor que ele 
recebeu de Jesus. Podemos ofertar sem amar, mas não 
podemos amar sem ofertar.
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O chamado para um reavivamento espiritual ressoa 
alto em nossas igrejas e lares. Enquanto adoramos a 
Deus com nossos dízimos e pactos, ofertas regulares 
e sistemáticas, vamos mostrar que a mensagem de 
reavivamento criou raízes em nossos corações. Que 
possamos colocar nossos desejos em último lugar e 
Deus em primeiro lugar.
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