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 Todos nós, de certa forma, carregamos 
em nosso peito um anseio por um avivamento 
espiritual. O comportamento dos nossos jovens, 
os problemas nos casamentos, os escândalos com 
pastores, as divisões e a falta de crescimento de 
muitas igrejas são apenas alguns dos motivos 
que nos levam a este anseio, que é legítimo por-
que Deus de fato, ao longo das eras, agraciou seu 
povo com derramar intenso do Espírito Santo. 
Mas, você já parou para pensar que o avivamento 
é a exceção e não a regra na história da igreja? 
Não estou dizendo que devemos abrir mão de 
buscá-lo, mas quero chamar sua atenção para o 
fato de que esta expectativa pelo “grande momen-
to” que vai revolucionar nossas vidas espirituais, 
pode tirar nossos olhos dos meios ordinários e 
comuns com que Deus nos abençoa a cada dia. É 
sobre isso que conversaremos esta noite: como o 
uso dos meios ordinários de graça abençoa nos-
sas vidas extraordinariamente.

 Pare e pense: já não é suficientemente 
notável que o próprio Jesus Cristo fale conosco 
sempre que a sua Palavra é pregada a cada se-
mana? Não basta a maravilha de que o Espírito 
ainda esteja ressuscitando aqueles que estão es-
piritualmente mortos para a vida, mediante esta 
pregação do evangelho? Você não consegue vi-
brar com o batismo e a pública profissão de fé de 
novos convertidos? Não é suficientemente belo 
que os que pertencem a Cristo estejam crescen-
do na graça e no conhecimento de sua Palavra, 
fortalecidos na fé pela administração regular da 
Ceia, comunhão na doutrina, oração e louvor, 
dirigidos por presbíteros e servidos por diáco-
nos? O fato destes atos acontecerem regularmen-
te (ordinariamente) não deveria tirar sua beleza 
aos nossos olhos. Porque devemos sempre estar à 
procura do próximo grande evento se temos tais 
recursos que, embora aconteçam regularmente 
não deixam de ser extraordinários?

 Primeiro e acima de tudo, Deus está 
presente no Culto. Ele é quem julga e justifica, 
atrai os pecadores e ajunta suas ovelhas para seu 
filho num lindo banquete com tantas pessoas 

diferentes! Isto não é belo e extraordinário!? O 
“Grande evento” (seja ele um retiro espiritual, 
um encontro para grupos específicos, um show 
gospel) pode nos fazer “levitar espiritualmente” 
num final de semana e fazer nossas pernas tre-
merem, mas o perigo é que, quando voltarmos 
para nossa igreja local não haverá fogos, balões, 
shows e brincadeiras. Aí ficamos desapontados 
porque tudo parece “tão comum, tão simples”. Às 
vezes nosso comportamento é semelhante ao de 
um casal que, querendo resolver suas diferenças, 
marca um período de “mini férias” num final de 
semana prolongado para que possam se acertar. 
Só que, nas semanas que antecedem esse perío-
do, eles continuam sem se falar, sendo chatos um 
com o outro e distantes afetivamente, achando 
que tudo vai se resolver num resort, num hotel 
ou no passeio na Disney. Veja como a busca pelo 
“extraordinário fim de semana” roubou a beleza 
do convívio semanal. Às vezes comportamo-nos 
de forma semelhante na igreja. Muitos desejam 
grandes eventos e programações em suas comu-
nidades, mas são distantes e frios espiritualmente 
nos domingos em que elas não acontecem.

 Jesus Cristo instituiu os meios de gra-
ça em termos claros e simples para sua igreja: a 
pregação do evangelho, o batismo e a disciplina 
bíblica – resumindo, ensinar as pessoas a guardar 
tudo que ele ordenou. Tudo isso nos é oferecido 
semanalmente em nossos Cultos, na Escola Do-
minical, nas reuniões de oração e nos Grupos 
Familiares e são perfeitamente suficientes para 
que você seja extraordinariamente feliz em sua 
caminha cristã “comum”.

 Pense Nisso!

Perguntas para Reflexão
• Reflita como foi seu sentimento ao “assistir” 

um batismo, uma pública profissão de fé e parti-
cipar da Ceia do Senhor.

• Por que muitas pessoas, depois de participa-
rem de “eventos extraordinários” não permane-
cem na igreja?


