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REDESCOBRINDO O ENSINO BÍBLICO COMO FONTE DE AVIVAMENTO-Ne 8. 

 Pr Euvaldo Sá 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A palavra redescobrir significa re-+descobrir, ou seja, tornar a descobrir, voltar a 

manifestar, a revelar. Portanto, redescobrir o ensino bíblico é tornar a descobrir o 

avivamento genuíno; é a forma de redescobrir a vontade de Deus para com seu povo; é 

voltar a manifestar vida abundante para Igreja. 

 

I – CARACTERÍSTICAS DE UM AVIVAMENTO PELO REDESCOBRIMENTO DO 

ENSINO BIBLICO 

 

1. Retorno à Palavra de Deus. O retorno ao ensino bíblico é decisivo para a 

compreensão plena da mensagem da Palavra de Deus. É uma ação onde se descobre a 

santa, boa e perfeita vontade divina.  

Por meio do ensino bíblico feito por Esdras e os levitas, vemos o surgimento de um 

grande avivamento no meio do povo de Deus. Muitos dos que voltaram do exílio, já não 

entendiam o hebraico, uma vez que o idioma praticado por eles era o aramaico. Por isso, 

quando as Escrituras eram lidas em hebraico, um grupo de homens dedicados fazia a 

interpretação para o aramaico, de tal maneira que os fiéis pudessem compreendê-las e 

aplicá-las à sua vida. Gostaríamos de destacar as ações para alcance de um avivamento: 

Interpretação para compreensão para aplicação na vida. Deste modo, os ouvintes-

aprendizes se regozijaram “porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber” v.12.  

A Palavra revela a vontade divina, proporcionando arrependimento, produzindo o 

avivamento espiritual e a alegria, desde que existam pessoas capazes para ensiná-la com 

clareza, poder e convicção.  

Quando o professor se aplica bem ao ensino bíblico leva o alunato a reconhecer a 

Palavra de Deus como verdade absoluta. O ensino bíblico revela as bênçãos de Deus de 

forma tal que os aprendizes desejam conhecer melhor a Palavra de Deus. No caso em 

estudo, o povo pedia que a palavra fosse lida. Esdras lia o livro da lei e o povo chorava. 

O povo estava de coração compungido como o povo no Dia de Pentecostes. Um 

verdadeiro avivamento em torno da Palavra de Deus. 

 

2. O povo reunido para ouvir a Palavra. Esdras, um homem preparado na 

Palavra de Deus e também para ensiná-la, Ed 7.10. 

Era o dia 1º do mês 7º, a festa sagrada das Trombetas, assinalando o início de um novo 

ano sagrado conf. Nm 29.1; Lv 23.24. Fazia mais de dez anos que Esdras havia liderado 

um avivamento entre os repatriados de Israel, Ed 10. Agora, com a ajuda de outro líder 

apto para função, Neemias, que se fazia acompanhar de novos repatriados, o movimento 

seria muito maior; a poderosa operação do Espírito Santo atuaria para reunir o povo; 

a) Povo unânime. "Como um só homem", v.l. O verdadeiro ensino bíblico leva o povo a 

unir-se. São todos sentindo na alma um só propósito. Deus fez isso também num outro 

avivamento em Jerusalém, conforme Atos 4.32. 

b) Povo sedento de Deus. "Que trouxesse o livro da Lei de Moisés", v.l. O povo é que 

pediu a Bíblia. Num avivamento real, como os da Bíblia e da história da Igreja isso 

acontece. Precisamos redescobrir os valores inerentes ao ensino bíblico para que 

alcancemos cada vez mais o avivamento eficaz. Um avivamento não é o céu, mas vem 

do céu sem intermediários, para nos aproximar mais de Deus através do perfeito ensino 

bíblico. 
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c) O povo em geral. "Homens, mulheres e de todos os entendidos para ouvirem", v.2. 

Noutras palavras: homens, mulheres e crianças, como na grande reunião realizada 

anteriormente pelo mesmo homem de Deus, Esdras, Ed 10.1. Não são somente os 

adultos que precisam de avivamento, os jovens, os adolescente, as crianças precisam 

também. O inimigo está usando de toda estratégia e astúcia para corromper a 

mentalidade infantil, dentro e fora de casa, e ao mesmo tempo enganar seus pais. 

 

II – ENSINO BÍBLICO INSTRUMENTO PARA AVIVAMENTO  

  

     1. O povo reverencia a Palavra. "E o povo ficava de manhã cedo ao meio-dia", v.3. 

O ensino bíblico trabalha o povo de Deus que o faz reverente e ordeiro. Com toda 

espontaneidade esse povo permaneceu mais de seis horas atento à exposição da Palavra 

de Deus. A leitura das Escrituras com a correta interpretação proporciona essa elogiável 

reverência. O ensino bíblico desfaz a irreverência com as coisas sagradas; quando assim 

acontece, é pecado grave, conf. Sl 89.7; Ec 5.1,2. 

Onde o ensino bíblico é verdadeiramente aplicado a presença de Deus é sensível, real e 

poderosa. O povo todo se levantou. A mão de Deus através do ensino bíblico moveu o 

coração daquele povo para honrar sua bendita Palavra. Foi espontâneo. Foi unânime.  

 

     2. O povo louva a Deus com simplicidade e humildade. As palavras de louvor do 

povo, v.6, "Amém! Amém!" são comuns e simples; só que, naquele momento, ecoavam 

repletas de inspiração e unção do Espírito. Fruto de um avivamento produzido pelo 

ensino da Palavra de Deus. A regra é simples para o avivamento acontecer, porém, não 

falha, ensino bíblico.  

 

   3. O povo fica firme com convicção. O ensino bíblico produz convicção de salvação, 

firmeza e satisfação interior, v.7. O povo ficou mais de seis horas sem sair do seu lugar, 

prazerosamente. A firmeza produzida pelo ensino bíblico pode ser física e espiritual.  

Física – Quando a Palavra é ensinada na íntegra, sendo adequada as faixas etárias, o 

povo permanece firme em seu lugar; 

Espiritual – Com a aplicação da mesma receita, o povo não é levado por todo tipo de 

doutrina. 

A nobre função do MESTRE, Ef 4.11-14, é dar estabilidade, firmeza ao alunato. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O redescobrimento do ensino bíblico leva o povo de Deus a uma fonte de 

avivamento momento em que é lapidado corpo, alma e espírito.  

O corpo é constantemente entregue a Deus em holocausto vivo, sempre colocado no 

altar para ter suas imperfeições queimadas e oferecer-lhe sacrifício.  

A alma expressa seus sentimentos: muitas vezes chora e outras vezes rir, sempre que 

presencia ou lembra-se das maravilhas de Deus.  

O espírito demonstra uma convicção inabalável pela fé em Deus através da ação do 

Espírito Santo, que o faz entender a filiação divina, Rm 8.16.  

Que Deus ajude a cada participe de todas as faixas etárias da EBD descobrir no ensino 

bíblico uma fonte perene de avivamento. 
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