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REEDER III, Harry L.; SWAVELY, David. A revitalização da sua igreja
segundo Deus. São Paulo: Editora Cultura Cristã. 2011. 144 p. Original: From
embers to a flame: How can God revitalize your church (P&R Publishing,
2004).
Ainda pouco conhecidos no Brasil, Harry Reeder e David Swavely têm
FRQWULEXtGRFRPDLJUHMDDPHULFDQDHPYiULDVIUHQWHV+DUU\5HHGHUpSDVWRU
GD,JUHMD3UHVELWHULDQD%ULDUZRRGHP%LUPLQJKDPQR$ODEDPDXPDFRQJUHJDomRGD,JUHMD3UHVELWHULDQDGD$PHULFD 3&$ 2EWHYHVHX0'LYQR
Seminário Teológico Westminster e o D.Div. no Seminário Teológico ReforPDGR$SDUWLUGHVXDH[SHULrQFLDQDUHYLWDOL]DomRGHLJUHMDV5HHGHUIXQGRX
a conferência Embers to a Flame ³'DVEUDVDVSDUDDFKDPD´ TXHWHPFRPR
REMHWLYRSURPRYHUDGLVFXVVmRHRWUHLQDPHQWRGHOtGHUHVSDUDRHIHWLYRWUDEDOKR
GHUHYLWDOL]DULJUHMDVDRUHGRUGRPXQGR3RUVXDYH]'DYLG6ZDYHO\IRLSDVWRU
assistente da Grace Community Church ao lado de John MacArthur, Jr., até se
WUDQVIHULUSDUDD,JUHMD3UHVELWHULDQDGD$PpULFD3ODQWRXLJUHMDVQRVHXSDtVH
atualmente é pastor da Faith Presbyterian Church, em Sonoma, na Califórnia.
Obteve seu M.Div. no The Master’s Seminary. Recentemente, Reeder esteve
QR%UDVLOFRPRSUHOHWRUGHXPDFRQIHUrQFLDVREUHUHYLWDOL]DomRGHLJUHMDVQD
cidade de Belo Horizonte, quando houve o lançamento do livro A Revitalização
da Sua Igreja Segundo Deus, publicado pela Editora Cultura Cristã.
2REMHWLYRGROLYURpWUDWDUDFHUFDGDUHYLWDOL]DomRFRPRXPSURFHVVRGH
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S 2VDXWRUHVDUJXPHQWDPTXHRFUHVFLPHQWRGDLJUHMDpRUHVXOWDGRGH
sua saúde e não o contrário. Além disso, eles defendem que não há uma relação
GLUHWDHQWUHRWDPDQKRGDLJUHMDHDVXDVD~GHHTXHRFUHVFLPHQWRGHYHVHU
visto como algo que pertence ao cuidado exclusivo de Deus (p. 38).
O livro está dividido em oito capítulos. No primeiro capítulo, os autores
HVWDEHOHFHPDQHFHVVLGDGHGDUHYLWDOL]DomRGDLJUHMDWRPDQGRSRUEDVHDUHDOLGDGHDPHULFDQD(OHVHQXPHUDPVHWHVLQWRPDVGHXPDLJUHMDGRHQWHDSRQWDQGR
o último como o pior de todos, que é o desvio do evangelho (p. 18). Então,
apresentam a revitalização como uma atitude que reflete tanto a intenção do
coração de Deus para seu povo como a atitude do apóstolo Paulo para com a
LJUHMD S 3RUHVWDUD]mRDGYRJDPQRILQDOGRFDStWXORDUHYLWDOL]DomR
FRPR³XPDFDWDOLVDGRUSDUDRUHDYLYDPHQWRHPDOWDHVFDOD´ S 
No segundo capítulo, eles abordam os princípios bíblicos para a revitaOL]DomRGDLJUHMDSDUWLQGRGHXPDUHIOH[mRDFHUFDGDLJUHMDGHeIHVRHHQIRcando a declaração de Cristo sobre a condição daquela comunidade no livro
do Apocalipse (2.1-5). Eles admitem ser necessário para a revitalização que
DLJUHMDWRPHDVVHJXLQWHVDWLWXGHV³OHPEUDUVHDUUHSHQGHUVHHUHFXSHUDU´
(p. 26-40). Com base nestes três princípios, desenvolvem todo o argumento do
capítulo, que tem tanto aspectos que devem ser aplicados na vida do ministro
TXDQWRQDYLGDGDLJUHMD
'RFDStWXORWHUFHLURDRTXLQWRVmRDERUGDGDVDVDSOLFDo}HVSUiWLFDVGR
SULQFtSLRGDUHFXSHUDomRFXMRREMHWLYRpRUHFXSHUDUDV³SULPHLUDVREUDV´(VWDV
³SULPHLUDVREUDV´VmRUHVSHFWLYDPHQWH  RHYDQJHOKR  DRUDomRH  R
ministério da palavra. O argumento do capítulo terceiro é que o evangelho deve
RFXSDUROXJDUFHQWUDOTXHHOHSRVVXLQDYLGDGDLJUHMD S VHQGRHQVLQDGR
e aplicado às necessidades das pessoas de maneira prática (p. 47-50). Este
WLSRGHSHUVSHFWLYDDILUPDPDMXGDUiDLJUHMDDHYLWDUHUURVFRPRRDWLYLVPR
o passivismo e o moralismo, entre outros. Isso porque as pessoas encontrarão
HP-HVXVRPRGHORGHVXDVDo}HVSRLVHOHSDVVDUiDVHURIRFRGDYLGDGDLJUHMD
Já o argumento do quarto capítulo é que a oração é “o elemento espiritual que
FRUUHVSRQGHDRR[LJrQLRSDUDDFHQGHUXPIRJR´ S 3RULVVRXPDLJUHMDHP
revitalização precisa orar (p. 58). No desenvolvimento do capítulo, os autores
DYDOLDPGXDVRUDo}HVFRPRPRGHORVSDUDDRUDomRGDLJUHMDDRUDomRGH-DEH]
&U HDRUDomRGDLJUHMDSULPLWLYD $W DSOLFDQGRSULQFtSLRV
HQFRQWUDGRVQDVRUDo}HVDRSURFHVVRUHYLWDOL]DGRU$FRQFOXVmRGHVVHFDStWXOR
pTXH³'HXVDJHSRUPHLRGDRUDomR´SRLVWRGRSRGHUSHUWHQFHDHOH S 
No capítulo cinco, Reeder e Swavely discutem sobre a relevância do
ministério da palavra como o elemento a partir do qual todas as atividades da
LJUHMDHQFRQWUDPVXDEDVH S )XQGDPHQWDQGRVHHP7LPyWHR
HOHVGHPRQVWUDPRFRQWH~GRGDPHQVDJHPTXHUHYLWDOL]DDLJUHMDGHVFUHYHQGRD
de sete maneiras diferentes (p. 73-79). Também tratam do papel do pregador
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no desenvolvimento deste ministério (p. 79-82) e da necessidade de o mesmo
não estar só, tendo o apoio do ministério de diáconos e presbitérios, para que
possa dedicar seu tempo à preparação e à exposição das Escrituras.
A proposta do capítulo seis é desafiar os pastores quanto à formação de
OLGHUDQoDSDUDDLJUHMDORFDO$LGHLDFHQWUDOpTXHOtGHUHVEHPWUHLQDGRVWRUQDP
se multiplicadores em seu contexto. O entendimento acerca da liderança é
identificado com a capacidade de influenciar pessoas (p. 85). Logo, uma boa
OLGHUDQoD³FRQGX]SHVVRDVGRPRGRFRUUHWR´ S 3DUDLVVRRVDXWRUHVSURS}HPDOJXPDVDWLWXGHVTXHDMXGDUmRRVOtGHUHVDLQIOXHQFLDUSHVVRDVDVDEHU
(1) instrução, (2) personificação, (3) estímulo e (4) avaliação. Apenas assim,
com a formação de líderes, todo o trabalho desenvolvido na revitalização terá
continuidade e a liderança dos pastores pode ser autenticada (p. 90). Reeder e
Swavely também argumentam que a multiplicação da liderança tende a eliminar
SRVVtYHLVGLYLV}HVQDLJUHMDJHUDOPHQWHFDXVDGDVSRUSHUVRQDOLGDGHVIRUWHV
que atuam com líderes (p. 91).
No sétimo capítulo, os autores denunciam a atitude displicente de líderes
TXHVHSURS}HPDUHDOL]DUDUHYLWDOL]DomRGHXPDFRPXQLGDGHVHPHVWDEHOHFHU
alvos e metas (p. 103). Eles desenvolvem este capítulo com o propósito de au[LOLDURVOtGHUHVQDFRQVWUXomRGDPLVVmRHGDYLVmRGHLJUHMDVORFDLV3DUDLVVR
é descrito um modelo para o desenvolvimento de uma declaração de missão
GDLJUHMDEDVHDGRHPTXHVW}HVFKDYHV S $LGHLDpTXHDRHODERUDU
WDOGHFODUDomRDLJUHMDVHMDFDSD]GHGHVHQYROYHUVXDPLVVmRQRVHXFRQWH[WRH
tempo (p. 104). O capítulo também estimula o desenvolvimento de uma visão
que tenha alvos a curto, médio e longo prazo, como uma demonstração de
FXLGDGRFRPDLJUHMDHRVHXIXWXUR
O oitavo capítulo enfoca a grande comissão, pois, segundo os autores, o
exercício dela é o resultado visível da revitalização e o padrão para avaliação do
processo (p. 118). A temática deste capítulo gravita em torno de quatro aspectos:
(1) culto, (2) evangelismo, (3) discipulado e pequenos grupos e (4) disciplina.
Merece destaque a abordagem feita acerca do evangelismo e do discipulado
em pequenos grupos, pois ambos são apresentados como elementos que devem
possuir uma intencionalidade. Tal aspecto é constantemente desprezado por
DOJXPDVOLGHUDQoDVFRPRDOJRTXHGHYHID]HUSDUWHGRSODQHMDPHQWRGHWRGRV
RVSURFHVVRVGDLJUHMD
$REUDHPTXHVWmRSUHHQFKHXPDODFXQDQDUHIOH[mRGDLJUHMDEUDVLOHLUD
DFHUFDGDUHYLWDOL]DomRHKiDOJXPDVUD]}HVSDUDLVVR  $SRQWDSDUDXPD
VROXomREtEOLFDHVLPSOHVHQmRSDUDXPFRQMXQWRGHIHUUDPHQWDVSUDJPiWLFDV
e complexas baseadas em estratégias administrativas. (2) Resgata a visão da
LJUHMD FRPR XP RUJDQLVPR YLYR H HVSLULWXDOPHQWH FRQGX]LGR SHOR (VStULWR
Santo, que habilita as pessoas a aplicarem os princípios por ele determinados
SDUDDPDQXWHQomRHSDUDDUHFXSHUDomRGDVD~GHGDLJUHMD  $SRQWDSDUD
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YiULRVHUURVFRPHWLGRVSHODLJUHMDLQFOXVLYHDEUDVLOHLUDTXDQWRjFRQWH[WXDOLzação de suas estruturas, sem o comprometimento da mensagem e da missão.
$OLDVHDLVVRXPDOHLWXUDIiFLOHDJUDGiYHOPDUFDGDSHODPDQHLUDREMHWLYDH
simples FRPRRVDXWRUHVDSUHVHQWDPVXDVRSLQL}HVHH[HPSOLILFDPDDSOLFDomR
das mesmas, o que dá ao livro um caráter prático e desafiador para aqueles que
GHVHMDPTXHVXDVLJUHMDVORFDLVVDLDPGDVEUDVDVSDUDDVFKDPDV
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