MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA
BATISTA BETEL, EM 14 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 18:00.
SÉRIE: FOGO
TEMA: AQUECE
TEXTO PRINCIPAL: Lucas 24.28-35
“Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais
adiante. Mas eles insistiram muito com ele: ‘Fique conosco, pois a noite já vem; o dia já está
quase findando’. Então, ele entrou para ficar com eles.
Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles.
Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
Perguntaram-se um ao outro: ‘Não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos
falava no caminho e nos expunha as Escrituras?’
Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os Onze e os que
estavam com eles reunidos, que diziam: ‘É verdade! O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!’
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido
por eles quando partia o pão.”
O FOGO... AQUECE
- O fogo altera a temperatura;
- O aquecimento altera o estado dos materiais;
- O calor é uma das formas que notamos a presença do fogo.
DEUS É FOGO... POR QUE EU ESTOU FRIO?
“Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso; é fogo consumidor”. (Deuteronômio 4.24)
FRIO... FRIEZA
- Falta de uma fonte de calor;
- Se Deus é fogo e eu estou frio na fé, logo, estou longe de Deus;
- A frieza espiritual é caracterizada por uma vida que não experimenta a presença de Deus.
O ESPÍRITO SANTO E O FOGO
- Relação do fogo com o Espírito a partir de João Batista (Mateus 3.11).
- O derramamento do Espírito Santo é simbolizado pelo fogo – “Então todos viram umas coisas
parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo; e cada pessoa foi tocada por
uma dessas línguas” (NTLH – Atos 2.3).
- O Espírito Santo habita em nós (1 Coríntios 3.16).
APAGANDO O FOGO
“Não apaguem o Espírito”. (1 Tessalonicenses 5.19)
Apagar = σβεννυμι (sbennumi)
“Extinguir, apagar o fogo ou coisas no fogo; abafar, suprimir”
“A frieza espiritual é um movimento humano e proposital de impedir a plena ação divina sobre
nós”. (Joy Dawson - Intimate Friendship with God)
O FOGO AQUECE
1 – A PRESENÇA DE DEUS FAZ DIFERENÇA EM NOSSA VIDA

"Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho
e nos expunha as Escrituras?"
Ardendo = καιω (kaio) “colocar fogo, iluminar, queimar, aquecer, consumir com o fogo”
“Os frutos de transformação são naturais e próprios de quem tem experimentado a presença
de Deus”. (Guilherme Gimenez)
O FOGO AQUECE
2 – PELA PALAVRA DE DEUS, SOMOS PREPARADOS PARA EXPERIMENTAR SUA PRESENÇA EM
NÓS
“Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os Onze e os que
estavam com eles reunidos, que diziam: ‘É verdade! O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!’
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por
eles quando partia o pão”.
- Os discípulos falaram de uma experiência com Deus;
- O fogo simboliza exatamente nosso relacionamento com Deus e como nós o sentimos perto e
usufruímos de seu poder.
POR QUE ESTOU FRIO?
- Sou um religioso, mas não tenho uma experiência com o Deus vivo;
- Estou sistematicamente apagando o ‘fogo’ da presença de Deus em minha vida.
“Na caminhada de uma experiência com Deus, somos aquecidos por Ele e transformados por
seu poder”. (Guilherme Gimenez)

