MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA BATISTA BETEL, EM 13
DE MARÇO DE 2016, ÀS 18:00.
SÉRIE: FOGO
TEMA: A SARÇA (parte 2)
TEXTO PRINCIPAL: Êxodo 3.1-16
Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro
lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus.
Ali o Anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a
sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo.
"Que impressionante! ", pensou. "Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. "
O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou: "Moisés, Moisés! "
"Eis-me aqui", respondeu ele.
Então disse Deus: "Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa".
Disse ainda: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó". Então Moisés cobriu o
rosto, pois teve medo de olhar para Deus.
Disse o Senhor: "De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa
dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo.
Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e
mel: a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus.
Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem.
Vá, pois, agora; eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas".
Moisés, porém, respondeu a Deus: "Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? "
Deus afirmou: "Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia: quando você tirar o povo do Egito,
vocês prestarão culto a Deus neste monte".
Moisés perguntou: "Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a
vocês, e eles me perguntarem: ‘Qual é o nome dele? ’ Que lhes direi? "
Disse Deus a Moisés: "Eu Sou o que Sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu Sou me enviou a vocês".
Disse também Deus a Moisés: "Diga aos israelitas: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado
de geração em geração.
"Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de
Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês; pois vi o que lhes tem sido feito no Egito.
O DEUS QUE É FOGO MERECE...
Atenção - "Que impressionante! ", pensou. "Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. "
Admiração - “O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça Deus o chamou: "Moisés,
Moisés! " "Eis-me aqui", respondeu ele”.
Respeito – “Então disse Deus: ‘Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra
santa’".
Temor – “Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus”.
Deus se importa com nosso clamor
“De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus
feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os
egípcios os oprimem”.
- A revelação mostra quem Deus é. E, nesse caso, Deus se mostra como sendo amoroso o bastante para ouvir o seu
povo. Deus ouve. Não podemos entender exatamente por que Ele tem um tempo diferente do nosso para responder,
mas Ele sempre ouve.
Deus nos dá sentido e propósito na vida
“Vá, pois, agora; eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas".
- Nós fomos criados para servir e vemos isso desde o Éden. Você não quer servir? Então não pode ser filho de Deus.

- Vale sempre a pena lembrar que: “Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de
antemão preparou para que andássemos nelas” (Efésios 2.10). Fomos criados para “andar” pela estrada do serviço a
Deus.
- Moisés se aproximou de Deus, inicialmente, por admiração. Mas isso não é o bastante para manter um
relacionamento. Então, Deus lhe dá uma missão, um propósito, e isso sim se tornou a razão maior para Moisés se
relacionar com Deus.
“Relacionamentos são movidos muito mais por atos de serviço um pelo outro do que por mera admiração. O serviço
é a expressão mais genuína do amor”. (Guilherme Gimenez)
Deus se revela o quanto deseja e não o quanto nós desejamos
“Moisés, porém, respondeu a Deus: ‘Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito?’
Deus afirmou: ‘Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia: quando você tirar o povo do Egito,
vocês prestarão culto a Deus neste monte’.
Moisés perguntou: ‘Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou
a vocês, e eles me perguntarem: ‘Qual é o nome dele? ’ Que lhes direi?’
Disse Deus a Moisés: ‘Eu Sou o que Sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu Sou me enviou a vocês’".
- "Eu Sou o que Sou” reflete a identidade divina. Não podemos compreendê-lo totalmente, Ele não é um objeto de
estudo que podemos colocar sobre uma mesa e tecer todos os comentários possíveis. Deus é grande demais para
nossa compreensão humana, como podemos ver em vários versos Bíblicos:
“Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e
inescrutáveis os seus caminhos! ‘Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro?’
‘Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense?’ Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a
glória para sempre! Amém” (Romanos 11.33-36).
“Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo?" (1 Coríntios 2.16a)
“Como Deus é grande! Ultrapassa o nosso entendimento!” (Jó 36.26a)
A SARÇA APRESENTA UM DEUS QUE TEM PLANOS
"Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de
Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Eu virei em auxílio de vocês; pois vi o que lhes tem sido feito no Egito”.
Deus tem planos. Nós somos porta-vozes Dele para aqueles que não o conhecem.
A VIDA MUDA QUANDO NOS ENCONTRAMOS COM DEUS
- Moisés chegou até a sarça como um pastor de ovelhas e saiu como o Libertador do Egito.
- Moises tinha planos pequenos, mas Deus havia escolhido coisas grandiosas para ele.
- A rotina, a agenda, os planos de futuro e presente mudaram radicalmente depois do encontro com Deus.
“Nossa vida muda quando temos um encontro com o Deus vivo”. (Guilherme Gimenez)
- A sarça ardente foi um recado de Deus para todos nós. Ele nos quer e tem planos maiores para nossa vida.
A SARÇA CONTINUA ARDENDO...
Só que, agora, dentro de nós, pela ação do Espírito Santo.
Dentro de nossos corações.

