MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA
BATISTA BETEL, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2016, ÀS 10:15.
SÉRIE: FOGO
TEMA: CONSOME
TEXTO PRINCIPAL: 2 SAMUEL 22.7-10; ISAÍAS 33.13-17

O FOGO...
Queima... é uma realidade... Deus é real e sua presença é verdadeira.
Aquece... Altera a temperatura... Frieza espiritual não combina com um relacionamento
com Deus.
O FOGO...
Consome
CONSUMIR É...
Hebraico - '( אכלakal) - “devorar, queimar, consumir (referindo- se ao fogo)”
Grego - καταναλισκω (katanalisko) “consumir de fogo, gastar até não sobrar nada”
POR QUE FOGO CONSUMIDOR?
“Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso; é fogo consumidor”. (Deuteronômio 4.24)
“O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos
olhos dos filhos de Israel”. (Êxodo 24.17)
“Esteja, hoje, certo de que o Senhor, o seu Deus, ele mesmo, vai adiante de você como
fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará
e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu”. (Deuteronômio 9.3)
“O próprio Javé é um fogo devorador (consumidor)... Ele zela pela obediência à sua
vontade, com zelo fogoso... Quando Ele aparece, é acompanhado pelo fogo... O fogo é
símbolo da santidade de Javé como juiz do mundo, e também do seu poder e glória
divinos”. (Colin Brown. O Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento
– Volume II)
“O fogo consumidor revela a glória divina que não pode ser explicada por aquele que
dela se aproxima”. (A. Van Den Born. Dicionário Enciclopédico da Bíblia.)
Parece-nos, em primeiro lugar, que o fogo consumidor está ligado diretamente
à glória divina. Seu impacto, sua força, sua beleza, seu perigo e sua presença, que podem
ser sentidos de maneira tão real como o calor do fogo e sua claridade.
Os escritores bíblicos tentaram descrever a glória de Deus e o fizeram de modo
metafórico. Era algo tão grandioso que eles não conseguiram encontrar palavras, então
preferiram imagens.
A GLÓRIA DIVINA EM SAMUEL

“Na minha angústia, clamei ao Senhor; clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a
minha voz; o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu,
os alicerces dos céus estremeceram; tremeram porque ele estava irado. Das suas
narinas saiu fumaça; da sua boca saiu fogo consumidor; dele saíram brasas vivas e
flamejantes. Ele abriu os céus e desceu; nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés”.
(2 Samuel 22.7-10)
A GLÓRIA DIVINA É VISTA...
A- Em um momento de necessidade – “Na minha angústia”
Nossa fraqueza nos faz sentir, de modo mais claro, a grandeza e a soberania de
Deus.
A GLÓRIA DIVINA É VISTA...
B – No socorro ao aflito – “Ele ouviu a minha voz; o meu grito de socorro chegou aos
seus ouvidos”
A GLÓRIA DIVINA É VISTA...
C – No poder de Deus e domínio sobre a natureza – “A terra abalou-se.... céus
estremeceram... nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés”
A GLÓRIA DIVINA É VISTA...
D – Em sua própria natureza e grandeza – “Das suas narinas saiu fumaça; da sua boca
fogo consumidor; dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu o céu e desceu”
A manifestação da grandeza de Deus é descrita em imagens reais, vivas, que
impressionam. Aqui, a grandeza divina se apresenta de modo a causar o terror
necessário para que a pessoa se humilhe diante de sua presença.
A GLÓRIA DIVINA EM ISAÍAS
“‘Vocês, que estão longe, atentem para o que eu fiz!
Vocês, que estão perto, reconheçam o meu poder!’
Em Sião os pecadores estão aterrorizados; o tremor se apodera dos ímpios:
‘Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor?
Quem de nós pode conviver com a chama eterna?’
Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto,
cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha
os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas;
seu refúgio será a fortaleza das rochas; terá suprimento de pão, e água não lhe faltará.
Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua
extensão”. (Isaías 33.13-17)

Aqui, há um apelo para apreciarmos a glória divina. Esse apelo aparece através
de convites:
“Atentem para o que eu fiz... Reconheçam o meu poder”
Atentar é prestar atenção, perceber, ter noção de.
Reconhecer é admitir, concordar e até mesmo divulgar.
Deus quer que sua glória seja percebida e anunciada por nós.
DEUS DESEJA QUE ADMIREMOS SUA GLÓRIA
“Vocês, que estão longe, atentem para o que eu fiz!
Vocês, que estão perto, reconheçam o meu poder!”
DEUS DESEJA QUE O RESPEITEMOS
“Em Sião os pecadores estão aterrorizados; o tremor se apodera dos ímpios”.
DEUS DESEJA QUE NOS IMPRESSIONEMOS COM SEU PODER
“Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor?
“Quem de nós pode conviver com a chama eterna?”
DEUS DESEJA QUE VIVAMOS DE MANEIRA QUE HONREMOS SEU PODER E
SANTIDADE
Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto,
cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e
fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas;
seu refúgio será a fortaleza das rochas; terá suprimento de pão, e água não lhe faltará.
Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua
extensão” (Isaías 33.15-17).
O fogo consumidor nos incentiva a...
 Admirarmos a glória divina;
 Respeitarmos o Deus a quem servimos;
 Impressionarmo-nos com o poder do Senhor;
 Vivermos de maneira diferente nesse mundo.

“Precisamos olhar para a glória de Deus como a criança que se encanta com seu
personagem favorito... quer se aproximar dele, receber um afago na cabeça e está
disposta a ficar na fila para simplesmente estar perto”. (Max Lucado. One God. One Plan.
One Life).
A falta desse olhar, que mistura respeito, admiração e temor foi, aos poucos,
diminuindo a glória de Deus em nós. Ele continua glorioso, mas nós estamos cada vez
mais frios para admitir e reagir a essa glória.
Que tal um olhar diferente para Deus hoje? Que tal admirá-lo, honrá-lo, exaltálo e glorificá-lo com toda intensidade e alegria?

