MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA BATISTA BETEL, EM 20
DE MARÇO DE 2016, ÀS 10:15.
SÉRIE: FOGO
TEMA: O FOGO DO ESPÍRITO SANTO
Mateus 3.7-11
“Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: ‘Raça de víboras!
Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento!
Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: ‘Abraão é nosso pai’. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus
pode fazer surgir filhos a Abraão.
O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo.
Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que
não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo’”.
(Mateus 3.7-11)
CONTEXTO
- O texto apresenta o domínio religioso por parte dos fariseus e saduceus. A religiosidade que eles representavam era
totalmente oposta àquela prometida pelos profetas no Antigo Testamento. Eles não haviam sido transformados por
Deus, valiam-se da tradição religiosa;
- João foi bastante rigoroso em condenar a religiosidade que não contempla a transformação que Deus opera. Por isso
os chama de “Raça de víboras” e lhes lembra da condenação;
- Há uma analogia entre a água, que simboliza o arrependimento, e o fogo, que está associado ao Espírito Santo. O
ponto de destaque aqui é o próprio Jesus, que vem inaugurar um novo momento na revelação. O Espírito marcaria
novamente o poder de Deus se manifestando entre os homens;
- James D. G. Dunn faz uma relação interessante entre a presença do fogo no Antigo e no Novo Testamento. Ele
destaca, nesses casos, a ênfase na presença de Deus:
“O fogo na Bíblia várias vezes simbolizou a presença de Deus no meio do seu povo e também sua intervenção
poderosa. O fogo nos lembra a necessidade constante que temos da presença de Deus, que antes nos visitava e
agora vive em nós através do Espírito Santo”. (James D. G. Dunn. New Testament Theology: An Introduction. Página
34)
O ESPÍRITO SANTO É A PRESENÇA DE DEUS, PODEROSA ENTRE SEU POVO
Jesus Cristo prometeu isso...
“Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês; mas se
eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os
homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o
príncipe deste mundo já está condenado”. (João 16.7-11)
O cumprimento de Deus no dia de Pentecostes
“E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do
Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava”. (Atos 2.3,4)
- O Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma força ou um poder despersonificado. Ele é uma pessoa, é chamado de
“conselheiro”, que é a tradução do grego παρακλητος (parakletos), que significa “chamado, convocado a estar do lado
de alguém, convocado a ajudar alguém”. A ideia é a de uma pessoa que ajuda outra. Algo próprio de uma pessoa,
apontando para relacionamento.
“O Espírito Santo não é um poder, mas, sim, uma pessoa poderosa”. (Guilherme Gimenez)
O ESPÍRITO SANTO...
- Pensa (1 Coríntios 2.10, 11)
- Se entristece (Efésios 4.30)
- Intercede (1 Coríntios 12.7-11)
- Aconselha (João 14.16)

- Tem vontade própria (1 Coríntios 12.11)
- É a terceira pessoa da trindade (Mateus 28.19)
O ESPÍRITO SANTO PROMOVE AS MUDANÇAS NECESSÁRIAS NAQUELE QUE EXPERIMENTA A PRESENÇA DE DEUS
“Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês.
E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo”. (Romanos 8.9)
“Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da Lei.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem;
idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções
e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: Aqueles que praticam
essas coisas não herdarão o Reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito”. (Gálatas 5.18-25)
- O Fogo do Espírito está ligado à transformação.
- A pregação de transformação precisa ser revitalizada na igreja de Jesus.
"Acenda uma fogueira no púlpito, porque se o púlpito arder, os bancos pegam fogo". (D. L. Moody)
O FOGO E O ESPÍRITO SANTO...
A presença de Deus – “O espírito de Deus habita em vocês” (Romanos 8.9)
O poder de Deus em nossa vida – “Mas o fruto do Espírito é” (Gálatas 5.22, 23)
A diferença que Deus faz em nós – “Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito” (Gálatas 5.25)

OS MORÁVIOS E O ESPÍRITO SANTO
Os conhecidos irmãos Morávios, do final do século XIV, foram incendiados por Deus e começaram uma reunião de
oração que durou cem anos. Eles enviaram mais missionários para o mundo em 25 anos do que toda a igreja tinha
feito até então. O poder do Espírito Santo foi visto neles de diversas formas. Uma das mais conhecidas foi a chamada
“Aliança Fraternal”. No dia 5 de agosto de 1727, depois de um período de oração, eles resolveram fazer uma aliança
fraternal. A respeito desse dia, no diário deles, está escrito: "Neste dia, fizemos uma aliança com o Senhor. Todos
prometeram, um por um, que seriam verdadeiros seguidores do Salvador. Vontade própria, amor próprio,

desobediência - eles se despediriam de tudo isso. Procurariam ser pobres de espírito. Ninguém deveria buscar o
próprio interesse. Cada um se entregaria para ser ensinado pelo Espírito Santo. Pela operação poderosa da graça de
Deus, todos foram não somente convencidos, mas arrastados e dominados." Praticamente uma semana depois
dessa aliança, no domingo, 13 de agosto, mais ou menos ao meio dia, em uma reunião em que se celebrava a Ceia
do Senhor, mudanças começaram a acontecer. Nessa reunião, o poder e a bênção de Deus vieram de forma
poderosa. Tanto o grupo quanto o pastor caíram juntos, no pó, diante de Deus. E tal era a consciência da presença,
que ninguém se levantou para ir embora. Todos permaneceram prostrados até a meia-noite, tomados em oração e
cântico, choro e súplicas”.
O FOGO DO ESPÍRITO
É o poder de Deus visto nas mudanças radicais que acontecem nos cristãos.

