MENSAGEM PREGADA PELO PASTOR GUILHERME DE AMORIM ÁVILLA GIMENEZ NA IGREJA BATISTA BETEL, EM 06
DE MARÇO DE 2016, ÀS 10:15.
SÉRIE: FOGO
TEMA: O FOGO GUIA NA ESCURIDÃO
- O que fazer diante dessa situação?
- Que atitude é a mais correta?
- Que decisão tomar?
- Será que estou certo ou errado?
Perguntas assim fazem parte de nosso dia a dia. O que mais fazemos na vida é tomarmos decisões e, por vezes,
não sabemos quais são as melhores. E não sabemos quais combinam com a vontade e direção do Senhor.
O POVO DE ISRAEL E AS DÚVIDAS QUANTO AO CAMINHO
“E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra; porque diziam: Todos seremos mortos”.
(Êxodo 12.33)
“Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de seiscentos mil a pé, somente de homens, sem
contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas, e bois, uma grande quantidade de
gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram
lançados do Egito; e não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no
Egito foi de quatrocentos e trinta anos. E aconteceu que, passados os quatrocentos e trinta anos, naquele mesmo dia,
todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito”. (Êxodo 12.37-41)
- 430 anos de escravidão;
- Saída inesperada, rápida e sem planejamento;
- 600 mil homens;
- Sem uma direção concreta. Só sabiam que Deus os dirigiria.
Como Deus amenizaria as dúvidas que o povo tinha em relação ao caminho e ao futuro? Ele mostraria
pessoalmente a direção a seguir. E o mesmo Ele faz até hoje diante de nossas dúvidas e perguntas quanto ao futuro.
Deus quer nos dirigir para não errarmos o caminho.
DEUS MOSTRA PESSOALMENTE O CAMINHO
“O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho; durante a noite, numa
coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de
nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite”. (Êxodo 13.21, 22)
“Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e
numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir”.
(Deuteronômio 1.32, 33)
“Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham
que percorrer”. (Neemias 9.12)
“Foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. De dia a nuvem não deixava de guiá-los em seu
caminho, nem de noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deviam percorrer”. (Neemias 9.19)
“Deus tem dirigido seu povo desde o Éden. É seu prazer nos dirigir por caminhos abençoados e seguros, onde
poderemos desfrutar de suas bênçãos”. (David Wilkerson. God's Plan to Protect His People in the Coming Depression.)

QUANDO DEUS NOS GUIA NA ESCURIDÃO...

“E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, fá-los-ei caminhar pelas veredas que não conheceram;
tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os
desampararei”. (Isaías 42.16)
“Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia
pelo caminho em que deves andar”. (Isaías 48.17)
“A direção divina nos proporciona segurança para seguirmos firmes, mesmo diante das situações mais inusitadas da
vida. Deus é a garantia de que não nos perderemos quando, à nossa frente, só existir escuridão e incerteza”.
(Guilherme Gimenez)
VOCÊ TEM SIDO DIRIGIDO PELO SENHOR?
“Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus”. (Romanos 8.14)
“Por meio do Espírito Santo, nós continuamos sendo guiados pelo Deus que é fogo, que dissipa a escuridão”.
(Guilherme Gimenez)

